
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 من فتاوى فضيلة الشيخ 

صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان
  عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء -عضو هيئة كبار العلماء 
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 العقيدة 

 الشهادتان 

 دخول من نطق بالشهادة يف دائرة املسلمني 
فهل ،  يلوأصله األص،   شهادة أن ال إله إال اهللا هي مفتاح دين اإلسالم- ١س

 -وهل األديان السماوية ؟  من نطق هبا فقط دخل يف دائرة املسلمني دون عمل يذكر
 ؟   جاءت بنفس هذا األصل األصيل- غري دين اإلسالم الذي جاء به حممد 

من نطق بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا حكم بإسالمه بادئ ذي 
 :  وحقن دمه،  بدء

فهذا مسلم حقا له البشرى يف احلياة الدنيا ،  ها ظاهرا وباطنافإن عمل مبقتضا
 .  واآلخرة

 .  وعومل معاملة املرتدين،  حكم بإسالمه يف الظاهر،  وإن عمل مبقتضاها ظاهرا فقط
فإن كان هذا الذي تركه يقتضي :  فإنه ينظر،  إن عمل مبقتضاها يف شيء دون شيء

أو صرف شيئا من أنواع ،  ترك الصالة متعمداكمن ،  فإنه حيكم بردته،  تركه الردة
فإنه يعترب مؤمنا ناقص ،  وإن كان هذا الذي تركه ال يقتضي الردة.  العبادة لغري اهللا

 .  كأصحاب الذنوب اليت هي دون الشرك،  اإلميان حبسب ما تركه
 .  وهذا احلكم التفصيلي جاءت به مجيع الشرائع السماوية

 سول اهللا لشهادة ال إله إال اهللا مالزمة شهادة أن حممدا ر
 تأيت شهادة أن حممدا رسول اهللا مالزمة يف الغالب لشهادة أن ال إله إال - ٢س
 ؟  وما حكمة تالزمهما؟  ما املقصود بشهادة أن حممدا رسول اهللا:  اهللا
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إما نطقا ،  شهادة أن حممدا رسول اهللا ال بد منها مع شهادة أن ال إله إال اهللا،  نعم
فإذا ذكرت شهادة أن ال إله إال اهللا ،  وإما تضمنا،  ا مع شهادة أن ال إله إال اهللاهب

 .  فهي متضمنة لشهادة أن حممدا رسول اهللا،  وحدها
وال ،  وال تصح شهادة أن ال إله إال اهللا بدون شهادة أن حممدا رسول اهللا وال تقبل

 .  حيكم بإسالم من جحد رسالة حممد 
وطاعته فيما ،  االعتراف برسالته ظاهرا وباطنا:  حممدا رسول اهللاومعىن شهادة أن 

،  وأال يعبد اهللا إال مبا شرع،  واجتناب ما هنى عنه وزجر،  وتصديقه فيما أخرب،  أمر
إىل ،  ال نيب بعده،  وأنه خامت النبيني،  واالعتراف كذلك بعموم رسالته إىل مجيع الثقلني

 .  أن تقوم الساعة

 ادتني واحلقوق اخلاصة لكل منهما تالزم الشه
 حقوقا توازي حق اهللا  هل يفهم من تلك الشهادتني أن للرسول - ٣س

،  وإذا مل يفهم ذلك؟  سبحانه وتعاىل كما يتوهم بعض من يدعي حمبة رسول اهللا 
وهل ؟  وما هي احلقوق اخلاصة بالنيب ؟  فما هي احلقوق اخلاصة باهللا سبحانه وتعاىل

 ؟   مشتركةهناك حقوق
ألن ؛  لكنها ال ترقى إىل مرتبة حقوق اهللا،   حقوقا خاصة بهال شك أن للرسول 

وال ويل من ،  وال نيب مرسل،  ال ملك مقرب،  حقوق اهللا تعاىل ال يشاركه فيها أحد
 .  أو صاحل من الصاحلني،  األولياء

 :  وهلذا يقول ابن القيم رمحه اهللا
ــده ــون لعبـ ــق ال يكـ                  هللا حـ

ــدا     ال جت ــا واح ــني حق ــوا احلق                              عل
 
 

                              ولعبـــده حـــق مهـــا حقـــان 
ــان  ــز وال بره ــري متيي ــن غ    )١ (                              م

                                                 
 .  ) ٢٠٣ / ٢ (حممد خليل هراس القصيدة النونية البن القيم بشرح الدكتور :  انظر) ١(
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 حمبته وحق الرسول ،   مبا شرعه-ال شريك له-فحق اهللا تعاىل عبادته وحده 
 .  وطاعته وتوقريه واتباعه وتقدمي أمره وطاعته على طاعة غريه من املخلوقني

̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ  {:  وقوله تعاىل،  هوليس هناك حق مشترك بني اهللا وبني رسول ß™ §9$# ô‰s)sù 

tí$ sÛr& ©!$# ( { )كما أن مبايعة الرسول ،  ألن طاعة الرسول طاعة هللا الذي أرسله؛   )١

βÎ) š¨  {:  قال تعاىل،  مبايعة هللا Ï% ©!$# y7tΡθ ãè Îƒ$ t6 ãƒ $ yϑ ¯ΡÎ) šχθãè Îƒ$t7ãƒ ©!$# { )فأصل ،   )٢
 .   تابعة لطاعة اهللا عز وجل وطاعة الرسول الطاعة هللا 

 احلكمة يف ترتيب أركان اإلميان 
 خاصة حديث جربيل - أركان اإلميان يف عدة أحاديث  رتب الرسول - ٤س
،  والقدر خريه وشره،  واليوم اآلخر،  ورسله،  وكتبه،  ومالئكته،  اإلميان باهللا:  بأهنا

 ؟  فهل هنا حكمة معلومة من هذا الترتيب
وإن  ،  يف ترتيب أركان اإلميان يف اآليات واألحاديث- واهللا أعلم -هناك حكمة 

 :  كانت الواو ال تقتضي ترتيبا
وما سواه من ،  ألن اإلميان باهللا هو األساس؛  فقد بدئت هذه األركان باإلميان باهللا

 .  األركان تابع له
،  ألهنم الواسطة بني اهللا وخلقه يف تبليغ رساالته؛  مث ذكر اإلميان باملالئكة والرسل
 ãΑÍi”t∴ãƒ  {:  قال تعاىل،   يبلغون ذلك للناسوالرسل،  فاملالئكة ترتل بالوحي على الرسل

sπs3Í×̄≈n=yϑø9$# Çyρ”9$$Î/ ôÏΒ ÍνÌøΒr& 4’n?tã tΒ â!$t±o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$t6Ïã ÷βr& (#ÿρâ‘É‹Ρr& …çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) HωÎ) O$tΡr& Èβθà)̈?$$sù ∩⊄∪ { )٣(   . 

                                                 
 .  ٨٠:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٠:  سورة الفتح آية) ٢(
 .  ٢:  سورة النحل آية) ٣(
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ألهنا احلجة واملرجع الذي جاءت به الرسل من املالئكة ؛  مث ذكر اإلميان بالكتب
y]yè  {:  قال تعاىل،  والنبيني من عند اهللا للحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه t7sù ª!$# z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 

š ÌÏe±u; ãΒ t Í‘ É‹ΨãΒ uρ tΑt“Ρr&uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z $# ÏµŠ Ïù 4 { )١(   . 
ليت هي نتيجة اإلميان ألنه ميعاد اجلزاء على األعمال ا؛  مث ذكر اإلميان باليوم اآلخر

فكان مقتضى العدالة اإلهلية إقامة هذا ،  باهللا ومالئكته وكتبه ورسله أو التكذيب بذلك
 .  وإقامة العدل بني الناس،  اليوم للفصل بني الظامل واملظلوم

واختاذ ،  مث ذكر اإلميان بالقضاء والقدر ألمهيته يف دفع املؤمن إىل العمل الصاحل
ولبيان أنه ال تناقض بني شرع اهللا الذي ،  مع االعتماد على اهللا سبحانه،  األسباب النافعة

خالفا ملن زعم ذلك من املبتدعة ،  أرسل به رسله وأنزل به كتبه وبني قضائه وقدره
öθ  {:  واملشركني الذين قالوا s9 u!$ x© ª!$# $ tΒ $ tΡô‰t6 tã ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ∅ ÏΒ &ó x« ßøt ªΥ Iω uρ $ tΡäτ !$ t/# u Ÿω uρ 

$ oΨ øΒ§ym ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ÏΒ &ó x« 4 { )سوغوا ما هم عليه من الكفر بأن اهللا قدره عليهم،   )٢  ،
ه لو رضيه منهم ما فرد اهللا عليهم بأن،  - بزعمهم -فقد رضيه منهم ،  وإذا قدره عليهم
≅ö  {:  فقال،  بعث رسله بإنكاره yγ sù ’ n?tã È≅ ß™ ”9$# ω Î) à≈ n= t7ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊂∈∪ { )٣(   . 

                                                 
 .  ٢١٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٣٥:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ٣٥:  سورة النحل آية) ٣(
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 اإلميان 

ÏM{:  معىن قوله تعاىل s9$ s% Ü>#{ôã F{$# $ ¨Ψ tΒ#u ( { 

ÏM *  {:   يقول اهللا تعاىل يف حمكم الترتيل- ٥س s9$ s% Ü>#{ôã F{$# $ ¨Ψ tΒ#u ( ≅ è% öΝ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σè? 

Å3≈ s9uρ (#þθä9θ è% $ oΨ ôϑ n=ó™ r& { )؟  وهل هناك فرق بني اإلميان واإلسالم؟  ما معىن هذه اآلية .  )١
 ؟  وما هو

 :  الدين ثالثة مراتب
كما .  وأعلى من اإلميان اإلحسان،  اإلميان:  وأعلى منها.  اإلسالم:  املرتبة األوىل

 عن هذه  حني سأل النيب - عليه الصالة والسالم -جاء ذلك يف حديث جربيل 
هذا  { :  ألصحابهويف النهاية قال النيب .   عن كل مرتبةلنيب وأجابه ا،  املراتب

 .  )٢( } جربيل أتاكم يعلمكم أمور دينكم
فاألعراب ملا .  وقد ذكرها مرتبة مبتدئا باألدىن مث ما هو أعلى منه مث ما هو أعلى منه

جاءوا .   أول دخوهلم يف اإلسالم ادعوا ألنفسهم مرتبة مل يبلغوها يفجاءوا إىل النيب 
 %ÏMs9$s *  {:  وهلذا رد اهللا عليهم بقوله.  وادعوا اإلميان وهي مرتبة مل يبلغوها بعد،  مسلمني

Ü>#{ôãF{$# $̈ΨtΒ#u ( ≅è% öΝ©9 (#θãΖÏΒ÷σè? Å3≈s9uρ (#þθä9θè% $oΨôϑn=ó™r& $£ϑs9uρ È≅äzô‰tƒ ß≈yϑƒM}$# ’Îû öΝä3Î/θè=è% ( { )٣(   . 
فهم يف أول إسالمهم مل يتمكن اإلميان يف قلوهبم وإن كان عندهم إميان ولكن إمياهنم 

$  {:  ويستفاد من قوله.  ضعيف أو إميان قليل £ϑ s9uρ È≅ äz ô‰tƒ ß≈ yϑƒ M}$# ’Îû öΝä3Î/θ è=è% ( { )أنه  )٤ 
وليسوا كفارا أو منافقني ولكنهم مسلمون ومعهم شيء من اإلميان ،  سيدخل يف املستقبل

                                                 
 .  ١٤:  سورة احلجرات آية) ١(
، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(ميان ، الترمذي اإل )٨(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )١/٥٢(، أمحد  )٦٣(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٩٥(
 .  ١٤:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ١٤:  سورة احلجرات آية) ٤(
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لكنهم سيتمكن اإلميان يف قلوهبم فيما بعد يف .  قوا أن يسموا مؤمننيلكنه قليل مل يستح
$  {:  قوله £ϑ s9uρ È≅ äz ô‰tƒ ß≈ yϑƒ M}$# ’Îû öΝä3Î/θ è= è% ( { )١(   . 

فصار لإلسالم معىن خاص ولإلميان معىن ،   ذكرا معا افترقاواإلسالم واإلميان إذا
اإلسالم أن  { :  عن اإلسالم فقالكما يف حديث جربيل فإنه سأل النيب .  خاص

وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان ،  اهللاتشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول 
 .  )٢( } وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال

اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم  { : وسأله عن اإلميان فقال

 .  )٤( )٣( } اآلخر والقدر خريه وشره
واإلميان هو االنقياد الباطين هذا إذا ،  فعلى هذا يكون اإلسالم هو االنقياد الظاهري

 .  ذكرا مجيعا
إذا ذكر ،  أما إذا ذكر اإلسالم وحده أو اإلميان وحده فإنه يدخل أحدمها يف اآلخر

إذا ذكر اإلسالم فقط دخل .  اآلخراإلسالم وحده أو اإلميان وحده فإن أحدمها داخل يف 
 .  وإذا ذكر اإلميان فقط دخل فيه اإلسالم.  فيه اإلميان

فاإلميان عند أهل .  وإذا افترقا اجتمعا،  إهنما إذا اجتمعا افترقا:  وهلذا يقول أهل العلم
ويدخل فيه .  هو عمل باألركان وقول باللسان وتصديق باجلنان:  السنة واجلماعة

،  إذا ذكر وحده.  يكون قوال باللسان وعمال باألركان وتصديقا باجلنان،  اإلسالم
 .  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                                 
 .  ١٤:  سورة احلجرات آية) ١(
، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(ميان وشرائعه ، النسائي اإل )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )١/٥٢(، أمحد  )٦٣(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٩٥(
، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) ٣(

 .  )١/٢٧(، أمحد  )٦٣(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٩٥(
وهو جزء .  من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه.  ) ٣٨-٣٦ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(

 .  من حديث جربيل الطويل
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 عقيدة أهل السنة واجلماعة يف عالقة العمل باإلميان وبيان الكفر املخرج من امللة 
 عليكم ورمحة  فضيلة الشيخ صاحل الفوزان وفقه اهللا ملا حيبه ويرضاه السالم- ٦س

 .  وبعد،  اهللا وبركاته
فقد كثر الكالم يف اآلونة األخرية بني طلبة العلم حول مسألة مهمة تتعلق بأصل 

وسأذكر بعض األقوال اليت أرجو من الشيخ أن يبني هل هي موافقة لعقيدة ،  الدين
 :  أم أن فيها شيئا من اخللل،  أهل السنة واجلماعة

ن عقيدة أهل السنة واجلماعة أن العمل شرط يف إ : (  قول بعض الناس- ١
مع أن من املعلوم أن اإلميان عند أهل ،  ) كمال اإلميان وليس شرطا يف صحة اإلميان

 .  وأنه ال إميان إال بعمل كما صرح بذلك بعض أئمة السلف،  السنة قول وعمل
،  ي فقطإن الكفر املخرج من امللة هو الكفر االعتقاد : (  قول بعض الناس- ٢

فإنه ،  أما العمل فال خيرج من امللة إال إذا كان يدل على اعتقاد كالسجود لصنم مثال
ومثله سب اهللا أو ،  ألنه يدل على عقيدة يف الباطن ال جملرد السجود فقط؛  يعترب كفرا

 .  ) فال يكفر اإلنسان بعمل مهما كان.  االستهزاء بالدين أو حنو ذلك
 أن يتفضل ببيان ما يف هاتني املقالتني من احلق أو -اهللا  وفقه -أرجو من الشيخ 

 .  وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني،  سائال اهللا تعاىل أن يوفقه للصواب؟  الباطل
 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

والصواب أن األعمال داخلة يف ،  هو قول مرجئة أهل السنة وهو خطأ:  القول األول
وهذا قول ،  وينقص باملعصية،  قيقة اإلميان فهو اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعةح

$  {:  ألن اهللا مسى األعمال إميانا كما يف قوله تعاىل؛  مجهور أهل السنة yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 
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t Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôMn= Å_ uρ öΝåκæ5θ è= è% #sŒÎ)uρ ôM u‹Î= è? öΝÍκö n= tã …çµ çG≈tƒ#u öΝåκøEyŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) { )وقال .   اآليتني )١

 .  )٣( احلديث )٢( } اإلميان بضع وسبعون شعبة { النيب 
وهناك أعمال خترج من امللة كترك الصالة تكاسال وكالسحر ،  لب هذا يف الغا- ٢

فال ،  وكل عمل ال بد أن يصاحبه قصد،  ومن نطق بكلمة الكفر خمتارا،  تعلمه وتعليمه
هذا وأنصح هلؤالء أن .  يعتد بعمل الناسي والنائم والصغري واجملنون واملكره لعدم القصد

.  وحيتاج إىل علم،  يف مثل هذه املسائل خطريألن الكالم ؛  يتعلموا قبل أن يتكلموا
 حديث البطاقة املشهور واستدالله على أن التوحيد

  يكفر اهللا به اخلطايا اليت ال تقتضي الردة 
 ما صحة حديث البطاقة املشهور لدى العلماء وهل فيه استدالل على عدم - ٧س

،   وليس له حسناتحيث إنه من غري املعقول أن شخصا يصلي،  تكفري تارك الصالة
والرجل مل يعمل حسنة ،  فالصالة وقبلها الوضوء واملشي إىل املسجد كلها حسنات

 ؟   سجال كلها سيئات ومعاصي فما رأي فضيلتكم٩٩قط وله 
وقال .  صحيح على شرط مسلم:  قال احلاكم.  حديث البطاقة حديث صحيح

يصاح برجل  { :  عمرو وهو حديث عبد اهللا بن-صحيح :  " التلخيص " الذهيب يف
من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة فينشر له تسع وتسعون سجال كل سجل مد 

ألك عذر أو :  فيقال.  ال يا رب:  فيقول؟  أتنكر من هذا شيئا:  مث يقال.  البصر
وإنه ال ظلم .  بلى إن لك عندنا حسنة:  فيقال.  ال:  فيهاب الرجل ويقول؟  حسنة

،  أشهد أن ال إله إال اهللا:   فيها- وهي الورقة الصغرية -عليك اليوم فيخرج له بطاقة 
؟  يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجالت:  فيقول.  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

                                                 
 .  ٢:  سورة األنفال آية) ١(
،  )٥٠٠٥(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٤(، الترمذي اإلميان  )٣٥(، مسلم اإلميان  )٩(البخاري اإلميان ) ٢(

 .  )٢/٤١٤(، أمحد  )٥٧(ه املقدمة ، ابن ماج )٤٦٧٦(أبو داود السنة 
 .  من حديث أيب هريرة)  ٦٣ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
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توضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة فطاشت السجالت ف.  إنك ال تظلم:  فيقال
 من حديث عبد اهللا ) ٥٢٩/  ١ ( " مستدركه " رواه احلاكم يف ( )١( } وثقلت البطاقة

 فهذا احلديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر اهللا به اخلطايا ) بن عمرو رضي اهللا عنهما
عمال اليت تقتضي الردة فإهنا تناقض أما األ،  اليت ال تقتضي الردة واخلروج من اإلسالم
إن ناسا :  قيل للحسن البصري رمحه اهللا،  كلمة التوحيد وتصبح لفظا جمردا ال معىن له

ال إله إال اهللا فأدى حقها :  من قال:  فقال.  ال إله إال اهللا دخل اجلنة:  من قال:  يقولون
 .  )٢(وفرضها دخل اجلنة 

                           والسبب ال ينفـع إال إذا         ،                              ل اجلنة والنجاة من النار                                    فكلمة ال إله إال اهللا سبب لدخو      
         وهـم يف      ،                             ال إله إال اهللا فال تنفعهم       :                   فاملنافقون يقولون    ،                               توفرت شروطه وانتفت موانعه   

                                                                ألهنم يقولوهنا بألسنتهم فقط من غري اعتقـاد ملعناهـا وعمـل               ،                          الدرك األسفل من النار   
   .         مبقتضاها

َ                           ن ك ر  عليه أمر ظاهر كحلق اللحية                           ُمن يقول اإلميان يف القلب إذا أ   ِ  ْ 
  أو شرب الدخان أو إسبال الثياب 

اتق اهللا يف نفسك من بعض املعاصي مثل حلق :   ما قولكم ملن إذا قيل له- ٨س
وليس اإلميان يف ،  اإلميان يف القلب:  يقول،  اللحية وشرب الدخان وإسبال الثياب

إن اهللا ال ينظر إىل :  ويقول،  بتربية اللحية وترك الدخان وال يف إسبال الثيا
 ؟   ولكن ينظر إىل قلوبكم) اللحية والدخان وإسبال الثياب (أجسامكم يقصد 

 ؟  إن اإلميان يف القلب:  أرجو من فضيلتكم اإلجابة ليعلم من يقول
وهي كلمة حق يراد هبا ،  هذه الكلمة كثريا ما يقوهلا بعض اجلهال أو املغالطني

ألنه يزعم أنه يكفي اإلميان الذي ،   يريد تربير ما هو عليه من املعاصيألن قائلها؛  باطل

                                                 
 .  )٤٣٠٠(، ابن ماجه الزهد  )٢٦٣٩(الترمذي اإلميان ) ١(
 .  بدون إسناد)  ٧٤ص (ذكره اخلوجندي يف مفتاح اجلنة ) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١١

فإن اإلميان ليس ،  وهذه مغالطة مكشوفة،  يف القلب عن عمل الطاعات وترك احملرمات
قول باللسان واعتقاد بالقلب :  بل اإلميان كما عرفه أهل السنة واجلماعة،  يف القلب فقط
 .  وعمل باجلوارح
ولكنه ما وقر ،  ليس اإلميان بالتحلي وال بالتمين:  احلسن البصري رمحه اهللاقال اإلمام 

 .  يف القلوب وصدقته األعمال
.  وعمل املعاصي وترك الطاعات دليل على أنه ليس يف القلب إميان أو فيه إميان ناقص

$  {:  واهللا تعاىل يقول yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ è= à2 ù's? (##θ t/Ìh9$# { )١(   ،}  $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# 

(#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# { )٢(   ،}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#θ è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã ãm 4 { )٣(   ،

}  ¨βÎ) š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# { )٤(   ،}  ôtΒ ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ 

$ [s Î=≈ .  فاإلميان ال يسمى إميانا كامال إال مع العمل الصاحل وترك املعاصي،   )٥( } ¹|

ÎóÇyè  { بسم اهللا الرمحن الرحيم:  ويقول تعاىل ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )٦(   ،}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# 

(#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# { )٧(   ،}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ç7ŠÉf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ #sŒ Î) 

öΝä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝà6‹ ÍŠøt ä† ( { )ألن هذه صفة ؛  ون إميان بالقلب فال يكفي العمل الظاهر بد )٨
 .  املنافقني الذين هم يف الدرك األسفل من النار

                                                 
 .  ١٣٠:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٣٥:  آيةسورة املائدة ) ٢(
 .  ٩٥:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ٢٧٧:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٦٢:  سورة البقرة آية) ٥(
 .  ٣ - ١:  اتياآلسورة العصر ) ٦(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٧(
 .  ٢٤:  سورة األنفال آية) ٨(
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ألن هذا مذهب ؛  وال يكفي اإلميان بالقلب دون نطق باللسان وعمل باجلوارح
وهو مذهب باطل بل ال بد من اإلميان بالقلب والقول ،  املرجئة من اجلهمية وغريهم
عاصي دليل على ضعف اإلميان الذي يف القلب وفعل امل،  باللسان والعمل باجلوارح

 .  ألن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية؛  ونقصه
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 يف املنهج والدعوة 

 فضل العلم وطلبه 

 إمهال بعض الشباب تعلم العقيدة ومدارستها وانشغاهلم بأمور أخرى 
م  يالحظ على الشباب يف هذه اآلونة األخرية إمهاهلم وزهدهم يف تعل- ٩س

فما هو توجيه فضيلتكم ،  وانشغاهلم بأمور أخرى،  العقيدة ومدارستها واالهتمام هبا
 ؟  ملثل هؤالء الشباب

ألن ؛  أنصح للشباب ولغريهم من املسلمني أن يهتموا بالعقيدة أوال وقبل كل شيء
 فإذا كانت العقيدة صحيحة،  العقيدة هي األصل الذي تبىن عليه مجيع األعمال قبوال وردا

 فإن خصوصا خامت الرسل نبينا حممدا ،  موافقة ملا جاء به الرسل عليهم الصالة والسالم
وموافقة ملا شرع اهللا ،  سائر األعمال تقبل إذا كانت هذه األعمال خالصة لوجه اهللا تعاىل

أو كانت ضالة مبنية على العوائد وتقليد اآلباء ،  وإذا كانت العقيدة فاسدة،  ورسوله
ولو ،  ال يقبل منها شيء،  فإن األعمال مردودة،  أو كانت عقيدة شركية،  واألجداد

ألن اهللا سبحانه وتعاىل ال يقبل من األعمال إال ؛  كان صاحبها خملصا وقاصدا هبا وجه اهللا
 .  وصوابا على سنة رسوله ،  ما كانت خالصة لوجهه الكرمي

،  ويريد أن يكون مسلما حقا،  ويريد قبول أعماله،  فمن كان يريد النجاة لنفسه
بأن يعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها وما يناقضها وما ،  فعليه أن يعتين بالعقيدة

وذلك ال يكون إال بتعلمها من أهل العلم وأهل البصرية ،  حىت يبين أعماله عليها،  ينقصها
 .  الذي تلقوها عن سلف هذه األمة

= }  óΟnقال اهللا سبحانه وتعاىل لنبيه حممد  ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ 3 { )١(   . 

                                                 
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ١(
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العلم قبل القول :  باب " :  قال فيهاوقد ترجم اإلمام البخاري رمحه اهللا ترمجة
=óΟn  {:  وساق هذه اآلية الكرمية،  " والعمل ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# { )حيث بدأ اهللا ،  )١

 .  لعملسبحانه وتعاىل بالعلم قبل القول وا
ÎóÇyè  {:  وقال اهللا سبحانه وتعاىل ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u 

(#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )مة من اخلسارة فرتب السال،   )٢
 :  على مسائل أربع
 .  االعتقاد الصحيح:  ويعين،  اإلميان : املسألة األوىل
وعطف األقوال الصاحلة واألعمال ،  العمل الصاحل واألقوال الصاحلة : املسألة الثانية

،  ألن األعمال داخلة يف اإلميان؛  الصاحلة على اإلميان من باب عطف اخلاص على العام
 .  ها عليه اهتماما هباوإمنا عطف

öθ|¹##) { : واملسألة الثالثة uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ { )وأمروا ،  دعوا إىل اهللا:  يعين،  )٣
دعوا غريهم إىل ،  يقوعرفوا الطر،  ملا اعتنوا بأنفسهم أوال،  وهنوا عن املنكر،  باملعروف

،  واألمر باملعروف،  ألن املسلم مكلف بدعوة الناس إىل اهللا سبحانه وتعاىل،  ذلك
öθ#) { . والنهي عن املنكر |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )الصرب على ما :  عةوهذه املسألة الراب،  )٤

 .  يالقونه يف سبيل ذلك من التعب واملشقة
 .  فال سعادة ملسلم إال إذا حقق هذه املسائل األربع

وما يدور يف ،  وأقوال الناس،  واألمور الصحفية،  أما االهتمام بالثقافات العامة
ويطلع على ،  وحيقق العقيدة،  فهذه إمنا يطلع اإلنسان عليه بعدما حيقق التوحيد،  العامل

ومن أجل أن حيذر من ما يدور يف ،  من أجل أن يعرف اخلري من الشر،  هذه األمور
                                                 

 .  ١٩:  سورة حممد آية) ١(
 .  ٣ - ١: اتيآلاسورة العصر ) ٢(
 .  ٣:  سورة العصر آية) ٣(
 .  ٣:  سورة العصر آية) ٤(
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لكن هذا بعدما يتسلح بالعلم ويتسلح باإلميان باهللا ،  الساحة من شرور ودعايات مضللة
أما أن يدخل يف جماالت الثقافة واألمور الصحفية وأمور السياسة وهو على غري ،  ورسوله
بل هذا يشتغل مبا ال ،  فإن هذا ال ينفعه شيئا،  دته وعلى غري علم بأمور دينهعلم بعقي

 .  وال يستطيع أن مييز احلق من الباطل،  فائدة له منه
،  كثري ممن جهلوا العقيدة واعتنوا مبثل هذه األمور ضلوا وأضلوا ولبسوا على الناس

وما يؤخذ ،  ني الضار والنافعبسبب أهنم ليس عندهم بصرية وليس عندهم علم مييزون به ب
وحصل اللبس عند كثري من ،  فبذلك حصل اخللل،  وكيف تعاجل األمور،  وما يترك
من غري أن يكون عندهم علم ،  ألهنم دخلوا يف جماالت الثقافة وجماالت السياسة؛  الناس

 .  والباطل حقا،  فحسبوا احلق باطال،  بعقيدهتم وبصرية من دينهم

 شباب عن كتب السلف بكتب املفكرين والدعاة انشغال بعض ال
 لقد أعرض كثري من الشباب عن قراءة كتب السلف الصاحل وتصحيح - ١٠س

اليت توضح منهج أهل ،  البن أيب عاصم وغريه " السنة " ككتاب،  العقيدة عليها
وانشغلوا بالقراءة ملن ،  السنة واجلماعة وموقفهم من السنة وأهلها والبدع وأهلها

،  الذي يوجد يف كالمهم ما يناقض كتب السلف،  مون باملفكرين والدعاةيس
وما هي الكتب السلفية اليت ؟  فبماذا توجهون هؤالء الشباب،  ويقررون خالفها

 ؟  تنصحوهنم بقراءهتا وبناء العقيدة وتصحيحها عليها
عقيدة ملا عرفنا أنه جيب العناية بال:  وهو،  هذا سؤال متفرع عن السؤال السابق
ما هي املصادر اليت تؤخذ :  فإنه يأيت السؤال،  وتعلمها وتعلم ما جيب على اإلنسان حنوها

 ؟  ومن هم الذين نتلقى عنهم هذه العقيدة؟  منها هذه العقيدة
املصادر اليت تؤخذ عقيدة التوحيد وعقيدة اإلميان منها هي الكتاب والسنة ومنهج 

وبني ما خيالفها وما يضادها وما ،  العقيدة بيانا شافيافإن القرآن قد بني ،  السلف الصاحل
 وسريته ودعوته وكذلك سنة الرسول ،  وشخص كل األمراض اليت ختل هبا،  خيل هبا
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 وكذلك السلف الصاحل والتابعون وأتباع التابعني من القرون املفضلة قد وأحاديثه 
فريجع ،  يحة منهما وتبيينها للناساعتنوا بتفسري القرآن وتفسري السنة وبيان العقيدة الصح

وهو مدون وحمفوظ يف كتب ،   إىل كالم السلف الصاحلبعد كتاب اهللا وسنة رسوله 
 .  ومدون أيضا بشكل خاص يف كتب العقائد،  التفسري وشروح احلديث

فهم أهل التوحيد وعلماء التوحيد الذين درسوا هذه ،  وأما من يتلقى عنه العقيدة
،  خصوصا يف هذه البالد،  وهم متوفرون وهللا احلمد،   وافية وتفقهوا فيهاالعقيدة دراسة
فإن علماء هذه البالد على وجه اخلصوص وعلماء املسلمني املستقيمني ،  بالد التوحيد

،  ويوضحوهنا للناس،  ويفهموهنا،  يدرسوهنا،  على وجه العموم هلم عناية بعقيدة التوحيد
 أهل التوحيد وإىل علماء التوحيد الذين سلمت عقيدهتم فالرجوع إىل،  ويدعون إليها

 .  فهؤالء هم الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد،  وصفت
أما االنصراف عن العقيدة إىل كتب الثقافات العامة واألفكار املستوردة من هنا 

حلم مجل غث فوق جبل صعب :  وهي كما يقول القائل،  فهذه ال تغين شيئا،  وهناك
 .  وال ينفع العلم هبا،  ه كتب ال يضر اجلهل هباهذ! وعر 

وأراد أن يطلع عليها من ،  ولكن من تضلع بعلوم التوحيد وعلوم العقيدة الشرعية
وحرم هؤالء ،  بأن هداه للعقيدة الصحيحة،  باب معرفة نعمة اهللا سبحانه وتعاىل عليه

،  م الذي ال طائل حتتهوملئوا الكتب والصحف بالكال،  الذين انشغلوا بالقيل والقال
 .  على أال ينشغل عن قراءة ما يفيد،  فهذا ال بأس به،  وشره أكثر من خريه

ألهنا ال تسمن وال ؛  فال جيوز لطالب العلم واملبتدئ باخلصوص أن يشتغل هبذه الكتب
 .  وتضيع الزمان على اإلنسان،  وتشتت الفكر،  وإمنا تأخذ الوقت،  تغين من جوع

والكتب اليت تعتين ،  والكتب املفيدة،  ى اإلنسان أن خيتار الكتب النافعةفالواجب عل
  فالعلم ما قاله اهللا ورسوله،   وتشرح فهم السلف الصاحل هلابكتاب اهللا وسنة رسوله 
 :  قال ابن القيم رمحه اهللا
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                         العلـم قـال اهللا قــال رســوله
                                    ما العلم نـصبك للخـالف سـفاهة        

 
 

                لـو العرفـان                            قال الـصحابة هـم أو     
   )١ (                                 بني النـصوص وبـني رأي فـالن       

زهد بعض الشباب يف الدروس العلمية ومتابعتهم للمحاضرات العصرية اليت تتحدث 
 عن السياسة وأوضاع العامل 

 كثري من الشباب زهدوا يف متابعة الدروس العلمية املسجلة ولزوم - ١١س
واجتهوا إىل ،  أو قليلة النفع،  واعتربوها غري هامة،  دروس أهل العلم املوثوقني

؛  العتقادهم أهنا أهم،  احملاضرات العصرية اليت تتحدث عن السياسة وأوضاع العامل
 ؟  فما نصيحتكم هلؤالء الشباب،  ألهنا تعتين بالواقع
االشتغال باحملاضرات العامة والصحافة ومبا يدور بالعامل دون علم ،  هذا كما سبق

ألنه ؛  ويصبح صاحبها مشوش الفكر،   الشرع تضليل وضياعبالعقيدة ودون علم بأمور
 .  استبدل الذي هو أدىن بالذي هو خري

=óΟn  {:  قال تعاىل،  واهللا سبحانه وتعاىل أمرنا بتعلم العلم النافع أوال ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) 

ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! { )٢(   ،} ö≅ è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡o„ t Ï%©!$# tβθ çΗ s>ôè tƒ t Ï%©!$#uρ Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) 

ã©.x‹tG tƒ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# ∩∪ { )٣(   ،}  $ yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$# 3 { )٤(   ،}  ≅è% uρ 

Éb> §‘ ’ ÎΤ÷ŠÎ— $Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪ { )إىل غري ذلك من اآليات اليت حتث على طلب العلم املرتل يف .   )٥
ألن هذا هو العلم النافع املفيد يف الدنيا ؛  كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

ذي يبصر اإلنسان به الطريق إىل اجلنة وإىل السعادة والطريق وهذا هو النور ال،  واآلخرة
 .  إىل العيشة الطيبة الرتيهة يف الدنيا

                                                 
 .  ) ١٥٢ / ٢(حممد خليل اهلراس .  ، شرح د شرح القصيدة النونية البن القيم:  انظر) ١(
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ٢(
 .  ٩:  سورة الزمر آية) ٣(
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ٤(
 .  ١١٤:  سورة طه آية) ٥(
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$  {:  قال تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% Νä.u!% y` Ö≈ yδ öç/ ÏiΒ öΝä3În/§‘ !$ uΖø9t“Ρr&uρ öΝä3ö‹s9Î) #Y‘θ çΡ $ YΨÎ6 •Β ∩⊇∠⊆∪ $ ¨Β r' sù 

š Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u «!$$ Î/ (#θ ßϑ |Á tFôã $#uρ Ïµ Î/ öΝßγ è= Åz ô‰ã‹|¡sù ’ Îû 7π uΗ ÷qu‘ çµ÷ΖÏiΒ 9≅ôÒ sùuρ öΝÍκ‰ Ï‰öκu‰ uρ Ïµ ø‹s9Î) $ WÛ≡uÅÀ 

$ VϑŠ É)tG ó¡•Β ∩⊇∠∈∪ { )١(   . 

$  {:  وفيها الدعاء العظيم،  وحنن نقرأ سورة الفاحتة tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ 

xÞ≡uÅÀ t Ï%©!$# |M ôϑ yè÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )٢(   . 

;zÏiΒ z↵ÍhŠÎ  { م الذين مجعوا بني العلم النافع والعمل الصاحلوالذين أنعم اهللا عليهم ه ¨Ψ9$# 

tÉ)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ tÅs Î=≈¢Á9$#uρ 4 zÝ¡ym uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& $ Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪ { )٣(  . } Îöxî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9$# 

óΟÎγ ö‹n= tæ { )هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل:   )٤ . } Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )هم :   )٥
 .  الذين أخذوا العمل وتركوا العلم
؛  والصنف الثاين ضال،  ألنه عصى اهللا على بصرية؛  فالصنف األول مغضوب عليه

وهم أهل العلم النافع والعمل ،  ال ينجو إال الذين أنعم اهللا عليهم،  ألنه عمل بدون علم
 .  ون هذا لنا على بالفيجب أن يك،  الصاحل

فهذا إمنا يكون بعد الفقه ،  أو فقه الواقع،  وأما االشتغال بواقع العصر كما يقولون
إذ اإلنسان بالفقه الشرعي ينظر إىل واقع الناس وما يدور يف العامل وما يأيت من ،  الشرعي

،  اليميز خريها من شره،  ويعرضها على العلم الشرعي الصحيح،  أفكار ومن آراء
فالذي يشتغل ،  فإنه ال مييز بني احلق والباطل واهلدى والضالل،  وبدون العلم الشرعي

وليس عنده بصرية ،  بادئ ذي بدء باألمور الثقافية واألمور الصحافية واألمور السياسية

                                                 
 .  ١٧٥:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ٢(
 .  ٦٩:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ٤(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ٥(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٩

ألن أكثر ما يدور فيها ضاللة ودعية للباطل وزخرف من ؛  من دينه فإنه يضل هبذه األمور
 .  نسأل اهللا العافية والسالمة،  رالقول وغرو

 أثر املناهج الوافدة على العقيدة 
هل لذلك أثر على العقيدة إذا ،   األخذ مبناهج دعوية مستوردة وافدة- ١٢س

أو عدم التفريق بني ،  أو ضعف عقيدة الوالء والرباء،  علمنا ضعف عقيدة املتبوعني
 .   خرياوجزاكم اهللا؟  الفرق الضالة مبناهجهم عند أولئك

 وخامت الرسل خصوصا خامت الرسل حممدا ،  الفيصل يف هذا هو اتباع منهج الرسل
مث يأمر بعد ،  ويوصي دعاته أن يدعوا أول شيء إىل التوحيد،  كان أول ما يأمر التوحيد

 .  ذلك بأوامر الدين من صالة وزكاة وصيام وحج
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا  { :  ملعاذقال 

 . )١( } فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات،  فإن هم أطاعوك لذلك،  رسول اهللا
 .  )٢(إىل آخر احلديث 

ألن اهللا تعاىل ؛  خوذ من سريته ومن كتابه اهللا يف الدعوة مأمث أيضا منهج الرسول 
،   )äí÷Š$# 4’n<Î) È≅‹Î6y™ y7În/u‘ Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/ ÏπsàÏãöθyϑø9$#uρ ÏπuΖ|¡ptø:$# ( Οßγø9Ï‰≈y_uρ ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 { )٣  {:  يقول

≅ }  öويقول تعاىل لنبيه  è% Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã ÷Šr& ’n< Î) «!$# 4 4’n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ  Í_ yè t6̈?$# ( z≈ ys ö6 ß™ uρ 

«!$# !$ tΒ uρ O$ tΡr& zÏΒ šÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪ { )٤(  . } (#þθ ãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 { )فيجب على الداعية أن :  )٥
 إىل نفسه أو ليس قصده الدعوة،  بأن يكون قصده الدعوة إىل اهللا،  يكون خملصا يف نيته

                                                 
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٣٣١(البخاري الزكاة ) ١(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه)  ١٠٨ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٣(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٤(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٥(
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،  وإمنا يقصد الدعوة إىل اهللا،  الدعوة إىل شخص معني أو منهج معني أو طائفة معينة
 .  هذا قصد الداعية املخلص،  ونفع الناس،  وإخراج الناس من الظلمات إىل النور

#)  {:  يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل على هذه اآلية þθ ãã ÷Š r& 

’ n< Î) «! ألن بعض الناس إمنا يدعو ؛  فيه وجوب اإلخالص يف الدعوة " : قال،  )١( } 4 #$
 .  )٢( " وال يدعو إىل اهللا،  إىل نفسه

يدعو إىل أو ،  أو يدعو إىل منهج،  أو يدعو إىل طائفة،  فالذي يدعو إىل نفسه
 .  وإمنا يدعو إىل ما دعا إليه من غري اهللا،  ال يدعو إىل اهللا،  متبوع

 ويكون قصده نفع الناس فالواجب على الداعية أن يكون قصده اإلخالص هللا 
وال ،  ال التحزب وال التجمع مع الطوائف األخرى،  وإخراجهم من الظلمات إىل النور

ويتبع ،  وإمنا ينتصر للحق،  تصار لفالن أو عالنوال االن،  املنازعات وال اخلصومات
 .  هذا هو الذي يدعو إىل اهللا على املنهج الصحيح،  منهج احلق

الدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت ،  الدعوة إىل اهللا باإلخالص
 .  هي أحسن

ى هذا  ومن سار علهذا منهج الدعوة امللخص من كتاب اهللا وسنة رسوله 
وإمنا ،  فإنه ليس داعية إىل اهللا،  ومن خالف هذا املنهج،  فهو الداعية إىل اهللا حقا،  املنهج

 .  فال بد من هذا املنهج،  هو داعية ملا أراد من األمور األخرى
$  {:  قال تعاىل،  ال مناهج يف اإلسالم،  واملنهج يف اإلسالم واحد tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# 

tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t Ï% ©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã Îöxî ÅUθàÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )٣(   ،

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل "  كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد: "  انظر) ٢(

 .  مبعناه)  ٤٦-٤٥ص (
 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة الفاحتة ) ٣(
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β¨  {:  وقال سبحانه،  وهذه املناهج األخرى،  هذا منهج اإلسالم r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ 

$ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ ç6¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )١(   . 
عليه السلف الصاحل  الذي سار منهج الرسول ،  ليس يف اإلسالم إال منهج واحد

ال ،  منهج واحد،  من الصحابة والتابعني ومن جاء بعدهم من الدعاة واجملددين لدين اهللا
 .  انقسام فيه وال اختالف

ال خيتلفون ،  بل يكونون مجاعة واحدة،  وعالمة هذا املنهج أن الذين عليه ال خيتلفون
،   والصديقني والشهداء والصاحلنيبل يكونون مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني،  فيها

والرتاع بني ،  والعداوة بني أهلها،  وعالمة املناهج املنحرفة وجود االختالفات بني أهلها
 .  فهذا هو الفارق،  أهلها

وهو ،  منهج الكتاب والسنة وسلف هذه األمة،  الواجب أن نكون على منهج واحد
ويف ،  ويف علمنا،  ويف عملنا،  وتنا إىل اهللاملنهج الصحيح الذي جيب أن نسري عليه يف دع

ومل حيصل ،  ومل حيصل عداوات،  مل حيصل اختالف،  لو أخذنا هبذا،  مجيع أمورنا
هذا هو الذي ،  والتماس مناهج أخرى،  إمنا حيصل التفرق من خمالفة هذا املنهج،  تفرق

 .  يوجب التفرق واالختالف

قصود بالعقيدة واإلميان والتوحيد والرد على من قال اهتمام املسلمني بعلم العقيدة وامل
 إن موضوعات العقيدة قد انتهى زماهنا 

وما املقصود بالعقيدة واإلميان ،   ملاذا يهتم كثري من املسلمني بعلم العقيدة- ١٣س
إن بعض :  وما رأيكم فيمن يقول؟  وهل هناك فرق بني هذه املصطلحات؟  والتوحيد

وبالتايل ال جدوى من تعميم ،  اهتا قد انتهى ومضى زمنهاأمور العقيدة وموضوع
 ؟  دراستها

                                                 
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ١(
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يهتم املوفقون من املسلمني بعلم العقيدة اقتداء بالرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم 
ألهنا هي األساس الذي يبىن عليه ؛  حيث كانوا يبدؤون دعوهتم بتصحيح العقيدة،  أمجعني

،  وما مل تصح العقيدة،  صحت األعمال الشرعية،  فإذا صحت العقيدة،  سائر األعمال
 .  مل تصح األعمال
ô‰s)s9uρ z  {:  قال تعاىل Çrρé& y7 ø‹s9Î) ’ n< Î)uρ t Ï% ©!$# ÏΒ š Î= ö6 s% ÷ È⌡s9 |M ø.uõ° r& £sÜt6 ós u‹s9 y7 è= uΗ xå 
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ويزيد ،  من حيث إهنا عمل قليب،  واملقصود بالعقيدة واإلميان والتوحيد شيء واحد

 أنه أيضا قول باللسان وعمل -كونه اعتقادا بالقلب :   أي-اإلميان باقترانه مع ذلك 
 .  باجلوارح

،  ومجيع أمور العقيدة وموضوعاهتا ال بد من معرفتها والعناية هبا يف كل زمان ومكان
 .  العمل هبا إىل أن تقوم الساعةوال ينتهي 

 :  ال خيلو،  والذي يرى أن بعض أمور العقيدة ومواضيعها قد انتهى وقتها
 .  إما أن يكون جاهال ال يعرف مواضيع العقيدة وأمهيتها

 .  لئال ينكشف،  ويريد التستر على هذا اخللل،  وإما أن يكون عنده خلل يف عقيدته
ألن هذا يفرق بني ؛  الم يف موضوع توحيد األلوهيةاتركوا الك:  كالذين يقولون

والرد على املالحدة ،  وإثبات وجود اهللا،  واكتفوا بالكالم يف توحيد الربوبية،  املسلمني
 ! وال تتعرضوا لعباد القبور واألضرحة ،  والشوعيني

اتركوا الكالم يف موضوع إثبات األمساء والصفات والرد على ما من :  وكالذي يقول
 .  إىل غري ذلك.  يتعرض هلا بنفي أو تأويل

                                                 
 .  ٦٥:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ٨٨:  سورة األنعام آية) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٢٣

وكل هذا كالم باطل ال بد من كشف زيفه وبيان مغزاه وتعرية مضمونه الباطل وما 
وبيان ما يفسدها ،   جاء ببيان العقيدة للناسوالرسول ! ينطوي عليه من سوء معتقد 

 بيانه وكثري من آيات القرآن وسوره يف توضيح هذا األمر ووجوب،  قبل كل شيء
 ! ! ؟  فهل يريد هؤالء منا أن نترك القرآن وما فيه من بيان العقيدة،  للناس

 الرد على من يزهد يف دروس العقيدة حبجة أننا مسلمون ولسنا بكفرة أو مشركني 
حنن مسلمون ولسنا بكفرة :  ويقول،   هناك من يزهد يف دروس العقيدة- ١٤س

فما توجيه فضيلتكم حيال .  ها يف املساجدأو مشركني حىت نتعلم العقيدة أو ندرس
 ؟  هذا

حنن ،  ليس معىن تدريس العقيدة وتعليم العقيدة أننا حنكم على الناس أهنم كفار
ندرسها للمسلمني واملوحدين من أجل أن يعرفوها متاما ويعرفوا ما يناقضها ويعرفوا ما 

 .  يضادها
  كان الناس يسألون الرسول { :  الصحايب اجلليل يقولوكان حذيفة بن اليمان 

 .  )٢( )١( } خمافة أن أقع فيه،  وكنت أسأله عن الشر،  عن اخلري
إذا ،  يوشك أن تنقض عرى اإلسالم عروة عروة " :  يقولوعمر بن اخلطاب 

 .  " إلسالم من ال يعرف اجلاهليةنشأ يف ا
ال بل معناه أننا ،  فنحن إذا درسنا العقيدة ليس معناه أننا حنكم على الناس بالكفر

 .  نريد أن نعرف العقيدة الصحيحة حىت نتمسك هبا ونعرف ما يضادها حىت نتجنبها
= }  óΟnاهللا تعاىل يقول لنبيه  ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ 

ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 { )أنت ! إنين أنا مسلم :  فال بد أن اإلنسان يتعلم وال يكتفي أنه يقول،   )٣

                                                 
 .  )٥/٣٨٧(، أمحد  )٤٢٤٤(، أبو داود الفنت واملالحم  )١٨٤٧(، مسلم اإلمارة  )٣٤١١(ناقب البخاري امل) ١(
 .  من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه)  ١٧٨ / ٤ (رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ) ٢(
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ٣(
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؟  عرف لنا اإلسالم:  أو قلنا لك؟  ما هو اإلسالم:  لو سألناكلكن ،  مسلم واحلمد هللا
بني يل نواقض :  ولو قلت.  فالكثريون ال يستطيعون أن يعرفوا اإلسالم تعريفا صحيحا

وإذا جهلها يوشك أن يقع فيها وهو ال ،  فالكثريون ال يعرفون نواقض اإلسالم؟  اإلسالم
  بني يل أركان اإلميان اليت بينها الرسول:  أو،  بني يل أركان اإلسالم:  ولو قلت.  يدري

 .  لوجدنا الكثريين ال يعرفون ذلك.  واشرحها يل
 ؟  إنك مسلم وأنت ال تعرف هذه األمور:  كيف تقول

وال ،  وال يعرفون أحكام الوضوء،  بل إن الكثري من الدعاة ال يعرفون شروط الصالة
وال يعرفون ،  وواجبات الصالة،   الصالةوال يعرفون أركان،  يعرفون نواقض الوضوء

 ! ؟  أين هؤالء من اإلسالم،  مبطالت الصالة
ال بد من املعرفة والعلم .  اإلسالم حقيقة ومعرفة،  اإلسالم ليس دعوى فقط

مثل اجلاهل الذي يسري يف ،  ألن الذي ال يعلم يقع يف اخلطر وهو ال يدري؛  والبصرية
 .  يقع يف اخلطر وهو ال يدري،   فيه حفر وفيه أعداء وسباعوهذا الطريق،  طريق ال يعرفه

وال يزهد يف تعلم التوحيد إال ،  ألن التوحيد هو األساس؛  فال بد من تعلم التوحيد
وإما مغرض مضل يريد أن يصرف الناس ،  واجلاهل ال عربة به،  إما جاهل:  أحد رجلني

قائد املنحرفني الذين ينتسبون إىل ويريد أن يسدل الغطاء على ع،  عن عقيدة التوحيد
ويدخلوا مع ،  يريد أن يرخي الستار عليها وال ينكر عليها،  اإلسالم وعقائدهم فاسدة

هذا ميكن يريده كثري من .  وهم أصحاب عقائد منحرفة،  ويتزعموا الناس،  الناس
 .  هؤالء
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 .  ١٢٢:  سورة التوبة آية) ١(
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 فمفهوم احلديث أن الذي )٢( )١( } يفقهه يف الدين،  من يرد اهللا به خريا { الرسول 
ال :  وليق!ال تتعلموا العقيدة :  فهذا الذي يقول،  ال يريد اهللا به خريا ال يفقهه يف الدين

 .  وهذا إما جهل وإما تضليل! تتفقهوا يف الدين 

 انعكاس العقيدة على حياة املسلم وتصرفاته 
 ؟   كيف تنعكس العقيدة على حياة املسلم وتصرفاته- ١٥س

ألن العقيدة الصحيحة ؛  صحت أعمال املسلم،  إذا صحت العقيدة،  كما أشرنا
وإنه إذا شهد ،   إىل اخلري واألفعال احلميدةوتوجهه،  حتمل املسلم على األعمال الصاحلة

توجه إىل األعمال ،  أن ال إله إال اهللا شهادة مبنية على علم ويقني ومعرفة ملدلوهلا
بل هي إعالن ،  ألن شهادة أن ال إله إال اهللا ليست جمرد لفظ يقال باللسان؛  الصاحلة

 إذا قام مبقتضاها من األعمال إال،  وال تنفع،  وال تصح هذه الشهادة،  لالعتقاد والعمل
فأدى أركان اإلسالم وأركان اإلميان وما زاد على ذلك من أوامر الدين ،  الصاحلة

 .  وشرائعه وسننه ومكمالته

 تفرق األمة وتعدد اجلماعات اليت تدعو إىل منهجها وحرية املسلم جتاهها 
،   فكري إضافة حلالة التردي تعيش األمة اإلسالمية حالة اضطراب- ١٦س

فقد كثرت اجلماعات والفرق اإلسالمية اليت تدعي أن ،  خصوصا فيما يتعلق بالدين
حىت أصبح املسلم يف حرية من ،  هنجها هو املنهج اإلسالمي الصحيح الواجب االتباع

 ؟  وأيها على احلق؟  أيها يتبع،  أمره
اعة واحدة وأمة وأن نكون مج،  ألن الدين أمرنا باالجتماع؛  التفرق ليس من الدين

 .  واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول 

                                                 
، مالك اجلامع  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(اإلمارة ، مسلم  )٧١(البخاري العلم ) ١(

 .  )٢٢٦(، الدارمي املقدمة  )١٦٦٧(
 .  من حديث معاوية رضي اهللا عنه)  ٢٦،  ٢٥ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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tβθ è= yèøtƒ ∩⊇∈∪ { )قال تعاىل،  وهذا وعيد شديد يف التفرق واالختالف،   )٣  :}  Ÿω uρ 

(#θçΡθä3s? tÏ%©!$%x. (#θè%§xs? (#θàn=tF÷z$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèεu!%y` àM≈oΨÉit6ø9$# 4 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ öΝçλm; ë>#x‹tã ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊃∈∪ { )٤(   . 
فتعدد ،  والتفرق ليس من الدين،  اإلسالم دين اجلماعة ودين األلفة واالجتماع

 والنيب ،  ألن الدين يأمرنا أن نكون مجاعة واحدة؛  اجلماعات هذا ليس من الدين
مثل املؤمنني  { :  ويقول)٦( )٥( } ن يشد بعضه بعضااملسلم للمسلم كالبنيا { : يقول

 .  )٨( )٧( } يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد
 إذا تفرق ألن البنيان؛  إن البنيان وإن اجلسد شيء واحد متماسك ليس فيه تفرق

 .  كذلك اجلسم إذا تفرق فقد احلياة،  سقط
ومنهجها دعوة ،  وأن نكون مجاعة واحدة أساسها التوحيد،  وال بد من االجتماع

≈›βr&uρ #x¨  {:  قال تعاىل،   ومسارها على دين اإلسالمالرسول  yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ 

çνθ ãèÎ7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ ç6¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )٩(   . 

                                                 
 .  ٩٢:  سورة األنبياء آية) ١(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ١٥٩:  األنعام آيةسورة ) ٣(
 .  ١٠٥:  سورة آل عمران آية) ٤(
، النسائي  )١٩٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٥(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٤٦٧(البخاري الصالة ) ٥(

 .  )٤/٤٠٥(، أمحد  )٢٥٦٠(الزكاة 
 .   من حديث أيب موسى، ) املؤمن للمؤمن : ( بلفظ)  ٨٠ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٦(
 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٥٨٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٦٦٥(البخاري األدب ) ٧(
 .  من حديث أيب موسى)  ٢٠٠٠-١٩٩٩ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٨(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٩(
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بل ،  فهذه اجلماعات وهذا التفرق احلاصل على الساحة اليوم ال يقره دين اإلسالم
وعلى منهج اإلسالم مجاعة ،  على عقيدة التوحيدويأمر باالجتماع ،  ينهى عنه أشد النهي
 .  كما أمرنا اهللا سبحانه وتعاىل بذلك،  واحدة وأمة واحدة

فما زال ،  والتفرق وتعدد اجلماعات إمنا هو من كيد شياطني اجلن واإلنس هلذه األمة
:  لقال اليهود من قب،  الكفار واملنافقون من قدمي الزمان يدسون الدسائس لتفريق األمة

}  (#θãΖÏΒ#u ü“Ï%©!$$Î/ tΑÌ“Ρé& ’n?tã šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u tµô_uρ Í‘$yγ̈Ψ9$# (#ÿρãàø.$#uρ …çνtÅz#u öΝßγ̄=yès9 tβθãèÅ_ötƒ ∩∠⊄∪ { )١( 
Ÿω (#θ  {:  وقال املنافقون،  سلمون عن دينهم إذا رأوكم رجعتم عنهيرجع امل:  ي  à)ÏΖè? 

4’ n?tã ôtΒ y‰Ψ Ïã ÉΑθ ß™ u‘ «!$# 4_ ®L ym (#θ ‘Ò xΖtƒ 3 { )٢(   ،}  š Ï% ©!$#uρ (#ρä‹sƒ ªB$# #Y‰Éf ó¡tΒ #Y‘# uÅÑ 

#\øà2 uρ $ K)ƒ Ìøs?uρ š ÷t/ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )٣(   . 

 من تساهل يف أمهية العقيدة ورأى أن اإلميان يكفي
هل لكم ،  ويرى أن اإلميان يكفي،  قيدة هناك من يتساهل يف أمهية الع- ١٧س

وكيف تنعكس عليه يف حياته ويف عالقاته مع نفسه ،  يف بيان أمهية العقيدة للمسلم
 ؟  وجمتمعه ومع غري املسلمني

ألن شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ؛  إن تصحيح العقيدة هو األصل
ألجل أن ؛  دعوا األمم إىل تصحيح العقيدةوالرسل أول ما ت،  هي أول أركان اإلسالم

ودون تصحيح العقيدة ال فائدة من ،  تنبين عليها سائر األعمال من العبادات والتصرفات
 .  األعمال

                                                 
 .  ٧٢:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٧:  سورة املنافقون آية) ٢(
 .  ١٠٧:  سورة التوبة آية) ٣(
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öθ  {:  قال تعاىل s9uρ (#θ ä.uõ° r& xÝÎ6 ys s9 Οßγ ÷Ζtã $̈Β (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩∇∇∪ { )لبطلت :  أي،   )١
 .  أعماهلم

çµ…  {:  وقال سبحانه وتعاىل ¯ΡÎ) tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµ ø‹n= tã sπ ¨Ψyf ø9$# çµ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒ uρ 

šÏϑ Î=≈©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ { )٢(   . 

ô‰s)s9uρ z  {:  وقال تعاىل Çrρé& y7 ø‹s9Î) ’ n< Î)uρ t Ï% ©!$# ÏΒ š Î= ö6 s% ÷È⌡s9 |M ø.uõ° r& £sÜt6 ós u‹s9 y7 è= uΗxå 

£tΡθ ä3tG s9uρ zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪ { )٣(   . 
وهي أول أوليات ،  من هذه النصوص وغريها يتبني ما لتصحيح العقيدة من أمهية

 يف مكة بعد فقد مكث النيب ،  وأول ما تقوم الدعوة على تصحيح العقيدة،  الدعوة
ومل ترتل عليه ،  يدعو الناس إىل تصحيح العقيدة وإىل التوحيد،   عشرة سنةبعثته ثالث

وبقية الشرائع إمنا ،  فرضت الصالة عليه يف مكة قبل اهلجرة،  نعم،  الفرائض إال يف املدينة
 .  مما يدل على أنه ال يطالب باألعمال إال بعد تصحيح العقيدة،  فرضت عليه بعد اهلجرة
ألن ؛  هذا تناقض! إنه يكفي اإلميان دون االهتمام بالعقيدة :  وهذا الذي يقول

فليس ،  أما إذا مل تكن العقيدة صحيحة،  اإلميان ال يكون إميانا إال إذا صحت العقيدة
 .  هناك إميان وال دين

 ما جيب على املسلم أن يعرفه من دينه وعقيدته وشريعته 
 ؟  عقيدة وشريعة ما الواجب على املسلم أن يعرفه من دينه - ١٨س

،  بأن يتعلم أمور العقيدة،  جيب على املسلم أن يعرف مجيع أمور دينه عقيدة وشريعة
حىت تكون عقيدته عقيدة ،  وما ينقصها،  وما يكملها،  وما يضادها،  وما جيب هلا

                                                 
 .  ٨٨:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٦٥:  سورة الزمر آية) ٣(
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وجيب عليه كذلك أن يتعلم أحكام دينه العملية حىت يؤدي ما أوجبه اهللا ،  صحيحة سليمة
 .  ويترك ما حرم اهللا عليه على بصرية،  عليه

 )١( } óΟn=÷æ$$sù …çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) ωÎ) ª!$# öÏøótGó™$#uρ šÎ7/Ρs%Î! tÏΖÏΒ÷σßϑù=Ï9uρ ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ 3  {:  قال اهللا تعاىل
 .  فبدأ بالعلم قبل القول والعمل 

وإمنا يكون مغضوبا على ،  فالعلم بدون عمل ال يكفي،  فال بد من العلم والعمل
وقد ،  ألنه ضالل؛  والعمل بدون علم ال يصح،  ويكون حجة على اإلنسان،  صاحبه

احتة يف كل أمرنا اهللا أن نستعيذ من طريق املغضوب عليهم والضالني يف آخر سورة الف
 .  ركعة من صالتنا

 عزوف عدد كبري من الناس عن جمالس العلم والتثبيط بدل التشجيع 
 نالحظ عزوف عدد كبري من الناس عن جمالس العلم املقامة يف هذا - ١٩س
بل قد يكون هناك تثبيط ،  وعدم التشجيع على هذا اجملال من بعض األهايل،  البلد

مع ،  إال أهنم يكثرون من التشدق بالقول،  ؤالءرغم قلة ه،  بدال من التشجيع
فما ،  وحماولة صدهم وتشويه دورهم ودور أهل اخلري،  االستهانة بأعراض طلبة العلم

 ؟  توجيهكم
فال جيوز لإلنسان أن ،  وهذا األمر ال جيوز،  اهللا يهديهم ويدهلم على اخلري:  نقول

نه قد يستفيد فائدة تكون سببا لدخوله أل؛  يتساهل يف حضور جمالس العلم والسعي إليها
 .  قد يسمع كلمة واحدة تكون سببا لدخوله اجلنة وجناته من النار،  اجلنة

وقد ذكر بعض أهل العلم ،  واإلعراض عن حضور جمالس العلم فيه خطورة عظيمة
t  {:  كما قال تعاىل،  أن اإلعراض عن دين اهللا ال يعلمه وال يتعلمه ردة عن اإلسالم Ï% ©!$#uρ 

(#ρ ãxx. !$ £ϑ tã (#ρ â‘ É‹Ρé& tβθ àÊ Ì÷è ãΒ ∩⊂∪ { )وإن كان إن شاء اهللا هؤالء مل يهجروا ،   )٢

                                                 
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ١(
 .  ٣:  سورة األحقاف آية) ٢(
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ن ال عن عدم رغبة وإمنا مل حيرصوا على حضور جمالس العلم عن كسل وهتاو،  ويعرضوا
 .  وهؤالء قد حرموا أنفسهم من خري كثري،  فيها

أو ،  فهذا خطر عظيم،  أما إذا كان عدم احلضور ألهنم ال يرون العلم وال يرون تعلمه
 .  فهذا يكون ردة عن اإلسالم،  ويسخرون من العلماء،  يسخرون من العلم

 أفضل الكتب وأسهلها يف علم العقيدة 
 ؟  فضل الكتب وأسهلها واليت ألفت يف العقيدة ما هي أ- ٢٠س

الكتب اليت ألفت يف بيان العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة واجلماعة كتب كثرية 
ثالثة  " رسالة:  ومن أخصرها وأسهلها،  منها املختصر ومنها املطول،  واحلمد هللا
 اهللا على التوحيد الذي هو حق " وكتاب،  " كشف الشبهات " ورسالة،  " األصول
،  وكلها لشيخ اإلسالم اإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا،  " العبيد

كالمها ،  " قرة عيون املوحدين " و،  " فتح اجمليد " مثل،  " التوحيد " وشروح كتاب
ومن الكتب السهلة املختصرة يف ،  للشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا وغريمها

شرح  " وكتاب،  لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا " لعقيدة الواسطيةا " : العقيدة
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  " وكذا قسم العقيدة من،  البن أيب العز احلنفي " الطحاوية
مجع الشيخ  " الدرر السنية " وجمموع فتاوى ورسائل علماء جند املسمى بـ،  " ابن تيمية

املنظومة  " و،  لإلمام ابن القيم " غاثة اللهفانإ " وكتاب،  عبد الرمحن بن قاسم
 .  له أيضا " الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة " وكتاب،  له " النونية

$  {: قوله تعاىل yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©! $# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9$# 3 { العامل  والشروط الواجب توافرها يف 

$  {:   قال تعاىل- ٢١س yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9$# 3 { )من هم هؤالء  )١ 
 ؟  وما هي الشروط ليكون اإلنسان عاملا؟  العلماء

                                                 
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ١(
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$  {:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل yϑ̄ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9$# 3 { )أخرب اهللا ،   )١
فالذين ،  مؤكدا وحمصورا أن هؤالء أهل خشية اهللا سبحانه وتعاىلسبحانه وتعاىل خربا 

ومن كان ،  وذلك ملعرفتهم باهللا تعاىل،  خيشون اهللا على احلقيقة وخيافون هم أهل العلم
 .  باهللا أعرف كان منه أخوف

فإن هؤالء هم العلماء ،  واملراد بالعلماء هنا علماء الشريعة الذين هم ورثة األنبياء
ويعرفون عظمة اهللا سبحانه وتعاىل مبا أعطاهم ،  يعرفون شرع اهللا سبحانه وتعاىلالذين 

 .   مبلغا عن اهللااهللا من العلم الذي جاء به رسول اهللا 
وليس املراد بالعلماء ما يفهمه بعض الناس أهنم أهل االختراع وأهل الصناعات 

لكن عملهم إضايف ،  نتهمهؤالء وإن كانوا علماء يف مه،  واالطالع على أسرار الكون
 .  عامل هندسة،  عامل كيميائي،  عامل طبيعة:  فيقال،  خيصص بتخصصاهتم

،  أما إذا أطلق لفظ العلماء فإنه ينصرف إىل علماء الشريعة الذين هم ورثة األنبياء
وعلماء االختراع والصناعات الغالب أهنم جهال بعلم الشرع الذي يبني عظمة اهللا سبحانه 

 .  ومعرفة أمسائه وصفاته وأحكامه الشرعية،   وجاللهوتعاىل
وإن كان يف االطالع على آيات اهللا داللة على عظمة اهللا لكنها ال توصل إىل أحكام 

 ويعرف اهللا وتشريعاته سبحانه وتعاىل اليت يعرف هبا العبد كيف يعبد ربه ويتقي ربه 
ذا العلم هو الذي يولد اخلشية من وه،  هذا من اختصاص علماء الشريعة،  احلالل واحلرام

وهذا ،  علم اللسان:  ألن العلم على نوعني؛  ألنه مجع بني علم اللسان وعلم القلب؛  اهللا
وهو العلم ،  وعلم القلب وهذا الذي يورث خشية اهللا تعاىل،  حجة على اإلنسان فقط

به تواضعا  والعلم الشرعي يزيد صاحالشرعي الذي عمل به صاحبه وأخلص عمله هللا 
 .  وذال هللا عز وجل

                                                 
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ١(
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وأما علم االختراع والصناعة فالغالب أنه يزيد صاحبه تكربا وعتوا وإعجابا كما عليه 
 . الدول الصناعية اليوم كالشيوعية وغريها

$  {:  بيان املراد بالعلماء يف قوله تعاىل  yϑ ¯Ρ Î)  y´ øƒ s† ©! $# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6Ïã (#àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9 $# 3 

{ 

$  {:   ما معىن قوله تعاىل- ٢٢س yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$# 3 { )وهل ؟   )١
 ؟  وأي العلماء املقصودون يف اآلية؟  معىن هذا أن غري العلماء ال خيشون اهللا

:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل ملا ذكر آياته الكونية يف املخلوقات وتنوع ألواهنا قال
}  $ yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9$# 3 { )٢(   . 

 الذي يعرف باهللا سبحانه واملراد بالعلماء هنا أهل العلم الشرعي املوروث عن النيب 
فأهل العلم باهللا هم الذين خيشونه حق ،  وتعاىل وبآياته وقدرته ونعمته على عباده

ألهنم هم الذين ؛  يات اليت فيها مدح العلماء والثناء عليهموهذه من مجلة اآل،  خشيته
خيشون اهللا سبحانه وتعاىل حق خشيته إذا كانوا يعملون بعلمهم ويؤدون حقه عليهم 

ومن حنا حنوهم من ،  كعلماء اليهود املنحرفني،  خبالف علماء الضالل فإهنم ليسوا كذلك
 .  علماء الضالل

فإن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب أهنم أهل ،  املون بعلمهمإمنا املراد هنا العلماء الع
y‰Îγ  {:  كما أنه ذكر شهادهتم مع شهادته لقوله تعاىل،  خشيته x© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ 

èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟù= Ïè ø9$# $ Jϑ Í←!$ s% { )وقال تعاىل،   )٣  :}  ö≅yδ “ Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθ çΗ s>ôè tƒ t Ï%©!$#uρ Ÿω 
tβθ ßϑ n=ôè tƒ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) { )هذه اآلية من مجلتها،  يف هذا كثريةوالنصوص ،   )٤  . 

                                                 
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ١(
 .  ٢٨:  رة فاطر آيةسو) ٢(
 .  ١٨:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ٩:  سورة الزمر آية) ٤(
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وأما غري أهل العلم الشرعي فمنهم من خيشى اهللا على قدر معرفته باهللا سبحانه 
 .  لكن أكثر الناس خشية هللا وأعظمهم خشية هللا هم أهل العلم الشرعي النبوي.  وتعاىل

 ما جيب على طالب العلم 
ه فهل معىن ذلك أن طالب  بعدما ذكرت أمهية طلب العلم والتفرغ ل- ٢٣س

أرجو بيان ذلك ألمهية ذلك ،  العلم ينقطع عن الناس وعن جماالت اخلري األخرى
 ؟  اإلشكال

وما زاد ،  حبيث يعطيه وقتا كافيا.  جيب أن يعطى العلم ما يكفيه من الوقت واجلهد
اخلري ودعوة الناس إىل ،  عن ذلك يصرفه يف األمور األخرى كااللتقاء بالناس للمصلحة

.  لكن بالدرجة األوىل جيعل القسم األكرب من وقته لطلب العلم،  وأموره وأعماله األخرى
yϑ̄ΡÎ) y$  { :دخول علماء الطب والعلوم واألحياء يف قوله تعاىل ǿƒs† ©!$# ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã (#àσ̄≈yϑn=ãèø9$# 3 { 

 هل العلماء املسلمون كعلماء الطب والعلوم واألحياء وغري ذلك من - ٢٤س
:  فهل هؤالء يدخلون حتت اآلية،  العلوم مما تدهلم على زيادة اإلميان باهللا وقدرته

}  $ yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9$# 3 { )؟   أم ال )١ 
إذا كان معه علم من الشريعة فإن هذا .  عامل الطب وعامل الكيمياء وعامل االختراع

والعلم الذي ينفع به ،  العلم الشرعي:  وهذا مجع بني املصلحتني،  يزيده خريا بال شك
 .  جمتمعه

وال تفيده ،  إذا كان عنده العلوم الدنيوية فقط فهذا ال يستفيد منها إال املادةأما 
فالعلم الدنيوي ال بد أن يوجه بالعلم الشرعي ،   بل رمبا تزيده غفلة عن اهللاخشية اهللا 

 . وإال أصبح ضررا،  ليستفاد منه

                                                 
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ١(
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 الدروس اليت يبدأ هبا طالب العلم  
وماذا ؟  ومباذا تنصحه؟  دأ هبا طالب العلم ما هي أهم الدروس اليت يب- ٢٥س

 ؟  تقول ملن يتعلل بالدراسة حينما نريد أن نصحبه إىل حضور الدروس واحملاضرات
طالب العلم يف هذه البالد جيب عليه أن ينضم إىل أحد املعاهد العلمية التابعة :  أوال

يبة املرتبة على حسب فإن فيها املقررات الط،  جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 .  مث الرابعة،  مث الثالثة،  مث الثانية،  السنة األوىل،  درجات طلبة العلم شيئا فشيئا

وهي ،  وكل سنة فيها مقررات ختتلف عن مقررات السنة السابقة بالتدرج،  وهكذا
اهج مقررات اختارها علماؤنا وأساتذتنا الذين أحسنوا يف تأسيس هذه املعاهد واختيار املن

 .  املقررة هلا
مث يلتحق ،  فأوصي طالب العلم أن ينضم إىل أحد هذه املعاهد مهما أمكن ذلك

وكلية احلديث ،  وكلية أصول الدين،  بعدها بالكليات اجلامعية مثل كلية الشريعة
وبإمكان طالب العلم الذي مل يلتحق هبذه املعاهد ،  وكلية اللغة العربية وهكذا،  وعلومه

وهي ،  يات أن جيد جماال له يف دروس العلماء الذين يدرسون يف املساجدوهذه الكل
 .  وهذه الدروس شاملة جلميع العلوم الشرعية،  واحلمد هللا كثرية

وأوصي طالب العلم بأن يالزم هذه الدروس سواء يف الكليات أو يف الدروس اليت 
 أسابيع أو حيضر شهرا فال يكفي منه أن حيضر يف أسبوع ويتغيب يف،  تلقى يف املساجد
ألنه إذا فاته شيء من العلم يبقى فراغا يف ؛  فإن هذا ال يستفيد شيئا،  ويتغيب شهورا

 . فالشأن يف املالزمة واإلقبال واحلرص،  ذاكرته ومعلوماته ويفوته خري كثري
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األفضلية لطالب العلم بني أن يتفرغ تفرغا كامال لطلبه وبني أن يطلبه فترة وينقطع 
 ترة ف

مث بعد ذلك يتفرغ ،  التفرغ له تفرغا كامال:   ما األفضل لطالب العلم- ٢٦س
مث ،  أو يطلب العلم يف شهر؟  لنشره بني الناس ويدعو من حوله من جريانه وأهل حيه

 ؟  ينقطع عن العلم حبجة الدعوة إىل اهللا ويفوته من العلم بقدر ما تركه
    أما    ،                                       نده حصيلة علمية وأصول يبين عليها                                            األفضل مواصلة طلب العلم حىت تتكون ع      

                وال جيوز له أن       ،                                                    مث االنقطاع عنه فهذا خيل بالتحصيل ويشوش الفكر          ،                     ابتداء طلب العلم  
                                                   وكذلك ال يشتغل بالتدريس إال بعد أن يتم حتصيله            ،                                         يدعو إىل اهللا إال بعد التأهيل العلمي      

               من ضيع األصول       : (           ة املشهورة         ويف احلكم   .                           ألن فاقد الشيء ال يعطيه       ؛                ويتكامل علمه 
   .   )           حرم الوصول

 األفضلية لطالب العلم بني البدء بالتفسري أو حفظ املتون من احلديث والفقه وأصوهلما 
البدء بتفسري القرآن الكرمي أو حفظ املتون :   ما األفضل لطالب العلم- ٢٧س

 ؟  من احلديث والفقه وأصوهلما
                                             حفظ املتون وقراءهتا على العلمـاء لتلقـي          :      بتدئ                                  الطريقة الصحيحة لطالب العلم امل    

                                                           وأن يتدرج يف طلـب العلـم شـيئا فـشيئا حبيـث يبـدأ               ،                        شرحها وتوضيحها منهم  
                                مع مالزمة اجللوس إىل العلمـاء         ،                       مث املطوالت من الكتب      ،              مث املتوسطات    ،            باملختصرات

  .                املطالعة وحدها                               فالعلم يؤخذ بالتلقي وليس ب       ،                                          يف حلقات التدريس أو يف فصول الدراسة      
   .          واهللا أعلم

 سبب ضعف الدراسة يف الوقت احلاضر عما كانت عليه يف املاضي 
،   نالحظ حاليا انتشار اجلامعات والكليات واملعاهد الشرعية وغريها- ٢٨س

ومع انتشارها هذا إال أهنا مل تستطع ختريج علماء مثل أولئك الذين كانوا يتخرجون يف 
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لم يف املساجد سواء كانت هذه القدرة من ناحية العلم أو السابق من حلقات الع
 ؟  فما هي األسباب يف ذلك.  أو القدرة على احلوار واملناقشة.  الفقه

وحنن ،  ال شك أن مستوى العلم يف الوقت احلاضر يقل عن مستواه يف الوقت السابق
 - واحلمد هللا -ألنه يوجد ؛  ال نعمم هذا على مجيع الناس بأن مستواهم العلمي ضعيف

 .  أناس ممتازون يف علمهم وعملهم
أما ضعف الدراسة يف الوقت احلاضر فأرى أن هذا ال يرجع إىل الدراسة حيث إن 

فاملقررات هي نفس ،  الدراسة حاليا هي على منط الدراسة يف الوقت املاضي غالبا
ي إال مفتاح فالدراسة ما ه،  لكن يف نظري أن الدراسة ليست هي كل شيء،  املقررات

والعلماء فيما سبق حياهتم كلها دراسة ال يقتصرون على ما أخذوه ،  ومدخل إىل العلم
 .  بل كانوا يواصلون املطالعة واملذاكرة،  يف احللقات

فكثري من ،  عكس ما هو قائم حاليا،  واملعروف أن العلم ينمو مع املذاكرة والدراسة
لكنهم يف الغالب انتهت عالقتهم بالكتاب ،  رتفعةالدارسني نالوا مراتب عليا وتقديرات م

 .  والعلم بنهاية الدراسة
وإن تركته ،  ألن العلم كالغرس إذا تعهدته منا وأمثر؛  فبهذا األسلوب متوت املعلومات

فالعلماء السابقون كانوا يف الغالب العلماء :  أما من ناحية العمل،  فمصريه املوت والفناء
،   وهذه الصفة رمبا تكون قد قلت يف وقتنا هذا هللا تعاىل خيشونه العاملني واملخلصني
 غري عاملني بعلمهم وال يزكي - وإن كنا ال نسيء الظن بكل الناس -فقليل من املتعلمني 
$  {:  واهللا تعاىل يقول،  العلم إال العمل yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9$# 3 { )١(   ،

علم على اللسان :  إن العلم قسمان:  وقال بعض السلف،  فالعلماء هم أهل خشية اهللا
العلم الذي ينمي ،  وعلم على القلب وهذا هو العلم الصحيح،  وهذا حجة اهللا على عباده

$  {:   وقد استدلوا هبذه اآليةخشية اهللا  yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9$# 3 { )٢(   . 
                                                 

 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ١(
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ٢(
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 اخلالف بني طالب العلم يف تعريف املبتدع 
:  فقال بعضهم.  لعلم اختالف يف تعريف املبتدع لقد ظهر بني طالب ا- ٢٩س

ومنهم من قال ال بد من إقامة ،  ولو مل تقع عليه احلجة،  هو من قال أو فعل البدعة
ومنهم من فرق بني العامل اجملتهد وغريه من الذين أصلوا أصوهلم املخالفة ،  احلجة عليه

،  بديع ابن حجر والنوويوظهر من بعض هذه األقوال ت،  ملنهج أهل السنة واجلماعة
.  نطلب من فضيلتكم جتلية هذه املسألة اليت كثر اخلوض فيها.  وعدم الترحم عليهم

 ؟  جزاكم اهللا خريا
ألن ؛  ال ينبغي للطلبة املبتدئني وغريهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق:  أوال

وأيضا هذا حيدث العداوة ،  ذلك أمر خطري وهم ليس عندهم علم ودراية يف هذا املوضوع
فالواجب عليهم االشتغال بطلب العلم وكف ألسنتهم عما ال فائدة ،  والبغضاء بينهم

 .  بل فيه مضرة عليهم وعلى غريهم،  فيه
من أحدث يف أمرنا هذا  { ما أحدث يف الدين مما ليس منه لقوله :  البدعة:  ثانيا

 وإذا فعل الشيء املخالف جاهال فإنه يعذر جبهله وال حيكم )٢( )١( } ما ليس منه فهو رد
 .  لكن ما عمله يعترب بدعة،  عليه بأنه مبتدع

وما قد ،  من كان عنده أخطاء اجتهادية تأول فيها غريه كابن حجر والنووي:  ثالثا
هذا الذي :  ولكن يقال،   ال حيكم عليه بأنه مبتدعيقع منهما من تأويل بعض الصفات

 حصل منهما خطأ ويرجى هلما املغفرة مبا قدماه من خدمة عظيمة لسنة رسول اهللا 
 . فهما إمامان جليالن موثوقان عند أهل العلم

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

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٦٧ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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 الكتب اليت ينبغي لطالب العلم النظر فيها بعد التخرج من اجلامعة 
ولكين أرغب يف مواصلة ،  وأعمل موظفا،  ريعة أنا متخرج من كلية الش- ٣٠س

فما هي الكتب اليت ترون أن ،  طلب العلم وأخاف من االنقطاع عن الكتب واملذاكرة
 ؟  أواظب على مطالعتها يف األمور املهمة

كتب :  عليك مبطالعة الكتب اليت تنمي معلوماتك اليت درستها يف كلية الشريعة مثل
وكتب النحو ،  وكتب الفقه واألصول،  وشروح احلديث ، وكتب العقيدة،  التفسري

 .  والكتب الثقافية العامة املفيدة،  واللغة العربية
،  " تفسري ابن كثري " تطالع من تلك الكتب ما تيسر لك وعلى األخص

وكتب شيخ اإلسالم ابن ،  للشيخ حممد بن عبد الوهاب وشروحه " التوحيد " وكتاب
نيل األوطار شرح  " و،  " سبل السالم شرح بلوغ املرام " ابوكت،  تيمية وابن القيم
،  " شرح الزاد " و،  " جامع العلوم واحلكم شرح األربعني حديثا " و،  " منتقى األخبار

 .  واهللا املوفق،  وتكون القراءة بتفهم وعناية،  يف الفقه " كشاف القناع " و
حها مث االنتقال إىل املطوالت بعد وحترص على العناية حبفظ املختصرات ومطالعة شرو

،  " الدرر السنية يف األجوبة النجدية " واقرأ أيضا يف جماميع الفتاوى مثل،  ذلك
جمموع فتاوى الشيخ حممد بن  " و،  " جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية " و

شيخ جمموع فتاوى ال " و،  " جمموع فتاوى الشيخ عبد الرمحن السعدي " و،  " إبراهيم
 .  " عبد العزيز بن باز

 تعلم الفقه املذهيب وااللتزام مبذهب معني 
إنه افضل :   هل جيوز يل أن أتعلم الفقه عند من مذهبه شافعي ويقول- ٣١س
 ؟  وهل ال بد من االلتزام مبذهب معني؟  املذاهب

نع أما تعلم الفقه على من مذهبه الشافعي أو مذهبه حنبلي أو مالكي أو حنفي فال ما
على أنك لست ملتزما أن تأخذ كل ما يف املذهب من غري معرفة لدليله ،  من ذلك
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ولكنك يف العمل والتطبيق تأخذ ما ،  فالتعلم ال بأس أن تتعلم املذهب وأحكامه،  وسنده
وال جيوز لك أن تعمل مبسألة إال إذا ،  قام عليه الدليل إذا كنت حتسن معرفة االستدالل

 .  عرفت دليلها
،  فهذا فيه تفصيل؟   شق السؤال الثاين وهو هل جيوز االلتزام مبذهب معنيأما

؛  فبالنسبة للعامي واملبتدئ ال بد أن يلتزم مذهبا معينا من مذاهب أهل السنة واجلماعة
فهذا ،  ألنه عامي ال حيسن أو متعلم مبتدئ ال حيسن؛  ألنه إن مل يفعل ذلك ضاع وضل

املذاهب األربعة اليت هي من مذاهب أهل السنة واجلماعة أو ال بد له من التزام مذهب من 
فإذا بلغ من العلم مرتبة تؤهله للتمييز بني ،  هي الباقية من مذاهب أهل السنة واجلماعة

الراجح واملرجوح والصحيح والضعيف من األقوال فإنه يتعني عليه أن يأخذ من املسائل 
 .  و ما ترجح بالدليلواألقوال يف املذاهب وإقامة الدليل عليه أ

 االنتقال من مذهب إىل مذهب يف بعض املسائل لصحة وقيام الدليل 
 ما تفضلتم بذكره حول الشخص القادر على التمييز بني القول املدعوم - ٣٢س

 ؟  معىن هذا أنه جيوز له أن خيلط بني املذاهب ما دام هناك دليل،  بدليل وغري املدعوم
انت هذه املسألة اليت اختار القول هبا الستنادها لدليل لو هو يتبع الدليل حىت ولو ك

نعم جيوز أن يأخذ مسألة من مذهب غري مذهبه إذا رأى أهنا ،  كانت يف مذهب آخر
وإمنا يتبع الدليل سواء كان ،  ألنه بذلك ال يتعصب ملذهب؛  بل جيب عليه،  أصح دليال

 .  يف مذهبه أو يف مذهب آخر
سهل وما متليه عليه النفس ترخصا أو تشهيا بسهولته هذا ال ال جيوز له اتباع األ

لكن جيوز أن ينتقل من مذهب إىل مذهب يف بعض املسائل لصحة الدليل وقيام ،  جيوز
وإذا تبني له ذلك وكان ممن بلغ هذه ،  فهو مأمور باتباع الدليل ال باتباع املذهب،  الدليل
 .  مرتبة االختيار والترجيح:  املرتبة
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 كتب الصحيحة بعد القرآن الكرمي ال
 ؟   ما هي الكتب الصحيحة بعد القرآن الكرمي- ٣٣س

 :  كثرية من أمهلها ويف مقدمتها- واحلمد هللا -الكتب الصحيحة بعد القرآن الكرمي 
وكذلك السنن ،  " صحيح اإلمام مسلم " و،  رمحه اهللا " صحيح اإلمام البخاري "

فإن هذه الكتب األربعة ،  وابن ماجه،  والنسائي،  لترمذيوا،  " سنن أيب داود " األربع
 .  واحلمد هللا،  وقد بينت درجاهتا،  فيها الصحيح وفيها الضعيف وهو قليل

،  لإلمام اجملد ابن تيمية " املنتقى " وهناك من كتب احلديث املتعلقة باألحكام كتاب
وهو يبني ،  غ جملدين ضخمنيوقد مجع فيه من األحاديث ما يتعلق باألحكام الشرعية وبل

وكذلك اإلمام ابن ،  حيث يكون على بصرية من أمره،  درجة احلديث ويوضحها للقارئ
،  " بلوغ املرام يف أدلة األحكام " حجر رمحه اهللا ألف كتابا يف أحاديث األحكام امسه

تاب لضياء الدين املقدسي احلنبلي رمحه اهللا ألف ك " العمدة " كذلك،  وهو جزء لطيف
 .  " عمدة األحكام " األحاديث املتفق عليها فيما يتعلق باألحكام ومساه

وهناك كتب مجعها األئمة فيها أحاديث جوامع يف العبادات واألعمال واألخالق 
وغري ،  لإلمام البغوي " مشكاة املصابيح " و،  لإلمام النووي " رياض الصاحلني " : مثل

وهناك كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ،  احلديثذلك من اجلوامع املفيدة يف علوم 
وغري ذلك من الكتب ،  وكتب الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالميذه،  العالمة ابن القيم

 .  النافعة من مؤلفات أئمة اإلسالم

 الكتب املفيدة يف الفقه والتوحيد 
  ؟  أرجو أن تدلوين عن بعض الكتب املفيدة يف الفقه والتوحيد- ٣٤س

ودين اإلسالم ثري بالكتب النافعة من الكتاب ،   كثرية- وهللا احلمد -الكتب املفيدة 
فمن الكتب املختصرة يف الفقه احلنبلي ،  والسنة وفقه السلف الصاحل على املذاهب األربعة

لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  " آداب املشي للصالة " بالنسبة للمبتدئ مثال كتاب
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فإن ذلك يبني لك أحكام الصالة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام هذه ،  رمحه اهللا
وقبل ذلك رسائل خمتصر يف أحكام الطهارة وأحكام املياه جتدها ،  ضروريات من دينك

لعلماء جند أو غريهم من علماء املسلمني املوثوقني  " جمموع الرسائل واملسائل " يف
،  ملوفق الدين ابن قدامة " عمدة الفقه " وإذا جتاوزت هذا املقدار فهناك،  احملققني
،  ملرعي بن يوسف الكري احلنبلي وهو خمتصر مفيد وسهل " منت الدليل " وهناك
 .  أيضا كل هذه خمتصرات يف الفقه،  " منت زاد املستقنع " وهناك

لإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب  " األصول الثالثة " أما يف العقيدة فهناك
التوحيد  " وكتاب،  لشيخ اإلسالم ابن تيمية يرمحه اهللا " العقيدة الواسطية " و،  اهللايرمحه 

العقيدة  " وهناك،  للشيخ حممد بن عبد الوهاب يرمحه اهللا " الذي هو حق اهللا على العبيد
شيخ :  وهناك كتب الشيخني،  فكل هذه كتب مفيدة يف العقيدة،  " الطحاوية وشرحها
 .  ة وتلميذه العالمة ابن القيم يف العقيدة والفقهاإلسالم ابن تيمي

واملسلم يعمل مبا يقوم عليه الدليل دون نظر إىل كونه للحنابلة أو الشافعية أو املالكية 
أما إذا كان مبتدئا فهذا عليه أن يسأل أهل العلم ،  أو احلنفية إن كان حيسن معرفة الدليل

þθ#)  {:  قال تعاىل،  ويأخذ مبا يفتونه به è= t↔ ó¡sù Ÿ≅÷δ r& Ìø.Ïe%! $# βÎ) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊆⊂∪ { )١(   ،
 .  ومذهب العامة مذهب من يفتيه ومن يقلده من أهل العلم

 

                                                 
 .  ٤٣:  سورة النحل آية) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٢

 الدعوة والدعاة 

 اىل الدعوة إىل اهللا تع

 الدعوة إىل اهللا مع ما حنن فيه من اجلهل والضالل 
أم ؟   الدعوة فرض كفاية فهل هذا يوافق ما حنن فيه من اجلهل والضالل- ٣٥س

؟  أصبحت الدعوة واجبة على اجلميع يف هذه األيام بسبب اجلهل وانتشار الفساد
 .  الرجاء التوضيح

ويأمر ،  ور الدين وأمور العقيدةما كل يستطيع الدعوة مبعىن أنه يعلم الناس أم
،  إما لضعف يف جسمه وشخصيته،  ما كل يستطيع هذا،  باملعروف وينهى عن املنكر

والواجب ،  وإما لضعف يف علمه وأنه ليس عنده من العلم ما يعرف به احلالل واحلرام
ه وإمنا جتب الدعوة على من يستطيع القيام هبا وعند،  واملندوب واملكروه واملستحب

فمثال صاحب البيت وإن ،  لكن على كل مسلم مسؤولية حبسب استطاعته،  مؤهالت هلا
وينقي البيت ،  كان عاميا عليه الدعوة ألهل بيته بأن يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر

$  {:  ألن اهللا جل وعال يقول؛  ويهيئه لألعمال الصاحلة،  من املنكرات pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u 

(#þθ è% ö/ä3|¡àΡ r& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθè% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ { )١(   . 
               ى أهل بيتـه                                                                         فاإلنسان مكلف بالدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر عل          

،  مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني        {   :        يقول          والرسول     ،               ومن حتت يده  

       فلـيس     ،                                     فاخلطاب هذا موجه لعموم اآلباء      )٣ (   .  )٢ ( } واضربوهم عليها وهم أبناء عشر    
                         وعلى أهل العلم بالذات       ،                                                                  ناك أحد من املسلمني ليس عليه مسئولية إما عامة وإما خاصة           ه

   .                                 املسؤولية أكرب والواجب عليهم أعظم
                                                 

 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ١(
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ٢(
 .  أبيه عن جده رضي اهللا عنهممن حديث عمرو بن شعيب عن )  ١٣٠ / ١ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٣

 إدخال أساليب جديدة على الدعوة تناسب العصر 
 ما رأيكم يف أساليب الدعوة احلالية هل إدخال أساليب جديدة تناسب - ٣٦س

 ؟  العصر أمر مناسب
وذلك منذ بدء ،   الدعوة إىل اهللا من أعظم الواجبات يف كل زمان ومكانال شك أن

،  إرسال الرسل عليهم الصالة والسالم من وقت آدم عليه السالم وحىت هناية اخلليقة
öΝçGΖä. uöyz >π̈Β  {:  قال تعاىل،  واملؤمنون مكلفون هبذه املهمة é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρ âß∆ ù's? 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 { )وقال تعاىل،   )١  :}  ä3tFø9uρ öΝä3Ψ ÏiΒ 

×π̈Βé& tβθããô‰tƒ ’n<Î) Îösƒø:$# tβρããΒù'tƒuρ Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ Çtã Ìs3Ψßϑø9$# 4 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )٢(   ،
لك مبا حباها اهللا من هذا وذ،  فمسؤولية األمة احملمدية يف جمال الدعوة أكرب مسؤولية

وهذا الرسول العظيم عليه الصالة والسالم مبا أعطاه اهللا من ،  الدين وهذا الكتاب العظيم
 .  قدرة على البيان وحرص على هداية اخللق

فالرسول عليه ،  وأساليب الدعوة إىل اهللا ال شك أهنا تستمد من الكتاب والسنة
وقد اختذ ،  بعثه اهللا إىل أن انتقل إىل الرفيق األعلىالصالة والسالم قام بالدعوة منذ أن 

عليه الصالة والسالم أسلوبا متكامال يف الدعوة وقد استوعبها وفهمها وطبقها هو ومن 
%ô‰s)©9 tβ  {:  قال تعاىل،  حوله من صحابته x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym { )فهو ،   )٣

 .  قدوة الدعاة والعاملني واجملاهدين واآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر
وال مانع يف األساليب أن نستعني باخلربات والوسائل املتعددة املفيدة واملتجددة مع 

،   من حيث املنهج واألسلوب املتبع عن منهج الرسول األخذ يف االعتبار أال حنيد
 إمنا يكون وكذلك ال يكون التجديد يف أساليب الدعوة جتديدا خمالفا هلدي الرسول 

 .  التجديد يف نطاق منهج الرسول 
                                                 

 .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١٠٤:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٤

وهلذا جيب أن خنتار األسلوب ،  وعلينا أن ندرك أن حالة كل جمتمع ختتلف عن اآلخر
كذلك علينا أن نعي بأن الدعوة عاملية وليست ،  عو فيه إىل اهللاملناسب لكل جمتمع ند
$‘x8u  {:  قال تعاىل،  دعوة حملية أو قبلية t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ tβ$ s% öàø9$# 4’ n?tã Íν Ï‰ö6 tã tβθ ä3u‹Ï9 

šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 #·ƒ É‹tΡ ∩⊇∪ { )وألن الدعوة عاملية وشاملة ال بد أن نلم بأحوال العامل كله ،   )١
 .  وأن نعد لكل حالة ما يناسبها،  واختالف طبيعة كل جمتمع

 العذر باجلهل وموقف العلماء وطالب العلم من الناس يف أمور العقيدة 

ظون بألفاظ شركية جهال  يقع بعض املسلمني يف أعمال شركية أو يتلف- ٣٧س
وماذا جيب على طلبة ؟  فهل هم معذورون باجلهل،  منهم بأهنا خمالفة ملنهج اإلسالم

 ؟  العلم والعلماء جتاه الناس يف أمور العقيدة وغريها
من وقع منه أعمال شركية أو ألفاظ شركية وهو يف جمتمع مسلم وميكنه سؤال 

ويسمع كالم أهل العلم فهو غري ،  يث النبويةويقرأ القرآن الكرمي واألحاد،  العلماء
 .  ألنه قد بلغته الدعوة وقامت عليه احلجة؛  معذور فيما وقع منه

أما من كان بعيدا عن بالد اإلسالم ويعيش يف بالد جاهلية أو يف جمتمع ال يعرف عن 
ة وعرف لكن إذا بلغته الدعو،  ألنه مل تقم عليه احلجة؛  اإلسالم شيئا فهذا يعذر جبهله

 .  خطأه وجب عليه التوبة إىل اهللا تعاىل
واليوم مع تطور وسائل اإلعالم وتقارب البلدان بسبب وسائل النقل السريعة مل يبق 

ألنه انتشر الوعي يف أقطار املعمورة بالقدر الذي تقوم به ؛  أحد مل تبلغه الدعوة إال نادرا
رك األكرب يعيشون يف قلب البالد ولكن املشكلة أن غالب الذين يقع منهم الش،  احلجة

بل ينفرون منها وينفرون غريهم ،  اإلسالمية وفيهم علماء وال يقبلون الدعوة إىل التوحيد
 .  وهذه هي املصيبة العظمى،  وينبزون الدعاة إىل التوحيد بأسوأ األلقاب

هم فالواجب على العلماء القيام بالدعوة إىل التوحيد الذي دعا إليه رسل اهللا علي
وبيان ما وقع فيه بعض اجملتمعات من ،  والتحذير مما يضاده من الشرك،  الصالة والسالم

                                                 
 .  ١:  سورة الفرقان آية) ١(
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 ٤٥

واهللا يهدي من ،  وشرح أسباب ذلك حىت تقوم احلجة وتتضح احملجة،  الشرك األكرب
 .  يشاء إىل صراط مستقيم

أمور أو صرفوا عنايتهم بالدعوة إىل ،  أما إذا سكت العلماء واستسلموا لألمر الواقع
فإن هذا ،  جانبية وتركوا األساس كما تفعله بعض اجلماعات اليت تنتمي إىل الدعوة اليوم

 .  ال جيدي شيئا وال يعترب دعوة إىل اإلسالم

 من جييد مخس لغات أجنبية وال يعلم أهو مطالب بالدعوة أم ال 

 إنين أجيد التحدث خبمس لغات أجنبية ولكنين ال أعلم أنين مطالب - ٣٨س
فهل سأسأل ،  ومل أستخدمها إال يف الترمجة أو علم خاص،  لدعوة بإحداها إىل اهللابا

 ؟  عن هذا العلم
وتتوفر فيه شروط ،  الدعوة إىل اهللا تعاىل واجبة على من عنده األهلية إذا احتيج إليه

ذا مل أما إ،  ألنه تارك لواجب تعني عليه؛  فإذا ترك الدعوة يف هذه احلالة فهو آمث،  الداعية
حيتج إليه بأن قام بالدعوة غريه ممن حتصل هبم الكفاية فإن الدعوة ال جتب عليه يف هذه 

 .  وإمنا تستحب فقط،  احلالة
 مبا يدعو إليه فال جيوز له القيام - وأمهها العلم -وأما من مل تتوفر فيه شروط الدعوة 

 .  ألن ما يفسد أكثر مما يصلح؛  بالدعوة وهو جاهل
،  سم الدعوة يف هذا الزمان مظلة يدخل حتتها كل جاهل ال حيسن ما يقولوقد صار ا

وكل منافق يدعو إىل إثارة فتنة بني ،  وكل مغرض يدعو إىل اجتاه باطل أو اجتاه مشبوه
 وقد،  فيجب التحفظ يف هذا املوضوع ووضع الضوابط الالزمة،  املسلمني وتفريق الكلمة

 )٢( )١( }  أن هناك على أبواب جهنم دعاة من أطاعهم قذفوه فيهاأخرب النيب  {
 .  فلنكن على حذر منهم

                                                 
، ابن ماجه الفنت  )٤٢٤٤(، أبو داود الفنت واملالحم  )١٨٤٧(، مسلم اإلمارة  )٣٤١١(البخاري املناقب ) ١(

 .  )٥/٤٠٦(أمحد ،  )٣٩٧٩(
 .  من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه)  ٩٣،  ٩٢ / ٨ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ٢(
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 ٤٦

 الواجبات اليت ميكن جمللة الدعوة أن تضطلع هبا كمجلة إسالمية 
أن  " الدعوة "  جمللة ما هي الواجبات اليت يراها فضيلتكم اليت ميكن- ٣٩س

 ؟  تضطلع هبا كمجلة إسالمية
وأن ،  اجمللة جيب أن ترتقي إىل جمال أوسع وأرحب ملخاطبة القارئ يف كل مكان
وهذا ال ،  تبحث عن املادة اخلصبة اليت تشد انتباه املسلمني وعقوهلم مهما أمكن ذلك

 .  يكون إال من حسن إىل أحسن
ولكن ال يكفي هذا ما دام ،   فيها اخلري الكثري-د هللا  واحلم-واجمللة بوضعها احلايل 

 .  يف اإلمكان تقدمي األفضل وتطويرها إىل األحسن وما هو أمشل
وأحب أن أبشركم فالناس اآلن مسرورون من اجمللة ويتطلعون إليها خاصة الشباب 

 .  واجمللة يف حاجة إىل جهود وجمهودات اجلميع،  والفتيات

 جملة الدعوة ما ينبغي أن تطرحه 
 ؟   وما هي األمور اليت ينبغي أن تطرحها اجمللة- ٤٠س

فالعقيدة والفتاوى واملقاالت هذه متطلبات ،  أي شيء نافع لإلسالم واملسلمني
كما جيب عليها أن حترص على عرض اآلراء واملناقشات اليت ينتفع هبا ،  الدعوة

 .  املسلمون

 التمثيل وكتابة القصص اخليالية 
 ؟  وما حكم كتابة القصص اخليالية؟  ) التمثيل ( ما حكم - ٤١س

،  فال جيوز فعله واالشتغال به،  التمثيل من وسائل اللهو املستوردة إىل بالد املسلمني
وفيه تشبه ،  وفيه تنقص للشخصيات احملترمة املمثلة،  وفيه كذب وخمالفة للواقع

 .  ثريةوفيه حماذير ك،  بالشخصيات الكافرة املمثلة أيضا
 كتابات قيمة شخصت مضاره - جزاهم اهللا خريا -وقد كتب فيه بعض املشايخ 

وما كتبه فضيلة الشيخ ،  مثل ما كتبه فضيلة الدكتور الشيخ بكر أبو زيد،  وحذرت منه
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 ٤٧

وما ،  فلتراجع،  وما كتبه الشيخ محود التوجيري،  عبد السالم بن برجس العبد الكرمي
ودرء املفاسد مقدم على جلب ،   املضار احلاصلة بسببه أضعافهايقال فيه من املنافع فإن

 .  املصاحل

 أول ما يبدأ به الداعية إىل اهللا يف دعوة الناس 
 تتنازع بعض اجلماعات اإلسالمية يف األساسيات اليت يبدأ هبا يف دعوة - ٤٢س
ومنهم  ، فمنهم من يرى أن الدعوة إىل التوحيد وتصحيح العقائد أوىل وأهم،  الناس

من يرى أن يبدأ بشرح حماسن الدين وتبصري الناس بواقع حياهتم العامة املخالفة 
 .  وتربيتهم على فضائل األخالق ومكارمها،  لإلسالم

 ؟  مث أال ميكن اجلمع بني األمرين،  فأي الرأيني أصوب من واقع اهلدي النبوي
هي أول ما يبدأ هبا يف إن الدعوة إىل التوحيد :  الرأي األصوب هو الرأي القائل

:  قال تعاىل،  ألن هذا هو منهج الرسل عليهم الصالة والسالم؛  الدعوة إىل اهللا تعاىل
}  ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6ôã $# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )وقال ،   )١

 .  )٢( } ∪∋⊅∩ tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ÏΒ šÎ=ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹s9Î) …çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) HωÎ) O$tΡr& Èβρß‰ç7ôã$$sù$!  {:  تعاىل

إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول  { :  ملعاذ ملا بعثه إىل اليمنوقال النيب 
 فأخربهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف فإذا عرفوا اهللا،  ما تدعوهم إليه عبادة اهللا

هذا منهج الرسل يف الدعوة إىل اهللا تعاىل ما كانوا ،   احلديث)٤( )٣( } يومهم وليلتهم
 يف الدعوة خري شاهد على ويف سرية الرسول ،  يبدءون بشيء قبل إصالح العقيدة

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ١(
 .  ٢٥:  سورة األنبياء آية) ٢(
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٣٨٩(البخاري الزكاة ) ٣(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
 بألفاظ - رضي اهللا عنهما -من حديث ابن عباس )  ١٢٥ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(

 .  متقاربة يف مواضع من كتاب الزكاة
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 التوحيد وإخالص حيث مكث يف مكة بعد البعثة ثالث عشرة سنة يدعو الناس إىل،  ذلك
 .  وترك عبادة ما سواه،  العبادة هللا

فأي مجاعة من اجلماعات اليت تنتسب للدعوة ختالف منهج الرسل وتبدأ بغري ما بدءوا 
كيف واجملتمعات اليت تنتسب إىل اإلسالم يوجد يف غالبها ،  به فدعوهتا دعوة فاشلة

كيف يتركون على ما ،  من دون اهللالشرك األكرب املتمثل بعبادة األضرحة ودعاء املوتى 
ويدعون إىل حماسن الدين فقط وفضائل األخالق مع ما عليه غالبهم من الشرك ،  هم عليه
 ! ؟  األكرب

وعنده قصور يف اجلوانب ،  نعم إذا كان جمتمع من اجملتمعات خاليا من الشرك
ناية بتدريس العقيدة مع الع،  فإنه يدعى إىل إصالح ما عنده من اخللل،  األخرى من الدين

ولئال تنسى قواعدها ،  وشرح مسائلها لئال يتطرق إليه اخللل من حيث ال يشعرون
 .  وأحكامها

 اجتهاد أئمة املساجد يف نصح املسلمني وعدم تقصريهم يف ذلك 
 نرجو من فضيلتكم أن حتثوا أئمة املساجد ومن له مسؤولية يف هذا األمر - ٤٣س

öÏj.sŒuρ ¨β  {:  كما قال تعاىل،  واهنمبأن جيتهدوا وينصحوا إخ Î* sù 3“ tø.Ïe%! $# ßìxΖs? šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

،  ألننا نالحظ يف بعضهم نوعا من التقصري حىت يف الصالة وغري ذلك،   )١( } ∪∋∋∩
 .  وجزاكم اهللا خريا
،  ألن اإلمام مؤمتن؛  مة املساجد عليهم مسئولية جيب عليهم القيام هباال شك أن أئ

 :  فيجب عليه
وال يتأخر عنهم ،  وال يتخلف عن مجاعته،  أن حيافظ على الصالة باجلماعة:  أوال

 .  وإذا رأى أنه ال ميكن من احلضور فإنه ينوب عنه من يقوم بالواجب،  ويشق عليهم

                                                 
 .  ٥٥:  سورة الذاريات آية) ١(
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 كان يتخول أصحابه باملوعظة ألن النيب ؛  هلم باملوعظةجيب عليه أن يتخو:  ثانيا
 .  وخصوصا عندما حتصل مناسبة أو تنبيه على خطأ،  من حني آلخر

وإذا ،  على اإلمام أيضا أن يتفقد املتخلفني عن الصالة ويعظهم ويذكرهم:  ثالثا
 يتفقد  كانفالنيب ،  استدعى األمر أن يبلغ عنهم والة األمور لألخذ على أيديهم

،  تقدموا فأمتوا يب { : وكان ينهى عن التأخر ويقول،  أصحابه وحضورهم للصالة

 .  )٢( " )١( } وال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا،  وليأمت بكم من خلفكم

مث آمر رجاال معهم حزم من ،  لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام { :  يقولوكان 

 )٤( )٣( } مث أخالف على قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار،  حطب
وأن ،  وأن يعاتب املتأخرين،  ب على اإلمام أن يتفقد املصلني معهفهذا دليل على أنه واج

فهذا ،  أما أنه يترك املتخلفني ويترك الناس،  يقوم بالواجب حنوهم من باب النصيحة
 .  يكون نقصا يف املسئولية

 سبب كون خطبة اجلمعة أصبحت كاملسكن ينتهي مفعوهلا مبجرد اخلروج من املسجد 
،  لكم باع يف عامل اخلطابة وخاصة وأنكم خطيب جامع،   فضيلة الشيخ- ٤٤س

فما رأيكم فيما يشاع حاليا أن خطبة اجلمعة أصبحت كاملسكن ينتهي مفعوهلا مبجرد 
وملاذا مل تعد خطبة اجلمعة تتعايش مع أحوال املسلمني ،  اخلروج من املسجد
 ؟  ومشاكلهم احلياتية

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٦٨٠(، أبو داود الصالة  )٧٩٥(، النسائي اإلمامة  )٤٣٨(لم الصالة مس) ١(

 .  )٣/٣٤(، أمحد  )٩٧٨(فيها 
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٣٢٥ /١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
، النسائي  )٢١٧(، الترمذي الصالة  )٦٥١(ع الصالة ، مسلم املساجد ومواض )٢٢٨٨(البخاري اخلصومات ) ٣(

، مالك  )٢/٥٣٧(، أمحد  )٧٩١(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٥٤٨(، أبو داود الصالة  )٨٤٨(اإلمامة 
 .  )١٢١٢(، الدارمي الصالة  )٢٩٢(النداء للصالة 

 .   رضي اهللا عنهمن حديث أيب هريرة)  ١٥٨ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
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 حد ذاهتا وإمنا يرجع إىل املتلقني أرى أن التقصري ال يرجع إىل خطبة اجلمعة يف
إمنا هو سائر يف طريقه ولو كان غري ،  فأكثرهم ال يلتزم مبا يسمع ومبا يقال له.  أنفسهم
 .  صحيح

 وخاصة يف هذه البالد أما اخلطبة نفسها فالغالب أهنا من كتاب اهللا وسنة رسوله 
وإذا كانوا ،  ن طالبه املتمكننيوأعتقد أن غالبية خطبائها من أهل العلم وم.  واحلمد هللا

من الذين ال يعدون اخلطبة فإهنم يستعينون خبطب معدة من قبل علماء هلم مكانتهم يف 
 .  ولذلك فاخلطب يف اململكة هي خطب يف املستوى املطلوب.  العلم والفقه

ألن كثريا من ؛  وإذا كان هناك من تقصري أو عدم تأثري فمرده إىل الناس أنفسهم
إمنا يفرحون إذا مسعوا أن اخلطيب يتكلم يف .   ال يعدلون من سلوكهم مهما قيل هلمالناس

أما إذا تناول أخطاءهم فإهنم .  فهم يصغون له بشدة،  حق غريهم أو يتناول أخطاء غريهم
 .  وخيرجون بدون فائدة،  يصدون عنه ويعرضون يف الغالب

  الذهاب إىل اجلمهوريات السوفيتية املسلمة للدعوة
وقد طلب منا الذهاب إىل اجلمهورية ،   حنن شباب لدينا بعض العلم- ٤٥س

حيث يعاين املسلمون هناك من اجلهل ودخول بعض الفرق ،  السوفييتية املسلمة
فهل جيوز لنا الذهاب هناك والدعوة إىل توحيد اهللا والعقيدة ،  املنحرفة لتضليلهم

أفيدونا وفقكم ؟   يف اإلجازة الصيفيةعلما بأن الذهاب يكون شهرا واحدا،  الصحيحة
 .  اهللا

والذهاب إىل هؤالء لدعوهتم لإلسالم وإىل تصحيح العقيدة ،  ال شك أن هذا أمر مهم
ولكن هذا ملن يكون عنده ،  وفيه أجر عظيم،  وهو من اجلهاد يف سبيل اهللا،  مهم جدا

 العقيدة الصحيحة ويبني بأن يكون عنده علم يستطيع أن يبني للناس،  االستطاعة العلمية
فإذا كان عنده استعداد ،  للناس ما يضاد العقيدة أو ينقص العقيدة من الشركيات والبدع
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وهو مثاب إذا ،  فليذهب ويدع إىل اهللا ويعلم ويرشد،  فهذا من أفضل األعمال،  علمي
 :  صلحت نيته

ال ينقص ،  كان له من األجر مثل أجور من تبعه،  من دعا إىل هدى { قال 

 .  )٢( )١( } ذلك من أجورهم شيئا

ôtΒ  {:  قال اهللا تعاىل uρ ß|¡ôm r& Zω öθ s% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# Ÿ≅Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ  Í_ ¯ΡÎ) zÏΒ 

tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )٣(   . 
لكن بشرط أن يكون الداعية مؤهال بالعلم ،  الدعوة إىل اهللا من أفضل األعمال

 .  النافع

 ما حدث بني العلماء من الفجوة والتراشق املكتوب واملسموع 
 وما رأي فضيلتكم يف ذلك التراشق املكتوب واملسموع الذي حدث بني - ٤٦س

وأن ذلك رمبا أفسد ؟  وأال ترون أن جلوسهم للحوار كان أجدى؟  بعض العلماء
 ؟  مشاريعهم اإلسالمية

وإمنا الذي ميكن حدوثه ،  العلماء املعتربون مل حيصل بينهم شيء مما ذكر يف السؤال
،  ونسأل اهللا هلم اهلداية والتوفيق،  تعلمني والشباب املتحمسنيمن ذلك هو بني بعض امل

والرجوع ،  والتآخي فيما بينهم على الرب والتقوى،  وندعوهم إىل ترك هذا العمل املشني
وعليهم بدراسة منهج أهل السنة واجلماعة على أيدي ،  إىل أهل العلم فيما أشكل عليهم

وأال يتأثروا باألفكار الوافدة ،  بني هلم طريق الصوابويست،  حىت يتضح هلم احلق،  العلماء
فإن الفتنة إمنا ،  اليت تريد تفريق مجاعتهم وفصلهم عن مشائخهم ومنهج سلفهم الصال

                                                 
، الدارمي  )٢/٣٩٧(، أمحد  )٤٦٠٩(، أبو داود السنة  )٢٦٧٤(، الترمذي العلم  )٢٦٧٤(مسلم العلم ) ١(

 .  )٥١٣(املقدمة 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٢٠٦٠ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
 .  ٣٣:  سورة فصلت آية) ٣(
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حدثت وحتدث بني شباب املسلمني بسبب اإلصغاء إىل األفكار الوافدة املشبوهة 
 .  واإلعراض عن املنهج الصحيح

  هبم                     ُ     أوصاف العلماء الذين ي قتدى
 ؟   ما هي أوصاف العلماء الذين يقتدى هبم- ٤٧س

الذين تفقهوا يف ،  أوصاف العلماء الذين يقتدى هبم هم أهل العلم باهللا سبحانه وتعاىل
فال يقتدى بعامل ال يعمل ،   وحتلوا بالعلم النافع والعمل الصاحلكتاب اهللا وسنة رسوله 

العلم :  ال يقتدى إال مبن مجع بني األمرينو،  وال يقتدى جباهل ليس عنده علم،  بعلمه
 .  والعمل الصاحل،  النافع

،  وهم كثريون وهللا احلمد،  وبالنسبة للذين يقتدى هبم يف بالدنا ومن تؤخذ أشرطتهم
،  وال الكبار وال الصغار،  ال البادية وال احلاضرة،  ال جيهلهم أحد،  معروفون عند الناس

الذين ،  األمة من الفتوى والقضاء والتدريس وغري ذلكهم القائمون على أعمال هذه 
وعلى رأس علمائنا مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز ،  عرف عنهم العلم والتقى والورع

فإنه رجل من اهللا عليه بالعلم الغزير والعمل الصاحل والدعوة إىل اهللا ،  حفظه اهللا
 احلمد صدر عنه خري كثري من وهو وهللا،  واإلخالص والصدق وما ال خيفى على كل أحد

وكذلك العلماء الذين يفتون يف ،  الكتابات من واملؤلفات ومن األشرطة ومن الدروس
هؤالء أيضا وهللا احلمد عرفت عنهم الفتاوى الصائبة ،  ) نور على الدرب (برنامج 

 ال ألنه؛  وكذلك إخواهنم من أصحاب الفضيلة كبار القضاة،  واألقوال النافعة يف الغالب
 .  يشتغل بالقضاء ويثق الناس به يف دمائهم وأمواهلم وفروجهم إال من كان موثوقا بعلمه

إن هؤالء هلم جهود يف الدعوة واإلخالص والرد على من يريدون االحنراف بالدعوة 
هؤالء هلم جتارب وهلم خربة ،  سواء عن قصد أو عن غري قصد،  عن طريقها الصحيح

وأن ،  فيجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم،  حيح من السقيموسرب لألقوال ومعرفة الص
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وكل عامل مل جيرب عليه خطأ ومل جيرب عليه ،  فإن فيها فائدة كبرية للمسلمني،  ينتفع هبا
 .  فإنه يؤخذ عنه،  احنراف يف سرية أو فكر

 كثرة املنتسبني للدعوة وبيان العلماء الذين يستفاد منهم ويرجع إليهم يف النوازل 
مما يتطلب معرفة أهل العلم ،   لقد كثر املنتسبون إىل الدعوة هذه األيام- ٤٨س
فمن هم ،  الذين يقومون بتوجيه األمة وشباهبا إىل منهج احلق والصواب،  املعتربين

العلماء الذين تنصح الشباب باالستفادة منهم ومتابعة دروسهم وأشرطتهم املسجلة 
 ؟  املهمات والنوازل وأوقات الفنتوأخذ العلم عنهم والرجوع إليهم يف 

  { والدين إمنا قام على الدعوة واجلهاد بعد العلم النافع،  الدعوة إىل اهللا أمر ال بد منه
ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )فاإلميان ،   )١

والعمل الصاحل يكون فرعا من ،  يعين العلم باهللا سبحانه وتعاىل وبأمسائه وصفاته وعبادته
 .  ألن العمل ال بد أن يؤسس على علم؛  العلم النافع

ولكن ،  هذا أمر مطلوب،  ناصح بني املسلمنيوالدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والت
هذه األمور ال يقوم هبا إال أهل العلم وأهل ،  ما كل أحد حيسن أن يقوم هبذه الوظائف

ومن ،  ال يقوم هبا إال من هو مؤهل للقيام هبا،  ألهنا أمور ثقيلة مهمة؛  الرأي الناضج
وقد ،  ويتسمى بالدعوة،   منهكل يدخل،  املصيبة اليوم أن باب الدعوة صار بابا واسعا

وقد يكون متحمسا يأخذ األمور ،  فيفسد أكثر مما يصلح،  يكون جاهال ال حيسن الدعوة
بل رمبا ،  فيتولد عن فعله من الشرور أكثر مما عاجل وما قصد إصالحه،  بالعجلة والطيش

ها على وهلم أغراض وأهواء يدعون إليها ويريدون حتقيق،  يكون ممن ينتسبون للدعوة
ورمبا يقصد ،  حساب الدعوة وتشويش أفكار الشباب باسم الدعوة والغرية على الدين

كاالحنراف بالشباب وتنفريهم عن جمتمعهم وعن والة أمورهم وعن ،  خالف ذلك

                                                 
 .  ٣:  سورة العصر آية) ١(
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كحال املنافقني يف هذه ،  فيأتيهم بطريق النصيحة وبطريق الدعوة يف الظاهر،  علمائهم
 .  س الشر يف صورة اخلريالذين يريدون للنا،  األمة

يف الصورة والظاهر ،  بنوا مسجدا،  أضرب لذلك مثال يف أصحاب مسجد الضرار
،   أن يصلي فيه من أجل أن يرغب الناس به ويقرهوطلبوا من النيب ،  أنه عمل صاحل

اإلضرار مبسجد ،  ولكن اهللا علم من نيات أصحابه أهنم يريدون بذلك اإلضرار باملسلمني
فبني اهللا ،  ويريدون أن يفرقوا مجاعة املسلمني،  أول مسجد أسس على التقوى ، قباء

š  {:  وأنزل قوله تعاىل،  لرسوله مكيدة هؤالء Ï%©!$#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# #Y‰Éf ó¡tΒ #Y‘# uÅÑ #\øà2 uρ 
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4 o_ ó¡ßs ø9$# ( ª!$#uρ ß‰pκô¶ tƒ öΝåκ̈ΞÎ) šχθ ç/É‹≈ s3s9 ∩⊇⊃∠∪ Ÿω óΟà)s? Ïµ‹ Ïù #Y‰t/r& 4 î‰Éf ó¡yϑ ©9 }§Åc™ é& ’ n?tã 3“ uθ ø)−G9$# ôÏΒ ÉΑ̈ρ r& 

BΘöθ tƒ ‘,ym r& β r& tΠθ à)s? Ïµ‹ Ïù 4 Ïµ‹ Ïù ×Α% y Í̀‘ šχθ ™7Ït ä† β r& (#ρ ã£γ sÜtG tƒ 4 ª!$#uρ =Ït ä† š ÌÎdγ ©Üßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪ { )١(   . 
يتبني لنا من هذه القصة العظيمة أن ما كل من تظاهر باخلري والعمل الصاحل يكون 

 .  فرمبا يقصد من وراء ذلك أمورا بعكس ما يظهر،  صادقا فيما يفعل
فالذين ينتسبون إىل الدعوة اليوم فيهم مضللون يريدون االحنراف بالشباب وصرف 

واهللا سبحانه وتعاىل ،  ريق مجاعة املسلمني واإليقاع يف الفتنةالناس عن الدين احلق وتف
öθ  {:  حذرنا من هؤالء s9 (#θ ã_ tyz /ä3‹ Ïù $ ¨Β öΝä.ρ ßŠ# y— ω Î) Zω$ t6 yz (#θ ãè |Ê ÷ρ V{uρ öΝä3n=≈ n= Ï{ ãΝà6tΡθ äó ö7tƒ 

sπ uΖ÷FÏø9$# óΟä3‹ Ïùuρ tβθãè≈ £ϑ y™ öΝçλm; 3 ª!$#uρ 7ΟŠ Î= tæ tÏϑ Î=≈©à9$$ Î/ ∩⊆∠∪ {    ، فليس العربة باالنتساب أو فيما
 .  بل العربة باحلقائق وبعواقب األمور،  يظهر

ومن أين ؟  أين درسوا:  واألشخاص الذين ينتسبون إىل الدعوة جيب أن ينظر فيهم
وماذا ،  وتنظر أعماهلم وآثارهم يف الناس؟  وما هي عقيدهتم؟  وأين نشئوا؟  العلمأخذوا 

جيب أن تدرس أحواهلم قبل ؟  وماذا ترتب على أعماهلم من اإلصالح؟  أنتجوا من اخلري

                                                 
 .  ١٠٨ - ١٠٧:  تانياآلسورة التوبة ) ١(
 .  ٤٧:  سورة التوبة آية) ٢(
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الذي كثر فيه ،  خصوصا يف هذا الزمان،  هذا أمر ال بد منه،  أن يغتر بأقواهلم ومظاهرهم
ويتكلمون ،   دعاة الفتنة بأهنم قوم من جلدتناوصف النيب  { وقد،  دعاة الفتنة

من ،  دعاة على أبواب جهنم { : قال،   ملا سئل عن الفنت والنيب )٢( )١( } بألسنتنا

 .   مساهم دعاة)٤( )٣( } قذفوه فيها،  أطاعهم
أنا :  وكل من قال،  وال حنشد يف الدعوة كل من هب ودب،  فعلينا أن ننتبه هلذا

وال بد من ،  ال بد من النظر يف واقع األمر! وهذه مجاعة تدعو إىل اهللا ،  أدعو إىل اهللا
فإن اهللا سبحانه وتعاىل قيد الدعوة إىل اهللا بالدعوة إىل ،  اعاتالنظر يف واقع األفراد واجلم

≅ö  {:  قال تعاىل،  سبيل اهللا è% Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 { )١٠٨:  يوسف . ( )٥ (  ،
،  واهللا تعاىل أخرب أن الكفار يدعون إىل النار،   هناك أناسا يدعون لغري اهللادل على أن

Ÿω  {:  فقال uρ (#θßs Å3Ζs? ÏM≈x.Îô³ßϑ ø9$# 4®L ym £ÏΒ ÷σãƒ 4 ×π tΒ V{uρ îπ oΨÏΒ ÷σ•Β ×öyz ÏiΒ 7π x.Îô³•Β öθ s9uρ öΝä3÷G t6 yf ôã r& 3 Ÿω uρ 

(#θ ßs Å3Ζè? tÏ.Îô³ßϑ ø9$# 4 ®L ym (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ 4 Ó‰ö7yè s9uρ íÏΒ ÷σ•Β ×öyz ÏiΒ 78Îô³•Β { )فالدعاة جيب أن ينظر ،   )٦
 .  يف أمرهم

≅ö  { قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا عن هذه اآلية è% Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ 

(#þθ ãã÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 { )وال ،  فإن كثريا من الناس إمنا يدعو إىل نفسه،  فيه اإلخالص " : )٧
 .  )٨( " يدعو إىل اهللا 

                                                 
 .  )٣٩٧٩(، ابن ماجه الفنت  )١٨٤٧(، مسلم اإلمارة  )٣٤١١(البخاري املناقب ) ١(
 .  من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه)  ٩٣-٩٢ / ٨ " ( صحيح البخاري"  كما يف) ٢(
 .  )٥/٤٠٦(، أمحد  )٣٩٧٩(، ابن ماجه الفنت  )١٨٤٧(، مسلم اإلمارة  )٣٤١١(البخاري املناقب ) ٣(
 .  من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه)  ٩٣-٩٢ / ٨ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٤(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٥(
 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية) ٦(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٧(
 .  ) ٤٦-٤٥ص " ( د الذي هو حق اهللا على العبيدكتاب التوحي: "  انظر) ٨(
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 ضوابط أساليب الدعوة 
 ؟  عوة حمددة بضوابط معينة هل أساليب الد- ٤٩س

äí  {:  اهللا سبحانه يف القرآن يقول ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( 

Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )إما أن يكون جاهال:  ألن الذي يقع يف املنكر؛   )١  ،
كأن يبني له اخلطأ فإذا تبني له اخلطأ رجع إىل ،  فهذا يكفي فيه الدعوة باحلكمة

 .  الصواب
ألن هواه ينازعه ؛  ومن الناس من إذا بني له اخلطأ ال يرجع ويكون عنده تكاسل

 ويبني له عقوبة من استمر إىل موعظة بأن خيوف باهللا فهذا حيتاج ،  ونفسه تنازعه
 .  على املعصية بعد معرفتها
وجيادل عما هو عليه ،  فإنه جيادل عن الباطل،  إذا عرف احلكم:  وهناك صنف ثالث

لكن يكون ،  فهذا حيتاج إىل اجلدال،  ويريد تسويغ ما هو عليه من خطأ،  من املنكر
وإمنا يكون ،  وال بتشهري،  وال يكون بتعيري،  يكون بعنفال ،  اجلدال باليت هي أحسن

 .  ويزول الباطل،  حىت يتضح احلق،  وبقرع احلجة باحلجة،  باليت هي أحسن
Ïπ  {:  وهذه الدرجات ذكرها اهللا سبحانه وتعاىل يف اآلية yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ { )الدرجة )٢ 

Ïπ  { وبـ،  األوىل sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: واجلدال باليت هي أحسن ،   الدرجة الثانية)٣( } ) #$
 .  نوهي درجات ختتلف باختالف املدعوي،  الدرجة الثالثة

                                                 
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ١(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٣(
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 من يهتم بأمور املسلمني املهمة كالدعوة وتربية الشباب وال جيد الوقت حلفظ القرآن 
كالدعوة إىل اهللا ،   ما رأي فضيلتكم فيمن يهتم بأمور املسلمني املهمة- ٥٠س

وال جيد الوقت حلفظ القرآن ،  وتربية الشباب على التمسك بالقرآن والسنة املطهرة
 ؟  ثل هؤالءفما نصيحتكم مل،  الكرمي

بأن يدرس القرآن الكرمي ،  جيب على الداعية أوال أن يتأهل قبل أن يباشر الدعوة
ويتعلم ،  ويقرأ يف شروحها،  ويدرس السنة النبوية ما تيسر منها،  ومعانيه وتفسريه
 .  األحكام الشرعية

 فال يصلح للدعوة إال من كان معه،  فيجب على الداعية إىل اهللا أن يكون مؤهال
 .  علم

ö≅è% Íν  {:  قال تعاىل É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ  Í_ yèt6 ¨?$# ( { )١(   :
 .  البصرية هي العلم واحلكمة

äí  {:   تعاىلوقال ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: فاجلاهل ال ،   )٢( } ) #$
أو يشدد ،  أو حيرم حالال،  راماكأن حيلل ح،  ألنه رمبا يسيء للدعوة؛  يصلح للدعوة

 .  أو غري ذلك،  يف موضوع ال يتحمل التشدد
الشرط األساسي منها أن يكون متعلما العلم الذي ،  فال بد من شروط للداعية

رمبا يعرض على الداعية شبهات ،   وأيضايستطيع به أن يدعو الناس إىل دين اهللا 
كيف ! ؟  فكيف جييب على هذه الشبهات،  فإذا كان جاهال،  حتتاج إىل جواب عنها

فإذا مل ،  أو كيف يقاوم املالحدة والفساق واملشبهني! ؟  جييب على اعتراضات املعترضني
فال بد للداعية من العلم بالقرآن وبالسنة النبوية ،  فسوف ينهزم أمامهم،  يكن عنده علم

 .  وباحلديث وبالفقه وبالعقيدة وغريها من العلوم

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٢(
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  اهللا تعاىل مع ما نعايشه من اجلهل والضالل الدعوة إىل
؟  فهل هذا يوافق ما حنن فيه من اجلهل والضالل،   الدعوة فرض كفاية- ٥١س

؟  أم أصبحت الدعوة واجبة على اجلميع يف هذه األيام بسبب اجلهل وانتشار الفساد
 .  الرجاء التوضيح

ويأمر ،  ين وأمور العقيدةمبعىن أنه يعلم الناس أمور الد،  ما كل يستطيع الدعوة
 .  وينهى عن املنكر،  باملعروف

وأنه ،  وإما لضعف يف علمه،  إما لضعف يف جسمه وشخصيته:  ما كل يستطيع هذا
واملكروه ،  والواجب واملندوب،  ليس عنده من العلم ما يعرف به احلالل واحلرام

 .  د مؤهالت هلاوإمنا جتب الدعوة على من يستطيع القيام هبا وعن،  واملستحب
 وإن كان -فمثال صاحب البيت ،  لكن علي كل مسلم مسئولية حبسب استطاعته

وينقي ،  وينهاهم عن املنكر،  بأن يأمرهم باملعروف،   عليه الدعوة ألهل بيته-عاميا 
 :  ويهيئه لألعمال الصاحلة،  البيت من املنكرات

$  {:  ألن اهللا جل وعال يقول pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#þθè% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# 

äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ { )عن والنهي،  واألمر باملعروف،  فاإلنسان مكلف بالدعوة إىل اهللا،   )١ 
 .  على أهل بيته ومن حتت يده،  املنكر

 )٣( )٢( } واضربوهم عليها لعشر،  مروا أوالدكم بالصالة لسبع { :  يقولوالرسول 
 .  فاخلطاب هذا موجه لعموم اآلباء

وعلى ،  وإما خاصة،  إما عامة:  ئوليةفليس هناك أحد من املسلمني ليس عليه مس
 .  والواجب عليهم أعظم،  أهل العلم بالذات املسئولية أكرب

                                                 
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ١(
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ٢(
 .  من حديث عمرو بن شيب عن أبيه عن جده)  ١٣٠ / ١ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٣(
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 بعض العلماء الذين يهتمون بفضائل األعمال وال يتعرضون لواقع املسلمني 
 يالحظ على كثري من الدعاة أهنم يهتمون جبانب واحد من جوانب - ٥٢س
؟  فلم هذا اإلعراض،   يتعرضون لواقع املسلمنيوال،  وهو فضائل األعمال،  الدعوة

 .  ما رأي فضيلتكم جزاكم اهللا خريا
والتنبيه على ،  وهو الترغيب يف فضائل األعمال،  الواجب اجلمع بني االثنني

 .  وال سيما األخطاء يف العقائد،  األخطاء
ا تأيت بعد صالح والفضائل إمن،  ألهنا األساس؛  الواجب أن يبدأ الداعية يف أمر العقيدة

فقام مبكة ،   أول ما بدأ بالعقيدةوالرسول  { ، والداعية يبدأ باألهم فاألهم،  العقيدة

 .   وإمنا فرضت عليه شرائع اإلسالم بعد اهلجرة } ثالث عشرة سنة يدعو إىل العقيدة
،  يضع األمور يف مواضعها،  واحلاصل من هذا أن الداعية يكون حكيما يف دعوته

فمن كان عنده احنراف يف العقيدة ننبهه على االحنراف وندله ،  عاجل كل مرض حبسبهوي
ومن كان عنده صالح يف العقيدة ولكنه عنده تفريط يف ،  ونبصره بالطريق الصحيح

فهذا نستعمل معه املوعظة والتذكري ،  األعمال الصاحلة أو وقوع يف بعض األعمال احملرمة
 .  والتخويف

أما االقتصار ،  ويعاجله مبا يناسبه،  مل مع كل جمتمع مبا فيه من املرضفالداعية يتعا
فهذا ضالل وجهل ،  على فضائل األعمال أو االقتصار على إصالح احلكم وترك الشرك

 .  والدعوة اليت من هذين النوعني ال جتدي شيئا وال تنتج نتيجة صاحلة،  مبني

 اخلروج يف سبيل اهللا تعاىل 
ل ملن خيرجون إىل خارج اململكة للدعوة وهم مل يطلبوا العلم  ماذا تقو- ٥٣س
ويدعون أن من خيرج يف سبيل اهللا ،  ويرددون شعارات غريبة،  حيثون على ذلك،  أبدا

وأنت تعلم أن اخلارج إىل ،  ويدعون أن العلم ليس شرطا أساسيا،  للدعوة سيلهمه اهللا
                                                 

 .  ) ٢٣٨ / ٤ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ١(
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أال ترى يا فضيلة ،   إىل الداعيخارج اململكة سيجد مذاهب وديانات وأسئلة توجه
وخاصة ،  الشيخ أن اخلارج يف سبيل اهللا ال بد أن يكون معه سالح لكي يواجه الناس

أرجو اإلجابة ؟  حياربون جمدد الدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب،  يف شرق آسيا
 .  على سؤايل كي تعم الفائدة

اخلروج يف سبيل اهللا هو ،  آلناخلروج يف سبيل اهللا ليس هو اخلروج الذي يعنونه ا
 .  مل يرد عن السلف،  فهذا بدعة،  أما ما يسمونه اآلن باخلروج،  اخلروج للغزو

بل يدعو إىل اهللا حسب ،  وخروج اإلنسان يدعو إىل اهللا غري متقيد يف أيام معينة
 .  بدون أن يتقيد جبماعة أو يتقيد بأربعني يوما أو أقل أو أكثر،  إمكانيته ومقدرته

ال جيوز لإلنسان أن يدعو إىل اهللا ،  وكذلك مما جيب على الداعية أن يكون ذا علم
≅ö  {:  قال تعاىل،  وهو جاهل è% Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ { )أي،   )١  :
ألن الداعية ال بد أن يعرف ما يدعو إليه من واجب ومستحب وحمرم ؛  على علم
يعرف درجات ،  ويعرف ما هو الشرك واملعصية والكفر والفسوق والعصيان،  ومكروه

 .  اإلنكار وكيفيته
 ال وهو،  ألن طلب العلم فريضة؛  واخلروج الذي يشغل عن طلب العلم عمل باطل

ألن العمل بدون ؛  هذا من خرافات الصوفية الضالة،  ال حيصل باإلهلام،  حيصل إال بالتعلم
 .  والطمع حبصول العلم بدون تعلم وهم خاطئ،  علم ضالل

 الثقافة اإلسالمية املعاصرة اليت شاهبا شيء من فكر بعض الفرق الضالة 
يوم أنه يشوهبا شيء من فكر  مما يالحظ على الثقافة اإلسالمية املعاصرة ال- ٥٤س

فتجد يف بعضها تكفري اجملتمعات ،  مثل اخلوارج واملعتزلة،  بعض الفرق الضالة
فما توجيهكم يف ،  وتسويغ العنف ضد العصاة والفساق من املسلمني،  واألفراد
 ؟  ذلك

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
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äí  {:  يقول تعاىل،  ألن اإلسالم ينهى عن العنف يف الدعوة؛  هذا منهج خاطئ ÷Š $# 

4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$Î/ Ïπ sàÏã öθyϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )ويقول لنبيه ،  )١

Ÿωθ  {:   فرعونموسى وهارون عليهما السالم جتاه à) sù … çµ s9 Zω öθ s% $ YΨ Í h‹ ©9 … ã& ©# yè ©9 ã ©. x‹ tF tƒ ÷ρ r& 

4 y´ øƒ s† ∩⊆⊆∪ { )٢(   . 
وتكون آثاره على املسلمني ،  وال يفيد إال عكس املطلوب،  والعنف يقابل بالعنف

 .  سيئة
أما ،  عوة باحلكمة وباليت هي أحسن وباستعمال الرفق مع املدعوينفاملطلوب الد

فالواجب ،  فهذا ليس من دين اإلسالم،  استعمال العنف مع املدعوين والتشدد واملهاترات
 وعلى حسب توجيهات القرآن على املسلمني أن يسريوا يف الدعوة على منهج الرسول 

 .  الكرمي
 ارتكب ناقضا من نواقض اإلسالم اليت ذكرها فمن،  والتكفري له ضوابط شرعية

ومن مل يرتكب شيئا من ،  حكم بكفره بعد إقامة احلجة عليه،  علماء أهل السنة واجلماعة
 .  فليس بكافر،  هذه النواقض

إمنا خيشى اهللا : ( دخول علماء املسلمني كعلماء الطب والعلوم واألحياء يف قوله تعاىل
  )من عباده العلماء

هل العلماء املسلمون كعلماء الطب والعلوم واألحياء وغري ذلك من  - ٥٥س
:  فهل هؤالء يدخلون حتت اآلية،  العلوم مما تدهلم على زيادة اإلميان باهللا وقدرته

}  $ yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9$# 3 { )؟   أم ال)٣ 

                                                 
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ١(
 .  ٤٤:  سورة طه آية) ٢(
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ٣(
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فإن هذا ،  إذا كان معه علم من الشريعة.  عامل الطب وعامل الكيمياء وعامل االختراع
والعلم الذي ينفع به ،  العلم الشرعي:  وهذا مجع بني املصلحتني،  يزيده خريا بال شك

 .  جمتمعه
وال تفيده ،   يستفيد منها إال املادةفهذا ال،  أما إذا كان عنده العلوم الدنيوية فقط

فالعلم الدنيوي ال بد أن يوجه بالعلم ،   بل رمبا تفيده غفلة عن اهللاخشية اهللا 
 .  وإال أصبح ضررا،  ليستفاد منه،  الشرعي

 تعلم الطب واملخترعات احلديثة بقصد إغناء املسلمني عن احلاجة إىل الكفار واملشركني 
فيمن يتعلم من املسلمني الطب واملخترعات احلديثة  ما رأي فضيلتكم - ٥٦س

 ؟  بقصد إغناء املسلمني عن احلاجة إىل الكفار واملشركني
لكن بشرط أن يكون قد تعلم من دينه ما حيتاج ،  ويؤجر عليه،  ال بأس يف ذلك

 بعد مث يتعلم،  اليت ال يعذر أحد بتركها،  فال بد أن يتعلم أوال أمور الدين الضرورية،  إليه
أما أن يقبل على أمور الطب والعلوم األخرى وهو ،  ذلك أمور الطب وغريها من العلوم

 .  فهذا ال جيوز،  جيهل أمر دينه

 موافقة العلمانيني للسلفيني يف بعض األمور 
مع رأي السلفيني يف بعض ،   كثريا ما يتفق رأي من يوصفون بالعلمانية- ٥٧س
،  ماعات اليت اختذت العنف وسيلة لإلصالحمثل املوقف من بعض اجل؟  األمور

واملوقف من تكلف بعض ،  واملوقف من غلبة املصاحل الشخصية يف اشتعال احلروب
 ؟  فما تعليقكم؟  الشباب

الواجب أن نتمسك باملنهج احلق املستمد من الكتاب والسنة والذي كان عليه سلفنا 
šχθ  {:  قال تعاىل،  الصاحل à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 

9≈ |¡ôm Î* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλm; ;M≈ ¨Ζy_ “ Ìôf s? $ yγ tFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& 4 
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y7 Ï9≡sŒ ã—öθ xø9$# ãΛÏàyè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪ {   ،وإذا وافقنا على بعض ذلك أحد من العلمانيني أو غريهم  ،
وإمنا يعترب هذا شهادة من أعدائنا على ،  وال نتركه من أجلهم،  فذلك ال يصرفنا عنه
 .  هدت به األعداءاحلق ما ش:  وقد قيل،  صحة ما حنن عليه

واألعداء من قدمي الزمان يعترفون باحلق يف قرارة نفوسهم ويتركونه تعصبا منهم 
=ô‰s% ãΝn  {:  قال اهللا تعاىل،  آلرائهم ومقاصدهم ÷è tΡ …çµ̄ΡÎ) y7 çΡâ“ ós u‹s9 “ Ï%©!$# tβθ ä9θ à)tƒ ( öΝåκ̈ΞÎ* sù Ÿω 

š tΡθ ç/Éj‹s3ãƒ £Å3≈ s9uρ tÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# tβρ ß‰ys øgs† ∩⊂⊂∪ { )وقال تعاىل،   )٢  :}  (#ρß‰ys y_ uρ $ pκÍ5 

!$ yγ ÷FoΨ s)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκß¦ àΡr& $ Vϑ ù= àß #vθ è= ãæuρ 4 öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ { )٣(   . 
 

                                                 
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٣٣:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ١٤:  سورة النمل آية) ٣(
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 التوحيد والشرك 

 أنواع التوحيد 
 لعدم معرفيت ألنواع التوحيد وحقيقته ورغبة مين يف التجرد من الشرك - ٥٨س

 :  لتاليةلذا أرجو إجابيت على األسئلة ا
 ؟  ما هي أنواع التوحيد مع إيضاح كل نوع منها

وجيب ،  واحلقيقة أن هذا يدل منك على االهتمام بعقيدتك،  زادك اهللا رغبة يف اخلري
فالعمل إمنا يصح ،  ألهنا األساس الذي ينبين عليه عمله؛  على كل مسلم أن يهتم بعقيدته

 :  ويثاب عليه بشرطني
 .   على عقيدة سليمةأن يكون مبنيا:  األول

 فاهتمامك بعقيدتك أن يكون موافقا ملا شرعه رسول اهللا :  والشرط الثاين
 تريد احلق - واحلمد هللا -وحرصك على معرفة أنواع التوحيد يدل على خري وعلى أنك 

 .  وهذا واجب كل مسلم،  وتريد العقيدة الصحيحة
 :  عأما بالنسبة ألنواع التوحيد فالتوحيد ثالثة أنوا

إفراد اهللا تعاىل بأفعاله كاخللق والرزق واإلحياء :  توحيد الربوبية ومعناه:  األول
واإلماتة والضر والنفع وغري ذلك من أفعال اهللا سبحانه وتعاىل فيعتقد املسلم أن اهللا ال 

 .  شريك له يف ربوبيته
ادة اليت شرعها من وهو إفراد اهللا تعاىل بأنواع العب:  توحيد األلوهية:  والنوع الثاين

الصالة والصيام واحلج والزكاة والدعاء والنذر والنحر والرغبة والرجاء واخلوف واخلشية 
وهذا النوع هو ،  فإفراد اهللا تعاىل هبا يسمى بتوحيد األلوهية،  إىل آخر أنواع العبادة
 أما النوع األول وهو توحيد الربوبية فاخللق مقرون به حىت.  املطلوب من اخللق

:   مقرون بتوحيد الربوبية كما يف قوله تعاىلاملشركون الذين بعث إليهم رسول اهللا 
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}   È⌡ s9 uρ Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β öΝßγ s)n= yz £ä9θ à)u‹s9 ª!$# ( { )١(  }  ö≅ è% tΒ > §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Æìö7¡¡9$# >u‘ uρ 

Ä¸ öyè ø9$# ËΛ Ïàyè ø9$# ∩∇∉∪ šχθä9θ à)u‹y™ ¬! 4 { )إىل غري ذلك من اآليات اليت تدل على أن  )٢ 
بالعبادة إذا أقروا له ولكن املطلوب منهم هو إفراد اهللا ،  املشركني مقرون بتوحيد الربوبية

والرسل إمنا دعوا إىل توحيد ،  بتوحيد الربوبية وجب عليهم أن يقروا له بتوحيد العبادة
$ ô‰s)s9uρ  {:  العبادة كما يف قوله تعاىل uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9$# ( { )أما توحيد الربوبية فهذا موجود .   فكل رسول يدعو إىل توحيد العبادة )٣
 .  يف الفطر ولكنه ال يكفي

 ما أثبته لنفسه وما وذلك بأن يثبت هللا :  توحيد األمساء والصفات:  والنوع الثاين
وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه ،   من األمساء والصفات-  له رسوله أثبته 

هذه أنواع التوحيد الثالثة اليت جيب على كل ،   من النقائص والعيوبعنه رسوله 
 .  مسلم معرفتها واالعتناء هبا والعمل هبا

 أنواع الشرك القولية والفعلية 
  ؟  ما أنواع الشرك القولية والفعلية- ٥٩س

هو صرف شيء من أنواع العبادة لغري اهللا سبحانه وتعاىل كالذبح لغري اهللا :  الشرك
والنذر لغري اهللا والدعاء لغري اهللا واالستغاثة بغري اهللا كما يفعل عباد القبور اليوم عند 

،  وتفريج الكربات من املوتى،  وطلب قضاء احلاجات،  األضرحة من مناداة األموات
هذا ،  والنذور هلم وما أشبه ذلك،  وذبح القرابني عندها تقربا إليهم،  موالطواف بأضرحته
:  واهللا جل وعال يقول،  ألنه صرف للعبادة لغري اهللا سبحانه وتعاىل؛  هو الشرك األكرب

                                                 
 .  ٨٧:  سورة الزخرف آية) ١(
 .  ٨٧ - ٨٦:  تانياآلسورة املؤمنون ) ٢(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٣(
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}  yϑsù tβ%x. (#θã_ötƒ u!$s)Ï9 ÏµÎn/u‘ ö≅yϑ÷èu‹ù=sù WξuΚtã $[sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ ÿÏµÎn/u‘ # J‰ tn r& ∩⊇⊇⊃∪ { )١(  
ρ#) *  {:  ويقول ß‰ç6 ôã $#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ $\↔ ø‹x© ( { )ويقول جل وعال )٢   :}  !$ tΒ uρ (#ÿρ âÉ∆ é& 

ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ï e$! $# u !$ x uΖ ãm (#θ ßϑ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ßƒ ÏŠ 

Ïπ yϑ Í hŠ s) ø9  :  والشرك أنواع،   واآليات يف هذا املوضوع كثرية )٣( } ∪∋∩ #$
وهو الذي ذكرنا أن يصرف شيئا ،  الشرك األكرب الذي خيرج من امللة:  النوع األول

 اهللا أو يدعو غري اهللا أو كأن يذبح لغري اهللا أو ينذر لغري،  من أنواع العبادة لغري اهللا
وفاعله خالد خملد يف نار جهنم إذا ،  فهذا شرك أكرب خيرج من امللة،  يستغيث بغري اهللا

çµ…  {:  كما قال اهللا تعاىل،  مات عليه ومل يتب إىل اهللا ¯ΡÎ) tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã 

sπ ¨Ψ yf ø9$# çµ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( { )وهذا ال يغفره اهللا  )٤ كما قال تعاىل،   إال بالتوبة  :}  ¨β Î) ©!$# 

Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )٥(   . 
وهو أيضا على ،  شرك أصغر ال خيرج من امللة لكن خطره عظيم:  والنوع الثاين

βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {:  الصحيح ال يغفر إال بالتوبة لقوله tƒ βr& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 

â!$ t±o„ 4 { )والشرك األصغر مثل احللف بغري اهللا،   وذلك يشمل األكرب واألصغر )٦  ،
،  ق على مشيئة اخلالق بالواوبأن تعطف مشيئة املخلو،  ما شاء اهللا وشئت:  ومثل قوله

 .   تقتضي التشريك) الواو (ألن 
وكذا لوال ،   تقتضي الترتيب) مث (ألن ؛  ما شاء اهللا مث شئت:  والصواب أن تقول

وكذلك الرياء أيضا وهو شرك ،  وما أشبه ذلك كله من الشرك يف األلفاظ،  اهللا وأنت

                                                 
 .  ١١٠:  سورة الكهف آية) ١(
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٥:  سورة البينة آية) ٣(
 .  ٧٢ : سورة املائدة آية) ٤(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ٦(
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وال يظهر ،  ظهر على عمل اجلوارحألنه من أعمال القلوب وال ينطق به وال ي؛  خفي
 .  على اللسان إمنا هو شيء يف القلوب ال يعلمه إال اهللا

شرك أكرب وشرك أصغر وشرك خفي وهو الرياء وما :  إذا فالشرك على ثالثة أنواع
 .   لغري اهللا سبحانه وتعاىل- النيات -يف القلوب من القصود 

 لكنه يقصد به غري اهللا سبحانه وتعاىل أن يعمل عمال ظاهره أنه هللا:  والرياء معناه
،  كأن يقصد أن ميدحه الناس وأن يثين عليه الناس أو يقصد به طمعا من مطامع الدنيا

%tΒ tβ  {:  كما قال سبحانه وتعاىل x. ß‰ƒ Ìãƒ nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ uη tFt⊥ƒ Î— uρ Åe∃uθ çΡ öΝÍκö s9Î) öΝßγ n=≈ yϑ ôãr& $ pκ Ïù 

óΟèδ uρ $ pκ Ïù Ÿω tβθÝ¡y‚ ö7ãƒ ∩⊇∈∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï%©!$# }§øŠs9 öΝçλm; ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ω Î) â‘$ ¨Ψ9$# ( xÝÎ7ym uρ $ tΒ (#θ ãèuΖ|¹ $ pκ Ïù 

×≅ ÏÜ≈ t/uρ $̈Β (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∉∪ { )١(   . 

فالذي حيج أو يطلب العلم أو يعمل أعماال هي من أعمال العبادة لكنه يقصد هبا 
 .  وهذا حمبط للعمل،  فهذا إمنا يريد بعمله الدنيا،  طمعا من مطامع الدنيا
أخوف ما  { وقصد الدنيا بالعمل حيبط العمل قال النيب ،  فالرياء حمبط للعمل

 وقال عليه الصالة )٣( )٢( } الرياء:  فسئل عنه فقال،  أخاف عليكم الشرك األصغر
لنملة السوداء على صفاة سوداء يف الشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب ا { : والسالم

،  اللهم إنين أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم:  ظلمة الليل وكفارته أن يقول
 فالواجب على املسلم أن خيلص هللا يف أفعاله )٥( )٤( } وأستغفرك من الذنب الذي ال أعلم

                                                 
 .  ١٦ - ١٥:  تانياآلسورة هود ) ١(
 .  )٥/٤٢٨(أمحد ) ٢(
، ورواه  ) ٣٢٤،  ٣ /١٤ " ( شرح السنة"  ، ورواه البغوي يف ) ٤٢٨ / ٥ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(

 / ١ " ( جممع الزوائد ومنبع الفوائد: "  ، وانظر ) ٤٣٠١ (يث رقم حد)  ٢٥٣ / ٤ " ( الكبري"  الطرباين يف
، كلهم من حديث حممود بن لبيد رضي اهللا  ) ٢٩١ / ٣ " ( املغين عن محل األسفار يف األسفار"  و)  ١٠٢
 .  عنه

 .  )٤/٤٠٣(أمحد ) ٤(
"  ، ورواه البخاري يف نحوهمن حديث أيب موسى األشعريب)  ٣٠٣ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

"  جممع الزوائد ومنبع الفوائد: "  ، وانظر ، من حديث معقل بن يساربنحوه ) ٢٤٢ص " ( األدب املفرد
) ٢٢٤،  ٢٢٣ / ١٠ (  . 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٦٨

 عمله صاحلا مقبوال ليكون،  هللا مجيع ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية،  وأقواله ونياته
 .  عند اهللا عز وجل

 الصالة خلف من يعتقد يف أصحاب القبور وحكم الصالة عليه 
،   يوجد رجل يف القرية اليت حنن فيها يقرأ القرآن بدون ترتيل وال جتويد- ٦٠س

هل جتوز ،  ويعتقد أهنم ينفعون ويضرون،  وينذر هلم بنذور،  ويعتقد يف القبور واملوتى
وهل جيوز أن يصلى على امليت إذا مات وهو يف هذا ؟  ف هذا اإلمامالصالة خل

 ؟  العمل
من كان يعتقد يف األموات أهنم ينفعون أو يضرون وينذر هلم ويتقرب إليهم فهذا 

فال جتوز الصالة خلفه وال ،  ألن هذا يعبد غري اهللا؛  والعياذ باهللا،  مشرك الشرك األكرب
وأن ،  ولكن الواجب عليكم أن تناصحوه.   هذه احلالةتصح ألنه ليس مبسلم مادام على

،   والعمل بالتوحيد اخلالصوأنه جيب عليه التوبة إىل اهللا ،  تبينوا له أن هذا شرك أكرب
أما ما دام على هذه ،  فإن تاب ورجع إىل اهللا جازت الصالة خلفه،  وترك عبادة األموات

وإذا مات فإنه ال ،   جتوز الصالة خلفهاحلالة فهو ليس مبسلم وال تصح منه صالة وال
 .  يصلى عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني وال يتواله املسلمون وإمنا يتواله الكفار

 من يعتقد أن مساع نباح الكلب أو مشاهدة البومة يعين وفاة أحد 
 أو - أعزكم اهللا - يعتقد بعض الناس عندنا إذا مسعوا نباح كلب - ٦١س

بوم حيلق فوق مكان أو يطلق صوتا أن ذلك يعين وفاة أحد من أهل شاهدوا طائر ال
 ؟  وهل مثل هذا االعتقاد يؤثر على عقيدة املسلم؟  فهل هذا صحيح،  ذلك املكان

وهو من فعل الكفرة ،  هذا من التطري والتشاؤم الذي ينهى اهللا سبحانه وتعاىل عنه
م صاحل عليه الصالة والسالم به وكما تطري قو،  كما تطري قوم فرعون مبوسى ومن معه

 .  وكما تطري املشركون مبحمد ،  ومن معه
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الطرية ،  الطرية شرك { :  بني أن الطرية شرك قال عليه الصالة والسالموالنيب 

طائر يدل على حدوث شر  فإذا اعتقد اإلنسان أن هذا ال)٢( )١( } الطرية شرك،  شرك
فإن هذه املخلوقات خلقها اهللا سبحانه ،  فإن هذا هو الطرية املذمومة اليت جاء النهي عنها

إمنا هذا بتدبري اهللا سبحانه وتعاىل ،  وتعاىل حلكم ومصاحل وليس عندها نفع وال ضر
 .  وتقديره

 : قني وأن يقولوالواجب على املسلم إذا وجد شيئا من ذلك أن يدفعه باإلميان والي
اللهم ال  { :  ويقول)٤( )٣( } اللهم ال خري إال خريك وال طري إال طريك وال إله غريك {

 .  )٦( )٥( } يأيت باحلسنات إال أنت وال يدفع السيئات إال أنت وال حول وال قوة إال بك
         والتفاؤل    ،                        والتفاؤل تأميل للخري     ،                         أن الطرية تأميل للشر     :                           والفرق بني الطرية والفأل   

ـ     ،                                والفأل أمل للخري خالف الطرية       ،                       كان يعجبه الفأل          والنيب     ،           شيء طيب    ل           فإهنا أم
                                                 أما الفأل من حسن الظن باهللا سبحانه وتعـاىل           ،                                       للشر وسوء الظن باهللا سبحانه وتعاىل     

   .   )٨ (   )٧ ( }  يعجبه الفألوكان النيب   {
                                                 

 .  )١/٤٤٠(، أمحد  )٣٥٣٨(، ابن ماجه الطب  )٣٩١٠(، أبو داود الطب  )١٦١٤(الترمذي السري ) ١(
"  األدب املفرد"  ، ورواه البخاري يف ) ٤٤٠،  ٤٣٨،  ٣٨٩ / ١ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

، ورواه البيهقي  ) ١٨،  ١٧ / ١ " ( مستدركه"  ، ورواه احلاكم يف ) ٩١٢ (حديث رقم )  ٣٠٤ص (
"  سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ١٦ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ١٣٩ / ٨ " ( السنن الكربى"  يف
"  شرح السنة"  ، ورواه البغوي يف ) ٣٥٨ / ١ " ( مشكل اآلثار"  ، ورواه الطحاوي يف ) ٣٣٦ / ٥ (
 .  ، كلهم من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ) ١٧٨،  ١٧٧ / ١٢ (

 .  )٢/٢٢٠(أمحد ) ٣(
،  ) ١٠٥ / ٥ " ( الفوائدجممع الزوائد ومنبع : "  ، وانظر ) ٢٢٠ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(

 .  ) ٢١٣ / ١٠ " ( فتح الباري"  وانظر
 .  )٣٩١٩(أبو داود الطب ) ٥(
كالمها )  ١٣٩ / ٨ " ( السنن الكربى"  ، ورواه البيهقي يف ) ١٨،  ١٧ / ٤ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٦(

 .  عن األعمش.  ) ٤٠٦ / ١٠ " ( املصنف"  ، ورواه عبد الرزاق الصنعاين يف من حديث عروة بن عامر
،  )٣٩١٦(، أبو داود الطب  )١٦١٥(، الترمذي السري  )٢٢٢٤(، مسلم السالم  )٥٤٤٠(البخاري الطب ) ٧(

 .  )٣/١٧٨(، أمحد  )٣٥٣٧(ابن ماجه الطب 
 .  من حديث أنس رضي اهللا عنه)  ٢٧ / ٧ (كما يف صحيح اإلمام البخاري ) ٨(
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                                            ً                            تعليق آية الكرسي على الرقبة أو يف البيوت تربك ا واعتقادا أهنا تطرد الشياطني 
 
ز للمسلم أن يعلق آية الكرسي أو غريها من اآليات أو األدعية  هل جيو- ٦٢س

على رقبته أو يف بيته أو سيارته أو مكتبه تربكا هبا واعتقادا بأهنا سبب يف طرد 
 ؟  الشياطني

ال جيوز للمسلم أن يعلق آية الكرسي أو غريها من آيات القرآن أو األدعية الشرعية 
هذا هو الصحيح من قول ،  ستشفاء هبا من املرضعلى رقبته لدفع شر الشياطني أو لال

 .   هنى عن تعليق التمائم وهذا منهألن النيب ؛  العلماء
 :  " التوحيد " قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا يف كتاب

مسعت :   قالعن ابن مسعود .  شيء يعلق على األوالد يتقون به العني:  التمائم
رواه أمحد وأبو داود .  )١( } إن الرقى والتمائم والتولة شرك { :  يقولرسول اهللا 

فتعليق اآليات على الرقبة أو غريها من البدن ال جيوز .  )٢(وصححه احلاكم ووافقه الذهيب 
وألجل سد ،  وهذا منهلعموم النهي عن تعليق التمائم ،  على الصحيح من قويل العلماء

 .  الذريعة اليت تفضي إىل تعليق ما ليس من القرآن تعريضا المتهانه وعدم احترامه
وأما تعليق اآليات على غري جسم اإلنسان من سيارة أو جدار بيت أو مكتب للتربك 

وفيه ،  ألنه من اختاذ التمائم املنهي عنه؛  فهذا ال أعلم من قال جبوازه،  وطرد الشياطني
فما كانوا يعلقون اآليات على اجلدران تربكا ،  ومل يكن من عمل السلف.  امتهان للقرآن

                                                 
 .  )١/٣٨١(د ، أمح )٣٨٨٣(أبو داود الطب ) ١(
، ورواه ابن ماجه  ) ٩ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٣٨١ / ١ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

"  ، ورواه البيهقي يف ) ٢١٧ / ٤ " ( مستدركه"  ، ورواه احلاكم يف ) ١١٦٧،  ١١٦٦ / ٢ " ( سننه"  يف
، كلهم من  ) ١٥٧،  ١٥٦ / ١٢ " ( شرح السنة"  ، ورواه البغوي يف ) ٣٥٠ / ٩ " ( السنن الكربى

 .  حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
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ويكتبونه يف ،  وإمنا كانوا حيفظون القرآن يف صدورهم.  هبا ودفعا للضرر بتعليقها
 .  ويتدبرون معانيه كما أمر اهللا بذلك،  ويتعلمون أحكامه،  ويعملون به،  مصاحفهم

 قصد احلماية من املشاكل أو كسب مودة إنسان محل آيات من القرآن ب
 ما حكم الشرع يف كتابة آيات القرآن ومحلها بقصد احلماية من - ٦٣س

 ؟  املشاكل أو كسب مودة إنسان
ال جيوز على أصح قويل العلماء أن يكتب القرآن على شكل كتب وحروز وتعلق 

 أن القرآن يقرأ على املصاب وإمنا الذي ورد،  ألن القرآن مل يرتل هلذا؛  على األشخاص
وتعلق على ،  أما أنه يكتب على شكل حروز وعلى شكل حجب،  وعلى املريض

وألنه ،  ألن هذا ال دليل عليه؛  فهذا ال جيوز يف أصح قويل العلماء،  الشخص املريض
ووسيلة إىل أن يكتب غري القرآن من التعاويذ الشركية ،  وسيلة إىل امتهان القرآن

وإمنا تكتب ،  فإذا فتح هذا الباب فإنه ال يقتصر على كتابة القرآن،  اجملهولةواأللفاظ 
فال يفتح هذا الباب .  كما هو الواقع عند اجلهال واملخربني.  األمور احملظورة والشركية

ومن باب أوىل حترمي تعليق القرآن ومحله بقصد احلماية مما مل يقع أو .  وينبغي إقفاله
 .   ال جيوز من غري خالف فيما أعلمفهذا،  لكسب املودة
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 األمساء والصفات 

األمساء والصفات جزء من العقيدة وتنبيه طلبة العلم على ما يف بعض التفاسري من 
 التأويل والتحريف والتعطيل 

وهل جيب علينا وجوبا ؟   هل معرفة أمساء اهللا وصفاته جزء من العقيدة- ٦٤س
 ؟  فاسري من التأويل والتحريف والتعطيلأن ننبه الناس على ما يف بعض الت

ألن التوحيد ثالثة ؛  أمساء اهللا وصفاته واإلميان بذلك نوع من أنواع التوحيد،  نعم
 :  وتوحيد األمساء والصفات،  وتوحيد األلوهية،  توحيد الربوبية:  أنواع

إلحياء واإلماتة كاخللق والرزق وا،  املراد به إفراد اهللا تعاىل بأفعاله:  توحيد الربوبية
 .  وتدبري اخللق

إذا كانت على ،  إفراد اهللا تعاىل بأفعال العباد اليت يتقربون هبا إليه:  وتوحيد األلوهية
 .  هذا توحيد األلوهية،  وال يكون فيها شرك،  ختلص هللا،  وفق ما جاءت به الشريعة

 من  له رسوله حممد أن نثبت هللا ما أثبته لنفسه أو أثبته:  وتوحيد األمساء والصفات
نثبت هللا ما أثبته لنفسه من األمساء ،  ومن غري تكييف وال متثيل،  غري حتريف وال تعطيل

،  من غري حتريف وال تعطيل،   من األمساء والصفاتأو ما أثبته له رسوله ،  والصفات
 .  ومن غري تكييف وال متثيل

أما ،  فهذا يبني لطلبة العلم،  تأما قضية ذكر ما يف بعض التفاسري من بعض التأويال
ألن هذا يكون من ؛  فهذا ال ينبغي،  أن يبني لعموم الناس الذين ال يستفيدون من هذا

،  رفونحدثوا الناس مبا يع { : ويف األثر،  التشويش ومن إشغال الناس مبا ال يعرفون

 .  )٢( " ؟ )١( } أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله

                                                 
 .  )١٢٧(البخاري العلم ) ١(
 .  عن علي رضي اهللا عنه)  ٤١ / ١ (ذكره البخاري يف صحيحه ) ٢(
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 :  وطلبة العلم هلم طريقة،  فالعوام هلم طريقة
،  العوام يبلغون جممالت العقيدة وجممالت األوامر والنواهي والوعد والوعيد واملوعظة

،  يدرسون هذه األصول،  ويعلمون أصول الدين وأركان اإلسالم اخلمسة وأركان اإلميان
كانوا حيفظون يف املساجد ،  كما كان يف هذه البالد إىل عهد قريب،  وحيفظون إياها

شهادة أن ال إله ،  ومعىن الشهادتني،  وأركان اإلميان،  حيفظون أركان اإلسالم،  الدين
حيفظون أركان الصالة وشروط الصالة ،  وشهادة أن حممدا رسول اهللا،  إال اهللا
 .  تاجون إليه من أمور دينهموحيفظون ما حي،  وواجباهتا

لكن من غري أن يتعرض ،  فعند الشرح هلم والتوضيح يبني هلم التأويل،  أما طلبة العلم
والصواب ،  هذا التفسري خطأ:  بل يقال،  املؤلف مبتدع وضال:  ويقال،  للمؤلف
،   للعلماءمن غري أن يتعرض،  فيه تأويل الصفة الفالنية،  فيه تأويل اآلية الفالنية،  كذا

بل هذا يسبب نفرة طلبة ،  هذا ال يستفيد الناس منه،  ويتناول أشخاصهم،  فيبدعون
والغرض هو بيان الصواب يف هذا اخلطأ ،  ويسبب سوء الظن بالعلماء،  العلم من العلماء

بل ،  فهذا ال يفيد شيئا،  وليس تناول األشخاص بالتبديع أو بالتجهيل أو بالتضليل،  فقط
واخلوض يف ،  ويفيد بلبلة األفكار،  ويفيد سوء الظن بالعلماء،  مورا عكسيةيفيد أ

 .  هذا ال يأيت خبري،  أعراض العلماء امليتني واألحياء
أما ،  يبني احلق ملن يتحمل هذا الشيء من طلبة العلم الذين يفهمون هذا الشيء

 هلم ما هم حباجة إليه من وإمنا يبني،  وال وصلوا إليه،  فال يتحملون هذا الشيء،  العوام
وأهم شيء ،  أمور دينهم وأمور عبادهتم وأمور صالهتم وأمور زكاهتم وأمور صيامهم

،  وال يكون فيه تطويل يثقلهم وميلهم،  يستفيدون منه،  توضيح العقيدة هلم مبعىن خمتصر
 .  بل يكون بطريقة خمتصرة
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 حتديد أمساء اهللا تعاىل وبيان االسم األعظم 
؟  وهل ميكن ذكرها؟   هل ثبت يف الشرع املطهر حتديد أمساء اهللا احلسىن- ٦٥س

 ؟  وما هو اسم اهللا األعظم
$!uρ â!¬  {:  قال اهللا تعاىل*  oÿ ôœ F{$# 4 o_ ó¡çt ø: $# çνθ ãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( { )وقال تعاىل،   )١  :}  ã&s! 

â!$ yϑ ó™ F{$# 4 o_ ó¡çt ø: $# ∩∇∪ { )٢(   . 
وليس يف القرآن والسنة ،  وأمساء اهللا احلسىن ال يعلم عددها إال اهللا سبحانه وتعاىل

 .  ا ورد يف الكتاب والسنة منهاوميكن حصر م،  حصر هلا
كابن القيم ،  ونظمها بعضهم،  وقد مجع كثريا منها بعض العلماء يف رسائل

القول األسىن يف نظم  " والشيخ حسني بن علي آل الشيخ يف منظومته،  " النونية " يف
 .  وهي مطبوعة ومتداولة،  " األمساء احلسىن

≈ª!$# Iω tµ  {:   هاتني اآليتنيفقد ورد أنه يف،  وأما اسم اهللا األعظم s9Î) ωÎ) uθ èδ  y∏ ø9 $# 

ãΠθ •‹s)ø9$# 4 { )وقوله تعاىل،   )٣  :}  $Ο!9# ∩⊇∪ ª!$# Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ ‘y⇔ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$# ∩⊄∪ { )٤(   ،

ÏM *  {:  وورد أنه أيضا يف آية ثالثة هي قوله تعاىل يف سورة طه uΖ tã uρ çνθ ã_ âθ ø9 $# Ä c y∏ ù= Ï9 

ÏΘθ –Š s) ø9  .  )٦( " تفسريه "  يفوذكر ذلك ابن كثري،   )٥( } ) #$

                                                 
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٨:  سورة طه آية) ٢(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢ - ١:  يتاناآلورة آل عمران س) ٤(
 .  ١١١:  سورة طه آية) ٥(
 .  ) ٢٩١ / ١ (البن كثري "  تفسري القرآن العظيم: "  انظر) ٦(
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 صفات اهللا تعاىل بني كوهنا من قبيل املتشابه أو احملكم 
 ؟   من قبيل املتشابه أو من قبيل احملكم هل صفات اهللا - ٦٦س

أما ،  صفات اهللا سبحانه وتعاىل من قبيل احملكم الذي يعلم معناه العلماء ويفسرونه
 .  لمه إال اهللافهي من قبيل املتشابه الذي ال يع،  كيفيتها

،  االستواء معلوم " : وهذا كما قال اإلمام مالك رمحه اهللا وقال غريه من األئمة
 .  )١( " والسؤال عنه بدعة،  واإلميان به واجب،  والكيف جمهول

فإين ما أعلم عن أحد من سلف األمة وال  " : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 .  )٢( " أنه جعل ذلك من املتشابه،  ل وال غريهال أمحد بن حنب،  من األئمة

ومعىن ذلك أن علماء أهل السنة وأئمتها أمجعوا على أن نصوص الصفات ليست من 
 .  واهللا أعلم.  وإمنا ذلك قول املبتدعة والفرق املنحرفة عن منهج السلف،  املتشابه

 إنكار توحيد األمساء والصفات 
ويعتربون ذلك مما ،  وحيد األمساء والصفات ما القول يف قوم ينكرون ت- ٦٧س

 ؟  أحدثه املتأخرون
وتوحيد ،  توحيد الربوبية:  توحيد األمساء والصفات هو أحد أنواع التوحيد الثالثة

 .  وتوحيد األمساء والصفات،  األلوهية
والذين ينكرون ،  فالذي ينكر توحيد األمساء والصفات منكر لنوع من أنواع التوحيد

 :  وحيد ال خيلون من أحد حالنيهذا الت
ودعوا إىل ،  فأنكروه عنادا،  أن ينكروا ذلك بعدما عرفوا أنه حق:  احلال األوىل

 من غري - وهم يعلمونه -ألهنم أنكروا ما أثبته اهللا لنفسه ؛  فهؤالء كفار،  إنكاره
 .  تأويل

                                                 
 .  ) ١٤١ص " ( خمتصر العلو للذهيب: "  انظر) ١(
 .  ) ٢٩٤ / ١٣ (لشيخ اإلسالم ابن تيمية "  جمموع الفتاوى: "  انظر) ٢(
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أو ،  أهنم على حقوظنهم ،  لثقتهم هبم،  أن يكونوا مقلدين لغريهم:  واحلال الثانية
بل فعلوه من أجل ترتيه ،  ومل يفعلوا ذلك عن عناد،  فعلوا ذلك لتأويل ظنوه صحيحا

 .  ألهنم مقلدون أو متأولون؛  فهؤالء ضالل خمطئون ال يكفرون،  الرب بزعمهم
 .  )١( } öΝèδuρ tβρãàõ3tƒ Ç≈uΗ÷q§9$$Î/ 4  {:  والدليل على كفر األولني قوله تعاىل عن املشركني

ألن اهللا تعاىل مسى  " : " تيسري العزيز احلميد " قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا يف
فمن ،  فدل على أن جحود شيء من أمساء اهللا وصفاته كفر،  جحود اسم من أمسائه كفرا

فله نصيب من ،  جحد شيئا من أمسائه وصفاته من الفالسفة واجلهمية واملعتزلة وحنوهم
 .  )٢( " الكفر بقدر ما جحد من االسم أو الصفة

ومن وجد يف ،  فليس من املؤمنني،  من مل يؤمن بذلك:  بل نقول " : وقال أيضا
 .  )٣( " فهو من املنافقني،  قلبه حرجا من ذلك
فقد مسعت حكم اهللا فيمن أنكر ،  مساء والصفات ليس مما أحدثه املتأخرونوتوحيد األ
واإلميان هبذا النوع موجود يف كالم الصحابة والتابعني واألئمة األربعة ،  امسه الرمحن

 :  وغريهم من السلف
والكيف ،  االستواء معلوم " : قال اإلمام مالك ملا سئل عن استواء اهللا على عرشه

 .  )٤( " والسؤال عنه بدعة،  ميان به واجبواإل،  جمهول
،  على العرش مستو،  نعرف ربنا بأنه فوق سبع مساوات " : وقال عبد اهللا بن املبارك

 .  )٥( " وال نقول كما قالت اجلهمية،  بائن من خلقه
إن اهللا تعاىل ذكره فوق :  كنا والتابعون متوافرون نقول " : وقال اإلمام األوزاعي

 .  )٦( " ؤمن مبا وردت به السنةون،  عرشه
                                                 

  . ٣٠:  سورة الرعد آية) ١(
 .  ) ٥٧٥ص " ( تيسري العزيز احلميد: "  انظر) ٢(
 .  ) ٥٧٧ص " ( تيسري العزيز احلميد: "  انظر) ٣(
 .  ) ١٤١ص (للذهيب "  خمتصر العلو: "  انظر) ٤(
 .  بنحوه)  ١٥١ص (للذهيب "  خمتصر العلو: "  انظر) . ٥(
 .  بنحوه)  ١٣٧ص (للذهيب "  خمتصر العلو: "  انظر) ٦(
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فقد ؟  ال أعرف ريب يف السماء أم يف األرض:  ومن قال " : وقال اإلمام أبو حنيفة
≈ß  {:  ألن اهللا تعاىل يقول؛  كفر oΗ÷q§9$# ’n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tG ó™ عرشه فوق ،   )١( } ∪∋∩ #$
 .  )٢( " بع مساواتهس

 .  وذكرنا قول اإلمام مالك
اجتماع  " فراجع كتاب،  وإذا أردت االستزادة من كالم السلف يف هذا املوضوع

 .  لإلمام ابن القيم " اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية
:  ويقول،  لكن بعض العلماء يدخل توحيد األمساء والصفات يف توحيد الربوبية

وتوحيد يف الطلب ،  وهو توحيد الربوبية،  توحيد يف املعرفة واإلثبات:  حيد نوعانالتو
جعل هذا النوع ،  وملا وجد من ينكر األمساء والصفات،  وهو توحيد األلوهية،  والقصد

 .  مستقال من أجل التنبيه على إثباته والرد على من أنكره
وعليك ،   وباألخص يف أول سورةوأنواع التوحيد الثالثة موجودة يف القرآن الكرمي

 .  )٣(البن القيم  " مدارج السالكني " أن تراجع أول كتاب

 معىن اإلحلاد يف أمساء اهللا تعاىل 
ρ#)  {:  كما جاء يف قوله تعاىل،   ما املقصود باإلحلاد يف أمساء اهللا- ٦٨س â‘ sŒuρ t Ï% ©!$# 

šχρ ß‰Ås ù= ãƒ þ’ Îû Ïµ Í×¯≈ yϑ ó™ r& 4 { )؟   )٤ 
:  معناه:  واإلحلاد يف أمساء اهللا وآياته،  امليل والعدول عن الشيء:  اإلحلاد يف اللغة

كما ،  االعدول وامليل هبا عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إىل معان باطلة ال تدل عليه
ال تتضمن صفات وال ،  إهنا ألفاظ جمردة:  وقالوا،  فعلته اجلهمية واملعتزلة وأتباعهم

 .  وحنو ذلك،  والبصري ال يدل على بصر،  فالسميع ال يدل على مسع،  معاين
                                                 

 .  ٥:   طه آيةسورة) ١(
 .  ) ١٣٦ص (للذهيب "  خمتصر العلو: "  انظر) ٢(
 .  ) ٤٦-٣٦ / ١ " ( مدارج السالكني: "  انظر) ٣(
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) ٤(
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ρ#)  {:  فقال،  وقد توعد اهللا الذين يلحدون يف آياته ويف أمسائه â‘ sŒuρ t Ï%©!$# šχρ ß‰Ås ù= ãƒ 

þ’ Îû Ïµ Í×¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ôf ã‹y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∇⊃∪ { )وقال تعاىل،   )١  :}  ¨βÎ) t Ï% ©!$# tβρß‰Ås ù= ãƒ þ’Îû 

$ uΖÏF≈ tƒ#u Ÿω tβ öθ xøƒ s† !$ uΖø‹n= tã 3 { )واملراد بالوجه ،  املراد باليد النعمة:  وكقول األشاعرة،   )٢
وما أشبه ذلك من التأويالت الباطلة اليت هي يف حقيقتها إحلاد يف أمساء اهللا ،  الذات
 .  ويعتقد ما دلت عليه من املعاين احلقيقية،  الواجب أن تثبت كما جاءتو،  وصفاته

 احللف بالقرآن الكرمي 
فقد حلفت بالقرآن على أن ال يكون ؟   هل جيوز احللف بالقرآن الكرمي- ٦٩س
 ؟  فهل علي كفارة عن هذا اليمني،  ولكنه حصل على الرغم مين،  أمر ما

وكالمه صفة من ،  ه كالم اهللا سبحانه وتعاىلألن؛  جيوز احللف بالقرآن الكرمي
 .  واليمني املشروع هو احللف باهللا أو بصفة من صفاته،  صفاته

،  وكانت صحيحة،  انعقدت ميينك،  فإذا حلفت بالقرآن الكرمي على أمر مستقبل
عتق رقبة إذا متكنت من :  وهي،  وجبت عليك الكفارة،  فإذا خالفتها خمتارا ذاكرا

أو ،   تطعم عشرة مساكني كل مسكني نصف صاع من طعام البلد وقوت البلدأو،  ذلك
أو ،  أو اإلطعام،  العتق:  أنت خمري بني أحد هذه اخلصال الثالثة،  تكسو عشرة مساكني

:  لقوله تعاىل،  فإنك تصوم ثالثة أيام،  فإذا مل جتد ومل تقدر على واحدة منها،  الكسوة
}  ÿ…çµè?t≈ ¤s3sù ãΠ$ yè ôÛÎ) Íο u|³tã tÅ3≈ |¡tΒ ôÏΒ ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ tβθßϑ ÏèôÜè? öΝä3Š Î= ÷δ r& ÷ρ r& óΟßγ è?uθ ó¡Ï. ÷ρ r& ãƒ Ìøt rB 7π t6 s% u‘ ( 

yϑ sù óΟ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& 4 { )٣(   . 

                                                 
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٤٠:  سورة فصلت آية) ٢(
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية) ٣(
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 احلكمة يف أن السؤال بوجه اهللا ال يكون إال للجنة 
وهل من سأل ؟   ما احلكمة يف أن السؤال بوجه اهللا ال يكون إال للجنة- ٧٠س

 ؟  بوجه اهللا غري اجلنة يف أمور الدنيا يعترب عاصيا مذنبا
ال يسأل بوجه اهللا إال  { قال رسول اهللا :   قالروى أبو داود عن جابر 

 .  )٢( )١( } اجلنة
تعظيما ،  وهو هني أو نفي عن سؤال شيء بوجه اهللا إال اجلنة،  واحلديث فيه مقال

 .  واحتراما أن تسأل به األشياء احلقرية من مطالب الدنيا،  لوجه اهللا
أو ما هو ،  ة اليت هي غاية املطالبال يسأل بوجه اهللا إال اجلن:  قال بعض العلماء

اللهم إين أسألك اجلنة وما قرب إليها  { : كما يف احلديث الصحيح،  وسيلة إىل اجلنة

 .  )٤( )٣( } من قول أو عمل
إعظاما ،  جه اهللا حوائج الدنياوال ريب أن احلديث يدل على املنع من أن يسأل بو

كان عاصيا خمالفا هلذا ،  فمن سأل بوجه اهللا أمرا من أمور الدنيا،  لوجه اهللا وإجالال له
 .  وهذا يدل على نقصان توحيده وعدم تعظيمه لوجه اهللا تعاىل،  النهي

 وصف اهللا تعاىل بالقدم وبني كون الفرد من أمساء اهللا تعاىل أم ال 
أو ! ارمحين ! يا قدمي :  كأن يقول القائل،  ف اهللا تعاىل بالقدم هل يوص- ٧١س

 .  أفتوين مأجورين؟  وهل الفرد من أمساء اهللا تعاىل؟  ما أشبه ذلك

                                                 
 .  )١٦٧١(أبو داود الزكاة ) ١(
 .  من حديث جابر رضي اهللا عنه)  ١٣١ / ٢ " ( سننه"   رواه أبو داود يف)٢(
 .  )٦/١٤٧(، أمحد  )٣٨٤٦(ابن ماجه الدعاء ) ٣(
، وهو جزء من  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٥٢٢،  ٥٢١ / ١ " ( املستدرك"  رواه احلاكم يف) ٤(

 .  احلديث
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وكذلك ليس من أمسائه ،  وإمنا من أمسائه األول،  ليس من أمساء اهللا تعاىل القدمي
!  ارمحين! يا فرد :  أو! يا قدمي : الفال جيوز أن يق،  وإمنا من أمسائه الواحد األحد،  الفرد

ارمحين ! يا واحد أحد فرد صمد ! يا من هو األول واآلخر والظاهر والباطن :  وإمنا يقال
ال جيوز ألحد أن يثبت شيئا منها ،  ألن أمساء اهللا تعاىل توقيفية؛  إىل غري ذلك.  واهدين
 .  واهللا أعلم.  إال بدليل

 إىل اسم من غري أمساء اهللا تعاىل إضافة كلمة عبد يف التسمية 
،   إىل اسم من غري أمساء اهللا الثابتة) عبد ( هل جيوز التسمية بإضافة - ٧٢س
وهل يلزم تغيري من ؟  ) عبد الستار (أو ،  ) عبد املتعال (أو ،  ) عبد الناصر : ( مثل

 .  واهللا حيفظكم؟  كان امسه من أحد هذه األمساء
وإن كان األحسن واألحوط ،  واهللا أعلم،  سمي هبذه األمساءال أعلم ما مينع من الت
وعبد ،  وعبد الكرمي،  وعبد الرمحن،  عبد اهللا:  فيقال مثال،  التعبيد هللا بأمسائه الثابتة

 .  إىل غري ذلك.  الرحيم
 .  )٢( )١( } وعبد الرمحن،  عبد اهللا:   األمساء إىل اهللاأحب { :  أنه قالوثبت عنه 

 .   حيب االسم احلسنوكان 
والنسائي  " سنن أيب داود " كما جاء يف،   أمته إىل التسمي بأمساء األنبياءوندب 

 .  )٤( )٣( } تسموا بأمساء األنبياء { :  أنه قالعنه 

                                                 
، ابن ماجه األدب  )٤٩٤٩(، أبو داود األدب  )٢٨٣٣(، الترمذي األدب  )٢١٣٢(مسلم اآلداب ) ١(

 .  )٢٦٩٥(، الدارمي االستئذان  )٢/١٢٨(، أمحد  )٣٧٢٨(
، ورواه  . " إن أحب أمسائكم إىل: "  من حديث ابن عمر بلفظ)  ١٦٨٢ / ٣ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٢(

من )  ٢١٨ / ٦ " ( سننه"  ي يف، ورواه النسائ من حديث ابن عمر)  ٢٨٩ / ٤ " ( سننه"  أبو داود يف
 .  حديث أيب وهب اجلشمي

 .  )٤/٣٤٥(، أمحد  )٤٩٥٠(، أبو داود األدب  )٣٥٦٥(النسائي اخليل ) ٣(
 / ٦ " ( سنن النسائي"  ، وانظر من حديث أيب وهب اجلشمي)  ٢٨٩ / ٤ " ( سنن أيب داود: "  انظر) ٤(

 .  من حديث أيب وهب اجلشمي)  ٢١٨
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فصاروا يسمون أوالدهم بأمساء ،  وقد خالف كثري من الناس اليوم اهلدي النبوي
وحب ،  وهذا من مظاهر النقص،  وبأمساء بعيدة عن أسرهم وجمتمعهم،  أجنبية غريبة
 .  حىت يف األمساء،  والولع باالسترياد من اخلارج،  التقليد األعمى

 لمة يا لطيف بعدد معني قراءة أمساء اهللا احلسىن بعد الصلوات وترديد ك
 - وهو راتب يومي - يف املسجد الذي نصلي فيه بعد قراءة اجلزء - ٧٣س

 مائة وتسعا ) يا لطيف (وبعدها يرددون مجيعا اسم ،  يقرؤون أمساء اهللا احلسىن
 ؟  فهل هذا مشروع أم بدعة،  وعشرين مرة

وترديد كلمة ،  ياد ذلكواعت،  قراءة أمساء اهللا احلسىن بعد الصلوات،  هذا من البدع
وخري ،  كل هذا من البدع احملدثة يف اإلسالم،   بعدد معني وبصفة معينة) يا لطيف (

 .  وكل بدعة ضاللة،   وشر األمور حمدثاهتااهلدي هدي حممد 
يا  (وترديد كلمة ،   كقراءة أمساء اهللا احلسىن أدبار الصوات-فهذه األذكار احملدثة 

اليت ليس هلا دليل من الكتاب ،  وما أشبه ذلك من األوراد ،  بصوت مرتفع) لطيف
 هي بدع جيب تركها واالبتعاد عنها والتحذير -والسنة وال من هدي السلف الصاحل 

 .  منها
$!uρ â!¬  {:  فاهللا يقول،  أما أمساء اهللا احلسىن oÿ ôœ F{$# 4 o_ ó¡çt ø: $# çνθ ãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( { )فدعاء ،   )١

لكن ال جيعل هذا يف وقت ،  هذا شيء مشروع،  اهللا بأمسائه وصفاته والتوسل إليه بذلك
واهللا .  وال دليل يدل على التخصيص،  إال بدليل يدل على ذلك،  معني أو بعد فريضة

 .  لمتعاىل أع

                                                 
 .  ١٨٠:  عراف آيةسورة األ) ١(
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≈ª!$# â‘θçΡ ÅV≡uθ  {:  معىن قول اهللا تعاىل yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { 

ª!$# â‘θ *  {:   ما معىن قوله تعاىل يف سورة النور- ٧٤س çΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 

ã≅ sWtΒ Íν Í‘θ çΡ ;ο 4θ s3ô±Ïϑ x. $ pκ Ïù îy$ t6 óÁÏΒ ( ßy$ t6 óÁ Ïϑø9$# ’Îû >π y_% y ã̀— ( èπ y_% y –̀“9$# $ pκ̈Ξr( x. Ò=x.öθ x. A“ Íh‘ ßŠ ß‰s%θ ãƒ ÏΒ 

;ο tyf x© 7πŸ2 t≈ t6 •Β 7π tΡθ çG ÷ƒ y— ω 7π §‹Ï% ÷Ÿ° Ÿω uρ 7π ¨ŠÎ/óxî ßŠ% s3tƒ $ pκçJ÷ƒ y— âû ÅÓãƒ öθ s9uρ óΟs9 çµ ó¡|¡ôϑ s? Ö‘$ tΡ 4 î‘θœΡ 4’ n?tã 9‘θçΡ 3 

“ Ï‰öκu‰ ª!$# Íν Í‘θ ãΖÏ9 tΒ â!$ t±o„ 4 ÛUÎôØo„ uρ ª!$# Ÿ≅≈sWøΒ F{$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 3 ª!$#uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« ÒΟŠ Î= tæ ∩⊂∈∪ { )١(   
} * ª!$# â‘θçΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 { )ذكر العلماء رمحهم اهللا أن اهللا سبحانه )٢ 

وحجابه ،  وذلك بأنه تعاىل بذاته نور،  وتعاىل نور السماوات واألرض احلسي واملعنوي
وبه استنار العرش ،  ره من خلقهنور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بص

وكذلك هو نور السماوات واألرض .  وبه استنارت اجلنة،  والكرسي والشمس والقمر
وشرعه ،  النور املعنوي فنور السماوات واألرض املعنوي يرجع إىل اهللا تعاىل فكتابه نور

نوره تعاىل فلوال ،  واإلميان به واملعرفة به يف قلوب رسله وعباده املؤمنني نور،  نور
 يف قد قال النيب ،  وهلذا كل حمل يفقد نوره فثم الظلمة واحلسرة،  لتراكمت الظلمات

 .  )٣( } أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات { : دعائه املشهور

}  ã≅ sW tΒ  Íν Í‘θ çΡ { )الذي يهدي إليه وهو نور اإلميان والقرآن يف قلوب املؤمنني  )٤
}  ;ο 4θ s3ô±Ïϑ x. { )الكوة جتمع نور املصباح حبيث ال ألن ؛  كوة فيها مصباح:  أي:  )٥

 )pκ̈Ξr(x. Ò=x.öθx. A“Íh‘ßŠ { )٦$  { الزجاجة من صفائها وهبائها،  ذلك املصباح يف زجاجة،  يتفرق
،  يف تلك الزجاجة الدريةكوكب مضيء إضاءة الدر يوقد ذلك املصباح الذي :  أي

                                                 
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ١(
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ٢(
:  وأوله)  ٦٤ / ٢ (البن األثري "  الكامل يف التاريخ"  ، و ) ١٣٦ / ٣ (البن كثري "  البداية والنهاية"  انظر) ٣(

 .  وذلك عند رجوعه من الطائف)  . اللهم أشكو إليك ضعف قويت وقلة حيليت (
 .  ٣٥:  ورة النور آيةس) ٤(
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ٥(
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ٦(
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}  ÏΒ ;ο tyf x© 7π Ÿ2 t≈ t6 •Β 7π tΡθ çG ÷ƒ y— { )يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما :   أي)١
ω 7π  {يكون  §‹Ï% ÷Ÿ° { )فقط فال تصيبها الشمس آخر النهار )٢ }  Ÿω uρ 7π ¨ŠÎ/óxî { )فقط  )٣

انت متوسطة من األرض وإذا انتفى عنها األمران ك،  فال تصيبها الشمس أول النهار
،  ويكون أصفى لزيتها،  كزيتون الشام تصيبه الشمس أول النهار وآخره فيحسن ويطيب

 )٥( } öθs9uρ óΟs9 çµó¡|¡ôϑs? Ö‘$tΡ 4  { من صفائه يضيء:   أي)٤( } ßŠ%s3tƒ $pκçJ÷ƒy— âûÅÓãƒ  {:  وهلذا قال
î‘θ  { فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة œΡ 4’n?tã 9‘θ çΡ 3 { )نور النار ونور الزيت:   أي)٦  . 

ووجه هذا املثل الذي ضربه اهللا وتطبيقه على حالة املؤمن ونور اهللا يف قلبه أن فطرته اليت 
فإذا ،  ففطرته صافية مستعدة للتعاليم اإلهلية والعمل املشروع،  فطر عليها مبرتلة الزيت الصايف

وهو ،  لبه مبرتلة إشعال النار فتيلة ذلك املصباحوصل إليه العلم واإلميان اشتعل ذلك النور يف ق
إذا وصل إليه اإلميان أضاء إضاءة ،  صايف القلب من سوء القصد ومن سوء الفهم عن اهللا

وذلك مبرتلة صفاء الزجاجة الدرية فيتجمع له نور الفطرة ونور ،  عظيمة لصفائه من الكدرات
،   وملا كان هذا من نور اهللا تعاىل)٧( } î‘θœΡ 4’n?tã 9‘θçΡ 3  { اإلميان ونور العلم وصفاء املعرفة

ممن يعلم زكائه  )٨( } Ï‰öκu‰ ª!$# ÍνÍ‘θãΖÏ9 tΒ â!$t±o„ 4“  {:  وليس كل أحد يصلح له ذلك قال
„ÛUÎôØo  { وأنه يزكو معه وينمو هداه،  وفطرته وطهارته uρ ª!$# Ÿ≅≈ sWøΒ F{$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 3 { )٩( 

≅ª!$#uρ Èe  { ويفهموا لطفا منه سبحانه وتعاىل،  ليعقلوا عنه ä3Î/ >ó x« ÒΟŠ Î= tæ ∩⊂∈∪ { )واهللا  )١٠ 
 .  أعلم

                                                 
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ١(
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ٣(
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ٤(
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ٥(
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ٦(
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ٧(
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ٨(
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ٩(
 .  ٣٥:  سورة النور آية) ١٠(
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tβρ  {:  معىن قول اهللا تعاىل ãä3ôϑ tƒ uρ ãä3ôϑ tƒ uρ ª!$# ( ª!$#uρ çöyz t ÌÅ6≈ yϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ {  

tβρ  {:   يف سورة األنفال يقول اهللا - ٧٥س ãä3ôϑ tƒ uρ ãä3ôϑ tƒ uρ ª!$# ( ª!$#uρ çöyz 

t ÌÅ6≈ yϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ { )ما معىن )١  }  ª!$#uρ çöyz t ÌÅ6≈ yϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ { )؟  )٢ 
ىل من مكيدة املشركني ومكرهم برسول هذه اآلية يف سياق ما ذكر اهللا سبحانه وتعا

 - عليه الصالة والسالم - حينما تآمروا على قتله وترصدوا له ينتظرون خروجه اهللا 
 واختبيا يف الغار وذهب هو وأبو بكر الصديق ،  فأخرجه اهللا من بينهم ومل يشعروا به

 صرف أنظارهم حينما مث إن اهللا سبحانه وتعاىل،   قبيل اهلجرة إىل املدينة) يف غار ثور (
 .  ووقفوا عليه ومل يروه،   خمتبئ فيه هو وصاحبهوالنيب ،  وصلوا إىل الغار

يا رسول اهللا لو نظر أحدهم إىل موضع  {  قال للنيب حىت إن أبا بكر الصديق 

 )٤( )٣( } يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما " :  ـ -فقال له النيب ،  ه ألبصرناقدم
ωÎ) çνρ  {:  فأنزل اهللا جل وعال ãÝÁΖs? ô‰s)sù çν t|Á tΡ ª!$# øŒÎ) çµ y_ t÷z r& t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 š† ÎΤ$ rO È ÷oΨ øO$# øŒÎ) 

$ yϑ èδ † Îû Í‘$ tó ø9$# øŒÎ) ãΑθ à)tƒ Ïµ Î7Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷βt“ øt rB χ Î) ©!$# $ oΨyè tΒ ( tΑt“Ρr'sù ª!$# …çµ tG t⊥‹ Å6y™ Ïµ ø‹n= tã …çν y‰−ƒ r&uρ 

7Šθ ãΨàf Î/ öΝ©9 $ yδ÷ρ ts? Ÿ≅ yèy_ uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 šÏ% ©!$# (#ρ ãxŸ2 4’ n?ø¡9$# 3 èπyϑ Î= Ÿ2 uρ «!$# š† Ïφ $ u‹ù= ãè ø9$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã 

íΟŠ Å3ym ∩⊆⊃∪ { )٥(   . 
 بأن أخرجه من بني أعدائه ومل هذا هو املكر الذي مكره اهللا جل وعال لرسوله 

ووقفوا على املكان ،  مث إهنم خرجوا يف طلبه،  يشعروا به مع حرصهم على قتله وإبادته

                                                 
 .  ٣٠:  سورة األنفال آية) ١(
 .  ٣٠:  سورة األنفال آية) ٢(
، أمحد  )٣٠٩٦(، الترمذي تفسري القرآن  )٢٣٨١(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٤٥٣(البخاري املناقب ) ٣(

)١/٤(  . 
 .  من حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه)  ١٩٠،  ١٨٩ / ٤ " ( صحيحه"  ه اإلمام البخاري يفروا) ٤(
 .  ٤٠:  سورة التوبة آية) ٥(
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øŒÎ)uρ ãä3ôϑ  {:  ومل يروه ألن اهللا صرفهم عنه كما قال تعاىل،  الذي هو فيه tƒ y7 Î/ zƒ Ï% ©!$# 

(#ρ ãxx. x8θ çG Î6ø[ãŠÏ9 ÷ρ r& x8θ è= çG ø)tƒ ÷ρ r& x8θ ã_ Ìøƒ ä† 4 tβρãä3ôϑ tƒ uρ ãä3ôϑ tƒ uρ ª!$# ( ª!$#uρ çöyz t ÌÅ6≈ yϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ { )١(   . 
ألن مكر ؛  املضاف إىل اهللا جل وعال واملسند إليه ليس كمكر املخلوقنيوهذا املكر 
ألن مكر ؛  وأما املكر املضاف إىل اهللا سبحانه وتعاىل فإنه حممود،  املخلوقني مذموم

أما املكر من اهللا ،  وإيصال األذى إىل من ال يستحقه،  املخلوقني معناه اخلداع والتضليل
 .  إيصال للعقوبة ملن يستحقها فهو عدل ورمحةألنه ؛  جل وعال فإنه حممود

 وجود اهللا تعاىل يف السماء 
 دار نقاش بيين وبني زميل يل يف املكتب حول وجود اهللا سبحانه وتعاىل - ٧٦س

وهذا الشخص ينفي وجود اهللا سبحانه وتعاىل يف السماء وأنا أثبته بدليل ،  يف السماء
ΛäΨÏΒ  {:  قوله تعاىل r&u ̈Β ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# β r& y#Å¡øƒ s† ãΝä3Î/ uÚö‘ F{$# { )وحلديث ،   اآلية.  )٢
املطلوب .  )٤( )٣( } يف السماء:   قالت) ؟ أين اهللا { :  للجارية قال هلاالرسول 

 ؟  من فضيلتكم توضيح الصواب وجزاكم اهللا خري اجلزاء وبارك فيكم
وهذا يعتقده املسلمون وأتباع الرسل قدميا ،  ال شك أن اهللا سبحانه وتعاىل يف السماء

فهو حمل إمجاع لرساالت اهللا سبحانه وتعاىل وعباده املؤمنني أن اهللا جل وعال يف ،  وحديثا
وقد تضافرت على ذلك األدلة من الكتاب والسنة مبا يزيد على ألف دليل على ،  السماء

وأنه يف السماء وأنه استوى على عرشه سبحانه وتعاىل كما أخرب ،  علو اهللا سبحانه وتعاىل

                                                 
 .  ٣٠:  سورة األنفال آية) ١(
 .  ١٦:  سورة امللك آية) ٢(
 .  )١٥١١(، مالك العتق والوالء  )٥/٤٤٧(، أمحد  )٩٣٠(، أبو داود الصالة  )١٢١٨(النسائي السهو ) ٣(
"  ٢٤٢فقرة "  ) ٧٥ص " ( الرسالة"  ، ورواه الشافعي يف ) ٧٧٧ / ٢ " ( املوطأ"  رواه اإلمام مالك يف) ٤(

من حديث معاوية بن احلكم )  ٣٨٢،  ٣٨١ / ١ " ( صحيح مسلم"  ، وانظر حتقيق أمحد حممد شاكر
خمتصر العلو للعلي : "  ، وانظر ) ٢٨٩-٢٧٨ / ١ " ( كتاب التوحيد"  السلميورواه اإلمام ابن خزمية يف

 .  ) ٨١ص " ( الغفار
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ΛäΨÏΒ  {:  ومن ذلك ما ذكره السائل من قوله تعاىل،  اهللا جل وعال بذلك r&u ̈Β ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# 

βr& y#Å¡øƒs† ãΝä3Î/ uÚö‘F{$# #sŒÎ*sù š†Ïφ â‘θßϑs? ∩⊇∉∪ ÷Πr& ΛäΨÏΒr& ̈Β ’Îû Ï!$yϑ¡¡9$# βr& Ÿ≅Å™öãƒ öΝä3ø‹n=tæ $Y6Ï¹%tn ( { )١(  
يف :  قالت " ؟ أين اهللا { : ال هلا قأن النيب  " الصحيح " وحديث اجلارية الذي يف

 ومعىن كونه يف السماء إذا أريد بالسماء )٣( )٢( } أعتقها فإهنا مؤمنة " : قال،  السماء
وهو أن اهللا جل وعال يف العلو بائن من خلقه سبحانه وتعاىل ،   للظرفية) يف (العلو فـ 
وهي السبع ،  وأما إذا أريد بالسماء السماء املبنية،  خملوقاته بائن من خلقهعال على 

ρ#)  {:  على السماء كما يف قوله تعاىل:  مبعىن على يعين:   هنا) يف (الطباق فمعىن  çÅ™ ’ Îû 

ÇÚö‘F{$# { )وكما يف قوله،  على األرض:   يعين )٤  :}  öΝä3̈Ψt7Ïk=|¹_{uρ ’Îû Æíρä‹ã` È≅÷‚̈Ζ9$# { )٥(  
 .  على جذوع النخل:  يعين

 املتواترة وإمجاع املسلمني وأتباع الرسل وعلى كل حال فاآليات املتضافرة واألحاديث
فإن ،  على أن اهللا جل وعال يف السماء أما من نفى ذلك من اجلهمية وأفراخهم وتالميذهم

ρ#)  {:  واهللا جل وعال يقول،  هذا املذهب باطل وإحلاد يف أمساء اهللا â‘ sŒuρ t Ï% ©!$# šχρß‰Ås ù= ãƒ 

þ’ Îû Ïµ Í×¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ôf ã‹y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∇⊃∪ { )فاإلحلاد يف أمساء اهللا وصفاته جرمية  )٦ 
وهذا الذي ينفي كون اهللا يف السماء يكذب القرآن ويكذب السنة ويكذب ،  عظيمة

أما إذا كان جاهال فإنه يبني له ،  فإن كان عاملا بذلك فإنه يكفر بذلك،  منيإمجاع املسل
 .  والعياذ باهللا،  فإن أصر بعد البيان فإنه يكون كافرا

                                                 
 .  ١٧ - ١٦:  تانياآلسورة امللك ) ١(
 .  )١٥١١(، مالك العتق والوالء  )٥/٤٤٧(، أمحد  )٩٣٠(، أبو داود الصالة  )١٢١٨(النسائي السهو ) ٢(
كم السلمي رضي اهللا من حديث معاوية بن احل)  ٣٨٢،  ٣٨١ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(

 .  عنه
 .  ١١:  سورة األنعام آية) ٤(
 .  ٧١:  سورة طه آية) ٥(
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) ٦(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٨٧

$ øŒÎ)uρ{:  معىن قول اهللا تعاىل oΨ ù= è% Ïπ s3Í×¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àf ó™$# tΠyŠKψ ... {  

$ øŒÎ)uρ  {:   قال اهللا تعاىل- ٧٧س 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 
لظاهر االستثناء يف قوله ،  إنه من املالئكة:  هذا موضع خالف بني أهل العلم قيل

y‰yf  {:  تعاىل |¡sù èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# öΝßγ= à2 tβθãè uΗ ød r& ∩∠⊂∪ Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) uy9 õ3tFó™  مث إنه بعد ذلك  )٢( } #$
فإن اهللا سبحانه وتعاىل عاقبه وأحل به ،  ملا حصل منه ما حصل من استكبار عن طاعة اهللا

 .  وهذا قول ضعيف،  لعنته
Hω  {:  لقوله تعاىل،  أنه ليس من املالئكة:  والصحيح Î) }§ŠÎ= ö/Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉf ø9$# t,|¡x sù 

ôtã ÌøΒ r& ÿÏµ În/u‘ 3 { )ألن املالئكة خلقت من نور كما ؛  أنه ليس من املالئكة:   فالصحيح )٣

  {:   والشيطان خلق من نار كما قال)٤(يف احلديث  Í_ tF ø) n= yz  ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tG ø) n= yz uρ  ÏΒ 

& ÏÛ ∩⊇⊄∪ { )٥(   . 
 

                                                 
 .  ٣٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٧٤ - ٧٣: تان ياآلسورة ص ) ٢(
 .  ٥٠:  سورة الكهف آية) ٣(
 .  ة رضي اهللا عنهمن حديث عائش)  ٢٢٩٤ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
 .  ١٢:  سورة األعراف آية) ٥(
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 القرآن الكرمي 

 آداب التالوة  - ١

 استقبال القبلة عند التالوة 
 ؟  لتالوة هل جيب استقبال القبلة عند ا- ٧٨س

والعبادة يستحب فيها استقبال ،  ألن تالوة القرآن عبادة؛  ينبغي استقبال القبلة
 .  وإذا مل يستقبل القبلة فال حرج يف ذلك،  فإذا تيسر هذا فهو من املكمالت،  القبلة

 األفضلية يف القراءة من املصحف أو عن ظهر قلب 
نرجو ؟  ن ظهر قلب هل القراءة من املصحف أفضل من القراءة ع- ٧٩س
 .  اإلفادة

ألنه أقرب إىل ؛  أما من جهة قراءة القرآن يف غري الصالة فالقراءة من املصحف أوىل
فليقرأ ،  إال إذا كانت قراءته عن ظهر قلب أحفظ لقلبه وأخشع له،  الضبط وإىل احلفظ

 .  عن ظهر قلب
 قرأ من املصحف فإنه وذلك ألنه إذا؛  وأما يف الصالة فاألفضل أن يقرأ عن ظهر قلب
ويف النظر إىل ،  ويف تقليب الورق،  حيصل له عمل متكرر يف محل املصحف وإلقائه

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

 .  عن ظهر قلب على قراءته من املصحفاملصلي 
يتابعون قراءة ،  وبعض املأمومني نشاهدهم خلف اإلمام حيملون املصحف،  هذا
وألنه ال حاجة هبم إىل أن ،  وهذا أمر ال ينبغي ملا فيه من األمور اليت ذكرناها،  اإلمام

صل :  ملأمومنيوقال ألحد ا،  نعم لو فرض أن اإلمام ليس جبيد احلفظ،  يتابعوا اإلمام
 .  فرد عليه فإن هذا ال بأس به،  ورائي وتابعين يف املصحف إذا أخطأت
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 من يقرأ القرآن وهو عليه شاق وخيرج منه ما ينقض الوضوء أثناء القراءة 
أحاول قضاء وقيت يف قراءة :   سؤال حول قراءة القرآن الكرمي يقول- ٨٠س

،  وعندي كثري من األخطاء يف القراءة،  اءتهولكنين أتلعثم كثريا يف قر،  القرآن الكرمي
وأيضا أثناء قراءيت القرآن الكرمي واألحاديث واألدلة خترج ؟  فهل علي إمث يف ذلك

خترج عن مكاهنا فأضطر ،  تلك األجهزة املعلقة يف جسمي لقضاء حاجيت عن طريقها
 أنا آمث فهل،  وبعد ذلك أحاول رفع املصحف الشريف أو تطبيقه،  إلعادهتا بيدي

 ؟  بذلك
ولكن إذا كان ،  أما قراءة القرآن الكرمي فإنك تقرأ القرآن الكرمي على حسب حالك

وأن تطلب ممن هو أحفظ منك للقراءة ،  عندك خطأ يف القراءة فإنه جيب عليك أن تعدهلا
وإذا مل ميكن ذلك ،  وتتعلم عليه ما يلزم إذا أمكن ذلك،  وأتقن أن يعدل لك القراءة

الذي يقرأ  { وقد قال النيب ،  ولو مع املشقة،  تقرأ على حسب استطاعتكفإنك 

لكن مهما ،   فال تترك القراءة)٢( )١( } القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران
 .  ذلكفإنه جيب عليك ،  أمكنك أن تصلح أخطاءك

أما من ناحية مس املصحف فال جيوز لك إال من وراء حائل وأنت على هذه احلالة 
ألن املصحف ال جيوز أن ؛  ومن غري شعور منك،  أن احلدث خيرج باستمرار،  اليت تذكر

أو ،  وأن تستمع إىل من يقرأ،  ولكن عليك أن تتلقى القراءة من غريك،  ميسه إال الطاهر
ملسجلة من القرآن الكرمي واملصحف املرتل ما تسمع منه القرآن الكرمي تتخذ من األشرطة ا

 .  هذا الذي أراه لك،  وتستفيد منه

                                                 
، 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 

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٥٤٩ / ١ " ( صحيحه"   مسلم يفرواه اإلمام) ٢(
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ولكن ال بأس أن تقرأ ما ،  أما مس املصحف فال جيوز لك وأنت على هذه احلالة
وال بأس أيضا أن ،   بأنواع األذكار الواردةوال بأس أن تذكر اهللا ،  حتفظه من السور

وإذا مسست ،  إمنا الذي مينع هو مس املصحف بدون طهارة،  األحاديث النبويةتقرأ 
 .  املصحف من وراء حائل فال بأس بذلك

  )الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا: (                  ً                   قراءة القرآن مضطجع ا ومعىن قول اهللا تعاىل
وإذا كانت ال تصح ؟   هل تصح قراءة القرآن وأنا مضطجع على السرير- ٨١س
 :  فسري اآلية الكرميةفما ت

t  {:  بسم اهللا الرمحن الرحيم Ï%©!$# tβρãä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθ ãè è% uρ 4’ n?tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ { )؟   )١ 
سواء كان مضطجعا على السرير أو على ،  جع ال بأس هباقراءة القرآن من املضط

قائما أو قاعدا أو ،  فيتلو اإلنسان القرآن على أي حال كان،  ال بأس بذلك،  األرض
،  إذا كانت القراءة عن ظهر قلب،  وسواء كان متوضئا أو حمدثا حدثا أصغر،  مضطجعا

 .  ه مس املصحف حىت يتوضأأما إذا كانت القراءة من املصحف فإن احملدث ال جيوز ل
،  واحلاصل أنه ال مانع من قراءة القرآن على أي حال ما مل يكن اإلنسان على جنابة

وكذلك احليض والنفاس ،  فإذا كان اإلنسان جنبا فإنه حترم عليه تالوة القرآن حىت يغتسل
 .  إال يف حال الضرورة كخوف نسيانه،  مينعان املرأة من قراءة القرآن

 أ القرآن وهو ال جييد القراءة من يقر
فهل هذا ،   مسعت أن من يقرأ القرآن وهو ال جييد قراءته أنه يأمث بذلك- ٨٢س
 ؟  وهل معىن هذا أن عدم قراءته له أفضل من قراءته مكسرا؟  صحيح

                                                 
 .  ١٩١:  سورة آل عمران آية) ١(
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 :  هذا له حالتان
ن بأن يكون عنده م،  أن يكون قادرا على إصالح أخطائه يف القراءة : احلالة األوىل

فهذا ال جيوز له أن يبقى على ،  ويعلمه القراءة الصحيحة،  يتمكن من تعديل القراءة عليه
 .  ألنه متمكن من ذلك؛  وأن يصححها،  بل جيب عليه أن يعدل قراءته،  القراءة املكسرة

فهذا يقرأ حسب استطاعته ،  يكون ال يقدر على تعديل القراءة : واحلالة الثانية
املاهر بالقرآن مع السفرة  { :  يقولألن النيب ؛  رك قراءة القرآنوال يت،  ومقدرته

 فهذا له )٢( )١( } والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران،  الكرام الربرة
 .  شقةأجر القراءة وأجر امل

 من يضيق صدره عند قراءة القرآن الكرمي 
ولكن ،  وأحب كتاب اهللا كثريا،   إين أحاول أن أقرأ القرآن الكرمي- ٨٣س

 ؟  فما هو احلل،  صدري يضيق علي فال أستطيع أن أكمل التالوة
*sŒÎ#  {:  احلل فيما أرشد اهللا سبحانه وتعاىل إليه يف قوله sù |Nù&ts% tβ#uöà)ø9$# õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ 

zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_ §9$# ∩∇∪ …çµ ¯ΡÎ) }§øŠs9 …çµ s9 í≈ sÜù= ß™ ’n?tã š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u 4’ n?tã uρ óΟÎγ În/u‘ tβθè= 2 uθ tG tƒ ∩∪ 
$ yϑ ¯ΡÎ) …çµ ãΖ≈ sÜù= ß™ ’ n?tã š Ï% ©!$# …çµ tΡöθ ©9uθ tG tƒ š Ï% ©!$#uρ Νèδ Ïµ Î/ šχθ ä.Îô³ãΒ ∩⊇⊃⊃∪ { )٣(   . 

أرشدنا اهللا سبحانه وتعاىل قبل أن نتلو القرآن أن نستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم من 
 .  وأن يبعده عنا،  أجل أن يطرد اهللا عنا هذا العدو

                                                 
، 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 

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٥٤٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
 .  ١٠٠ - ٩٨:  اتياآلسورة النحل ) ٣(
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ويرغبك بالقرآن ،   مما جيلب لك اخلشوعفإنك إذا تدبرته فإن هذا؛  وعليك بالتدبر
بل يكون ،  وال يكون كل مهك إكمال السور أو ختم اجلزء أو ما أشبه ذلك،  الكرمي

 .  مقصودك هو التدبر والتفكر فيما تقرأ من آيات اهللا سبحانه وتعاىل
،  وال مير على آية رمحة إال وقف وسأل اهللا،   يطيل القراءة يف صالة الليلوكان 

 كان يقرأ مما يدل على أنه ،   مير بآية فيها ذكر العذاب إال وقف واستعاذ باهللاوال
 .  )١(بتدبر وحضور قلب 

 من يقرأ القرآن الكرمي لكن مع شيء من التغيري 
إال ،  ولكنها واحلمد هللا تصوم وتصلي،   والديت أمية ال تقرأ وال تكتب- ٨٤س

 القرآن الكرمي مع شيء من التغيري بسبب أهنا يف قراءهتا يف الصالة تقرأ آيات من
وقد ؟  فهل يعد هذا حتريفا يف القرآن الكرمي تأمث عليه أم ال تؤاخذ على ذلك،  جهلها

 .  حاولت تعليمها القراءة الصحيحة فلم أستطع معها
وقد جاء يف ،  ألن هذا هو منتهى مقدرهتا؛  والدتك ال تؤاخذ على ذلك إن شاء اهللا

 )٣( )٢( } الذي يقرأ القرآن الكرمي ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران { احلديث أن
وهي ،  فقد فعلت حسنا،  وحاولت إقامة لساهنا يف القراءة،  فما دمت أنك علمتها

ولكن عليها أن ،   حرج عليها يف ذلك إن شاء اهللافال،  حاولت أيضا ولكنها مل تستطع
وإما إمساعها السور اليت حتفظها من أشرطة ،  إما عن طريق التعليم،  حتاول تعديل القراءة

 واإلنسان إذا - لعلها تستفيد -أو من مقرئ حتضر عنده ،  تسجيالت القرآن الكرمي
 .  حاول أعانه اهللا

                                                 
 .  من حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما)  ٥٣٧،  ٥٣٦ / ١ " ( صحيح مسلم"  كما يف) ١(
، الترمذي فضائل القرآن  )٧٩٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٤٦٥٣(البخاري تفسري القرآن ) ٢(

، الدارمي فضائل  )٦/٢٦٦(، أمحد  )٣٧٧٩(، ابن ماجه األدب  )١٤٥٤(، أبو داود الصالة  )٢٩٠٤(
 .  )٣٣٦٨(القرآن 

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٥٤٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
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 حفظ القرآن ونسيانه  - ٢

 ت القرآن ونسياهنا بعد ذلك حفظ آيا
أنين أحفظ :  ولكن عندي مشكلة وهي،   أنا شاب عاقل واحلمد هللا- ٨٥س

فهل علي إمث يف حفظي ،  مث ال ألبث إال أن أنساها،  آيات من كتاب اهللا أو أجزاء
 ؟  آليات اهللا مث نسياهنا

ما أرشد إىل ذلك ينبغي ملن حفظ شيئا من كتاب اهللا أن يتعاهده بالتالوة لئال ينساه ك
،   وأما إذا نسيه فإن كان ذلك بسبب آفة أصابته فأضعفت ذاكرته فال إمث عليهالنيب 

 ألنه مل يعمل بوصية النيب ؛  وإن كان نسيانه نتيجة تفريط فال يبعد القول بتأثيمه
 .  وألن هذا يدل على عدم الرغبة والعناية بكتاب اهللا عز وجل،  وإرشاده

  القرآن الكرمي دواء نسيان حفظ
وكلما حفظت سورة نسيت بعض ،   حفظت من القرآن الكرمي جزأين- ٨٦س

فأفيدوين بشيء فيه دواء وشفاء عن هذا الداء ،  اآليات من السورة اليت حفظتها قبال
 .  جزاكم اهللا خريا،  الذي هو النسيان

 .  عليك حبسن النية يف تعلمك القرآن الكرمي:  أوال
  فإن القرآن الكرمي كما يبني النيب،  اإلكثار من تالوة القرآن الكرميعليك ب:  وثانيا

 فيحتاج منك إىل )١(ألنه أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها ؛  حيتاج إىل تعاهد وكثرة قراءة
وال ،  فإذا حفظت سورة فأكثر من تالوهتا وترديدها إىل أن تثبت،  تعاهد وكثرة تالوة

 .  ظهاتنتقل عنها إال إذا أتقنت حف

                                                 
 .  من حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه)  ٥٤٥ / ١ " (  صحيح اإلمام مسلم: " انظر) ١(
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 :  فاحلاصل
 uρ#$?¨(θà#)  {:  واهللا تعاىل يقول،  جيب عليك إحسان النية والعمل مبا علمك اهللا:  أوال

©!$# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ ª!$# 3 { )١(   . 
 .  ك بكثرة التالوةعلي : ثانيا
ومن سورة إىل أخرى ،  عليك بإتقان احلفظ حبيث ال تنتقل من آية إىل أخرى : ثالثا

 .  إال بعد إتقاهنا وثباهتا يف ذاكرتك

 من حفظ شيئا من القرآن مث نسيه 

 ؟  هل عليه إمث يف نسيانه هذا،   من حفظ شيئا من القرآن الكرمي مث نسيه- ٨٧س
ألن ؛   فإنه ينبغي له العناية بتالوته واستذكاره واستحضارهمن حفظ القرآن الكرمي

فال جيوز ملن ،  وأخرب أنه أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها،   حث على تعاهد القرآنالنيب 
،  ألن ذلك يدل على عدم رغبته يف اخلري؛  حفظ القرآن أن يتساهل يف شأنه حىت ينساه

رآن أو حفظ شيئا منه فقد أويت نعمة عظيمة فمن حفظ الق،  وعدم اهتمامه بكتاب اهللا
بل يتعاهده باإلكثار ،  فال ينبغي له أن يفرط هبذه النعمة وهبذا اخلري العظيم،  وخريا كثريا

  وقد قال،  مع ما يف التالوة من األجر العظيم،  من تالوته حىت يبقى يف حفظه وينتفع به
،  امل حرف:  ال أقول،  واحلسنة بعشر أمثاهلا،  من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله حسنة {

 وأيضا يف تالوة القرآن تأثري )٣( )٢( } وميم حرف،  والم حرف،  ولكن ألف حرف
  . على القلب باخلشوع واخلشية واخلوف من اهللا سبحانه وتعاىل

فال ،  فتالوة القرآن فيها مصاحل عظيمة،  وفيه زيادة يف الفقه والعلم وبصرية ملن تدبره
 .  ينبغي للمسلم أن يفرط يف هذا اخلري العظيم والنعمة الكربى اليت من اهللا تعاىل هبا عليه

 .  أما إذا نسيه آلفة أصابته يف حفظ ال لتفريط وقع منه فهو معذور شرعا

                                                 
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )٢٩١٠(الترمذي فضائل القرآن ) ٢(
 .  من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه)  ١١٥ / ٨ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٣(
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  )ت علي ذنوب أميت فلم أر أعظم من رجل حفظ آية مث نسيهاعرض: ( معىن حديث
فلم أر ،  عرضت علي ذنوب أميت {  ورد يف احلديث قول الرسول - ٨٨س

 ؟  معىن هذا احلديث فما  أو كما قال )٢( )١( } أعظم من رجل حفظ آية مث نسيها
 :  ولكن النسيان على قسمني،  ومل أطلع عليه،  أنا ال أعرف هذا احلديث

 .  فهذا ال يؤاخذ عليه،  إذا كان ذهوال أو بسبب مرض أصاب اإلنسان:  األول
ألنه ؛  فهذا يؤاخذ عليه؛  إذا كان بسبب اإلعراض عن تالوة كتاب اهللا:  والثاين

 .  نسيه بسبب اإلمهال

  القرآن الكرمي مع عدم قراءة تفسريه حفظ
لكنه ال يتمكن من قراءة التفسري ،  إنه حياول حفظ القرآن:   رجل يقول- ٨٩س

 ؟  هل يستمر باحلفظ فقط،  لظروف عمله
بل إذا أمكن أن حتفظ وأن ،  فليس من لوازم احلفظ أن تقرأ التفسري،  ال بأس بذلك

وإذا تيسر األمر ،  يسر فإنك حتفظ القرآن أوالوإذا مل يت،  تقرأ التفسري هذا شيء طيب
فاجلمع بني احلفظ والتفسري أكمل إذا ،  وسنحت الفرصة فإنك تقرأ التفسري بعد احلفظ

 .  تيسر
فإنك تقتصر على احلفظ ،  ومل تتمكن إال من احلفظ،  أما إذا مل ميكن قراءة التفسري

،   احلالتني ال بد من العمل بالقرآنويف كال،  مث بعد ذلك تقرأ التفسري،  وحتفظ القرآن
 .  فإنه ال يكفي احلفظ ومطالعة التفسري بدون عمل

 أسهل طريقة حلفظ كتاب اهللا تعاىل 
 ؟   ما نصيحتكم للشباب يف أسهل طريقة حلفظ كتاب اهللا سبحانه وتعاىل- ٩٠س

                                                 
 .  )٤٦١(و داود الصالة ، أب )٢٩١٦(الترمذي فضائل القرآن ) ١(
كالمها من حديث أنس )  ١١٨ / ٨ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ١٢٣ / ١ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(

 .  بن مالك رضي اهللا عنه
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$ ô‰s)s9uρ  {:  قال اهللا تعاىل،  القرآن ميسر وسهل احلفظ tΡ÷œ£o„ tβ#uöà)ø9$# Ìø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ÏΒ 

9Ï.£‰•Β ∩⊇∠∪ { )فإذا كان لديه عزمية ،  وصدق نيته،  والشأن هو عزمية اإلنسان،   )١
 .  ويسهله عليه،  فإن اهللا ييسر له حفظه،  وإقبال على القرآن،  صادقة

حتضر مع ،  ور تساعد على حفظه كتخصيص وقت مناسب يف كل يوموهناك أم
وال جتد حيا من األحياء ،  واحلمد هللا املدرسون اليوم كثريون،  مدرس القرآن يف املسجد
،  وهذه فرصة عظيمة ما كانت موجودة يف الزمان السابق،  إال وفيه من يدرس القرآن

ويالزم احلضور ،  أي مدرس من املدرسنيأو ،  فعلى األخ أن خيتار أي حلقة من احللقات
 .  معه يوميا إىل أن يكمل القرآن

وأيضا عليك أن تكثر من استعادة ما قرأت مرة ثانية وثالثة حىت يثبت يف قلبك 
 ) #$!© uρ#$?¨(θà#)  {:  قال تعاىل،  فإنه أعظم وسيلة لتعلمه،  وعليك بالعمل بكتاب اهللا،  وذاكرتك

ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ ª!$# 3 ª!$#uρ Èe≅ à6Î/ >ó x« ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∇⊄∪ {    . 

 فضائل السور  - ٣

 السبع املثاين وسبب تسميتها بذلك 
ô‰s)s9uρ y7≈oΨ  {:   يقول تعاىل يف سورة احلجر- ٩١س ÷ s?# u $ Yè ö7y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑ ø9$# tβ#uöà)ø9$#uρ 

tΛ Ïàyè ø9$# ∩∇∠∪ {  ؟  وملاذا مسيت كذلك؟   ما هي السبع املثاين 
إن املراد :  وقيل،  وهذا هو املشهور،  ألهنا سبع آيات؛  إهنا الفاحتة:  السبع املثاين قيل

،  واألنعام،  واملائدة،  والنساء،  وآل عمران،  بالسبع املثاين السبع الطوال اليت هي البقرة
والقرآن العظيم هذا ،  ألن األنفال والتوبة سورة واحدة؛  والتوبة،  واألنفال،  واألعراف

                                                 
 .  ١٧:  سورة القمر آية) ١(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٨٧:  سورة احلجر آية) ٣(
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 تكرر فيها واملثاين هي اليت،  معطوف على السبع املثاين من عطف العام على اخلاص
 .  املواعظ والعرب

 فضل سورة الواقعة ومزايا بعض السور على غريها 
فهل هذا ،  } من قرأ سورة الواقعة ال يصيبه الفقر {  مسعت أن- ٩٢س
 ؟  وما هي؟  وهل هناك مزايا لبعض سور القرآن عن غريها؟  صحيح
عن ابن  " الشعب " ورد يف ذلك ما رواه أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي يف،  نعم
من قرأ سورة الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة  { :  يقولمسعت رسول اهللا :  مسعود

سورة  { :  قالن عباس عن رسول اهللا  وكذا أخرج ابن عساكر عن اب)١( } أبدا

 .  )٢( } فاقرءوها وعلموها أوالدكم،  الواقعة سورة الغىن

فإهنا سورة ؛  علموا نساءكم سورة الواقعة { :  أنه قالوأيضا ورد عن النيب 

 .  واهللا أعلم،   وهذه األحاديث تدل على فضل سورة الواقعة وفضل قراءهتا)٣( } الغىن

 تفاضل سور القرآن بعضها على بعض 
وهل هناك شيء ؟   هل هناك سورة تفضل على غريها من السور- ٩٣س

 ؟  خمصوص بذاته
،  فهناك سور مفضلة،  بعضه أفضل من بعض،  نعم ال شك أن القرآن يتفاضل

يف كما جاء ،  وسورة آل عمران،  فمن السور املفضلة سورة البقرة،  وهناك آيات مفضلة
 قال )٤( } كأهنما غمامتان أو غيايتان،  يقدمان القرآن،  أهنما يأتيان يوم القيامة { احلديث

                                                 
 .  ) ) ٣٨٣ / ٤ (البن كثري "  ن العظيمتفسري القرآ: "  وانظر) ١(
 .  ) ١٤٦ / ٥ " ( فتح القدير: "  انظر) ٢(
 .  ) ١٤٦ / ٥ " ( فتح القدير: "  انظر) ٣(
 .  )٥/٢٤٩(، أمحد  )٨٠٤(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٤(
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،  )١( } إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة { : عليه الصالة والسالم

 .  وأخرب أهنا سنام القرآن،  )٢( } البطلةإهنا ال تطيقها  { : وقال
وورد أيضا ،  وأهنا أم القرآن،  ) فاحتة الكتاب (وكذلك ورد فضل سورة الفاحتة 

وال شك ،  وورد فضل قراءة املعوذتني،  وأهنا تعدل ثلث القرآن،  فضل سورة اإلخالص
كن اهللا فضل ل،  وكله عظيم،   وكله فاضلوهو كله كالم اهللا ،  أن القرآن يتفاضل
 .  بعضه على بعض

 فضل سورة احلشر 
من قرأ سورة احلشر يف كل ليلة فمات من ليلته كان  {  مسعت أن- ٩٤س
 ؟  وما صحة هذا،  )٣( } شهيدا

،   تشتمل على أحكام عظيمةوسورة احلشر سورة عظيمة،  مل أقف على هذا احلديث
،  فهي سورة عظيمة،  وعلى أمسائه يف ختامها،  وعلى ترتيه اهللا سبحانه وتعاىل يف أوهلا

وما قدموه من أعمال جليلة يف خدمة ،  تشتمل كذلك على بيان صفة املهاجرين واألنصار
ات وتشتمل كذلك على التحذير من صف،  اإلسالم ونصرة النيب عليه الصالة والسالم

وفيها فضل عظيم ،  فهي سورة عظيمة بال شك،  وبيان شرهم ومكائدهم،  املنافقني
 .  كغريها من سور القرآن العظيم

  ) . إن من قرأ ثالث آيات من سورة احلشر: ( صحة حديث
إن من قرأ ثالث آيات من  { :  يقول فيه قرأت حديثا عن النيب - ٩٥س

،  وإن مات من يومه فهو شهيد،  سورة احلشر وكل اهللا به سبعني ملكا يصلون عليه

                                                 
 .  )٢/٢٨٤(، أمحد  )٢٨٧٧(، الترمذي فضائل القرآن  )٧٨٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(
 .  )٥/٢٤٩(، أمحد  )٨٠٤(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٢(
 .  )٣٤٢٥(، الدارمي فضائل القرآن  )٥/٢٦(، أمحد  )٢٩٢٢(الترمذي فضائل القرآن ) ٣(
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،  وهل الشهداء مراتب؟   هل هذا احلديث صحيح)٢( )١( } وإن أمسى مثل ذلك
 ؟  فالذي يستشهد يف سبيل اهللا كالذي يستشهد دون ماله

وعزاه ،  يف تفسري آخر سورة احلشر " تفسريه " يث ذكره اإلمام ابن كثري يفهذا احلد
فتح  "  وعزاه الشوكاين يف)٣(غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه :  وقال عنه،  إىل الترمذي

وإىل الطرباين والبيهقي ،  حسنه:  وقال،  إىل أمحد والدارمي والترمذي " القدير
 .  )٤(د وذكر له شواه،  " الشعب " يف

فشهيد املعركة أفضل من غريه من ،  وال شك أن الشهداء يتفاوتون يف الفضل
 .  وكذلك فهو خيتص بأحكام ليست لغريه من الشهداء،  الشهداء

 فضل قراءة سورة تبارك 
 ؟   هل صحيح أن قراءة سورة تبارك متنع من عذاب القرب- ٩٦س

لتفسري هذه السورة مجلة أحاديث تدل  وغريه يف مقدمته )٥(نعم ذكر احلافظ ابن كثري 
فريجى ملن تعلمها وقرأها بنية صاحلة أن حيصل على خري كثري مما دلت عليه ،  على فضلها

 .  واهللا أعلم،  هذه األحاديث الواردة يف فضلها

 الفضائل اليت وردت يف سورة تبارك 
 ؟   ما هي الفضائل اليت وردت يف سورة امللك- ٩٧س

                                                 
 .  )٣٤٢٥(، الدارمي فضائل القرآن  )٥/٢٦(، أمحد  )٢٩٢٢(الترمذي فضائل القرآن ) ١(
من )  ١٢٢ / ٨ " ( سنن الترمذي: "  ، وانظر ) ٣٤٤ / ٤ ( كثري البن"  تفسري القرآن العظيم: "  انظر) ٢(

 .  حديث معقل بن يسار
من )  ١٢٢ / ٨ " ( سنن الترمذي: "  ، وانظر ) ٣٤٤ / ٤ (البن كثري "  تفسري القرآن العظيم: "  انظر) ٣(

 .  حديث معقل بن يسار
 .  /)٥ " ( فتح القدير: "  انظر) ٤(
 .  ) ٣٩٥ / ٤ (البن كثري "  رآن العظيمتفسري الق: "  انظر) ٥(
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منها ما رواه أصحاب السنن ،   عظيمة ورد يف فضلها أحاديثسورة امللك سورة
وورد أن سورة امللك ،  )١( } أن رجال قرأ سورة من ثالثني آية شفعت له { األربعة

ظيم ملا تشتمل وفيها فضل وثواب ع،  أيضا قراءهتا تقي من عذاب القرب أو ما هذا معناه
 .  فهي سورة عظيمة،  عليه من املعاين العظيمة

  )يف ليلة ألف مرة فقد شرى نفسه من اهللا " قل هو اهللا أحد " من قرأ: ( صحة حديث
ö≅è% uθ  { : من قرأ { :  ما مدى صحة هذا احلديث- ٩٨س èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )٢( 

 ؟  وما معىن وكيف يشري نفسه من اهللا؟  } فقد شرى نفسه من اهللا،  يف ليلة ألف مرة

≅ö  {:  أما سورة è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )فهي سورة عظيمة أخرب النيب)٣   يف 
وذلك ملا تتضمنه من أوصاف اهللا سبحانه ؛  )٤(أحاديث صحيحة أهنا تعادل ثلث القرآن 

،  وهلذا تسمى سورة اإلخالص،  فهي سورة خالصة يف التوحيد،  وتعاىل ونعوت جالله
 ملا فيها من )٦( وكان حيث على قراءهتا )٥( يقرؤها مع املعوذتني عند النوم وكان النيب 
 .  وأهنا تعدل ثلث القرآن،  الفضل العظيم

أما ما ذكره من احلديث أن من قرأها ألف مرة شرى نفسه من اهللا فهذا مل أقف له 
،  من األحاديث الواردة يف فضلها " تفسريه " وقد ذكر احلافظ ابن كثري يف،  على أصل

ن ولك،  فال أعرف حاله،   واستقصى ومل يذكر هذا احلديث من بينها)٧(وأطال يف ذلك 
وكذلك يف فضل ،  يف األحاديث الثابتة يف فضل هذه السورة وعظمتها كفاية وهللا احلمد

                                                 
، أمحد  )٣٧٨٦(، ابن ماجه األدب  )١٤٠٠(، أبو داود الصالة  )٢٨٩١(الترمذي فضائل القرآن ) ١(

)٢/٣٢١(  . 
 .  ١:  سورة اإلخالص آية) ٢(
 .  ١:  سورة اإلخالص آية) ٣(
 .   اخلدري رضي اهللا تعاىل عنهمن حديث أيب سعيد)  ١٠٥ / ٦ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ٤(
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٠٦ / ٦ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ٥(
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ١٠٥ / ٦ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ٦(
 .  ) ٥٧٤-٥٧٠ / ٤ (البن كثري "  تفسري القرآن العظيم: "  انظر) ٧(
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 يقرأ هبا تالوهتا وقراءهتا واإلكثار من ذلك ملا تضمنته من اخلري العظيم كان النيب 
≅ö  {:  وبـ è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6ø9$# ∩⊇∪ { )؛  )٣( ويف سنة الفجر )٢(كعيت الطواف  يف ر)١

$ %ö≅è  {:  ففي،   وتوحيد العبادةملا تضمنته هاتان السورتان من توحيد اهللا  pκš‰ r'̄≈ tƒ 

šχρ ãÏ≈ x6ø9$# ∩⊇∪ { )ويف،   توحيد العبادة)٤  :}  ö≅ è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )توحيد )٥ 
 .  الربوبية واألمساء والصفات

 من قرأ سورة اإلخالص يف كل ليلة 
 هل من قرأ سورة اإلخالص يف كل ليلة يعترب أنه ختم املصحف الشريف - ٩٩س

 ؟  بكامله ألهنا تعدل ثلث القرآن
إهنا تعدل ثلث  { :  قالوقد ثبت أن النيب ،  سورة اإلخالص فيها فضل عظيم

ففيها فضل ،  وذلك ملا تشتمل عليه من صفة الرب سبحانه وتعاىل؛  )٧( )٦( } القرآن
لكن ليس من قرأها واقتصر عليها وكررها يكون ،  ويف قراءهتا فضل عظيم،  عظيم

ويكون أيضا ،  ره وثوابهبل إذا قرأ القرآن كله فقد حصل على أج،  كقارئ القرآن كله
وعلى ثواب تالوة القرآن ،  قارئا لسورة اإلخالص فيكون حائزا على ثواب هذه السورة

ة بعشر واحلسن،  من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله حسنة { فقد قال النيب ،  كله
 } وميم حرف،  والم حرف،  ألف حرف:  ولكن أقول،  امل حرف:  ال أقول،  أمثاهلا

)٩( )٨(  . 
                                                 

 .  ١:  سورة الكافرون آية) ١(
، من  ، وما قبلها وما بعدها ) ٨٨٨ / ٢ (كما يف حديث صفة حج النيب الطويل الذي رواه اإلمام مسلم ) ٢(

 .  حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٥٠٢ / ١ " ( صحيح مسلم"  كما يف) ٣(
 .  ١:  ن آيةسورة الكافرو) ٤(
 .  ١:  سورة اإلخالص آية) ٥(
،  )٣/٣٥(، أمحد  )١٤٦١(، أبو داود الصالة  )٩٩٥(، النسائي االفتتاح  )٤٧٢٦(البخاري فضائل القرآن ) ٦(

 .  )٤٨٣(مالك النداء للصالة 
 .  نهمن حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل ع)  ١٠٥ / ٦ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ٧(
 .  )٢٩١٠(الترمذي فضائل القرآن ) ٨(
 .  من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه)  ١١٥ / ٨ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٩(
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ولكن فيه أجر ،  فاالقتصار على قراءة سورة اإلخالص ال يكفي عن قراءة القرآن
 .  تالوهتا وقراءهتا اخلاص هبا

 قصص القرآن الكرمي  -٤

≅ö{:  معىن قول اهللا تعاىل è% β Î) ôM tΡ% x. ãΝà6 s9 â‘# £‰9$# äο t Åz Fψ$# y‰Ψ Ïã «!$# Zπ |Á Ï9% s{ ÏiΒ ÈβρßŠ Ä¨$ ¨Ψ9$# { 

 %ö≅è  {:  يقول اهللا تعاىل:   أرجو تفسري هذه اآليات من سورة البقرة- ١٠٠س

β Î) ôM tΡ% x. ãΝà6s9 â‘#£‰9$# äο tÅz Fψ$# y‰ΨÏã «!$# Zπ |Á Ï9% s{ ÏiΒ ÈβρßŠ Ä¨$ ¨Ψ9$# (#âθ ¨Ζyϑ tFsù |Nöθ yϑ ø9$# βÎ) ÷ΛäΨ à2 

šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ s9uρ çν öθ̈Ψ yϑ tG tƒ #J‰t/r& $ yϑÎ/ ôMtΒ £‰s% öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& 3 ª!$#uρ 7ΛÎ= tæ tÏΗ Í>≈ ©à9$$ Î/ ∩∈∪ öΝåκ̈Ξy‰Éf tG s9 uρ 

š⇑tôm r& Ä¨$ ¨Ψ9$# 4’ n?tã ;ο 4θ uŠym zÏΒ uρ š Ï%©!$# (#θ ä.uõ° r& 4 –Šuθ tƒ öΝèδß‰tnr& öθ s9 ã£ϑ yè ãƒ y#ø9r& 7πuΖy™ $ tΒ uρ uθ èδ 

Ïµ ÏnÌ“ ôm t“ ßϑ Î/ zÏΒ É>#x‹yè ø9$# β r& t£ϑ yè ãƒ 3 ª!$#uρ 7ÅÁ t/ $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷ètƒ ∩∉∪ { )١(   . 
 قل هلؤالء اليهود الذين يزعمون أنه لن يدخل اجلنة إال من يقول اهللا تعاىل لنبيه 
يقول اهللا ،  وأن دخول اجلنة حمصور عليهم ال يدخلها غريهم،  كان يهوديا أو نصرانيا

د  عن- وهي اجلنة -إن كانت لكم الدار اآلخرة :  قل هلؤالء الكاذبني:  جل وعال لنبيه
 .  فتمنوا املوت،  اهللا خالصة من دون الناس ال يدخلها إال أنتم

 :  ويف هذا قوالن ألهل العلم
:  وأن اهللا أمر نبيه أن يباهلهم بأن يقول،  أن هذا من باب املباهلة : القول األول

فإهنم لن يقدموا على ذلك لعلمهم أهنم ،  تعالوا ندعو باملوت على الكاذب منا أو منكم
 .  اذبونهم الك

أنكم مادمتم ضامنني أن لكم اجلنة عند اهللا فلماذا ال تتمنوا املوت  : القول الثاين
،  وأن له السعادة عند اهللا،  ألن من كان ضامنا أن له اجلنة! ؟  لتنتقلوا إىل اجلنة بزعمكم

                                                 
 .  ٩٦:  سورة البقرة آية) ١(
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رجوا إذا متنوا املوت لكي خت،  فإن احملب يفرح بلقاء حبيبه،  وأهنم هم أبناء اهللا وأحباؤه
 .  وإىل لقاء اهللا الذي تزعمون أنكم أحباؤه،  من سجن الدنيا إىل نعيم اآلخرة

وأن هذا من باب املباهلة ،  الرأي األول " تفسريه " وقد أيد احلافظ ابن كثري يف
ألهنم إذا ماتوا ؛  فلهذا ال يتمنون املوت،  ألهنم يعلمون أهنم كاذبون؛  والتحدي هلم

،  ألن الدنيا جنة الكافر؛  وهم يؤثرون البقاء يف الدنيا،   العذابصاروا إىل النار وإىل
ألهنم يعلمون ما وراءه من سوء مصريهم عند اهللا ؛  فهم يكرهون املوت،  وسجن املؤمن
  {:  وهلذا قال،  سبحانه وتعاىل s9 uρ çν öθ ¨Ψ yϑ tG tƒ # J‰ t/ r& $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& 3 ª! $# uρ 7Λ Î= tæ 

t ÏΗ Í>≈ ©à9 $$ Î/ ∩∈∪ { )١(   . 

öΝåκ̈Ξy‰Éf  {:  فقال تعاىل،   أهنم حيبون احلياة ويكرهون املوتمث بني  tG s9uρ š⇑tôm r& 

Ä¨$ ¨Ψ9$# 4’ n?tã ;ο 4θ uŠym zÏΒ uρ š Ï% ©!$# (#θ ä.uõ° r& 4 { )أهنم أشد حبا للحياة حىت من الكفار :   أي )٢
فهم ،  وليس هلم دين مساوي،  ومن املشركني الذين ال كتاب هلم،  الذين ال كتاب هلم

وما يلحقهم من ،  هم عند اهللا سبحانه وتعاىلحيبون احلياة أكثر من هؤالء لعلمهم مبصري
،  فهم يريدون أن يتأخروا يف هذه الدنيا عن العقوبة الالحقة هلم يف اآلخرة،  اخلزي والعار
Šuθ–  {:  قال تعاىل tƒ öΝèδß‰tnr& öθ s9 ã£ϑ yè ãƒ y#ø9r& 7π uΖy™ { )ليس حياته يف الدنيا وإن :   أي )٣
،  وهم واقعون فيما قد فروا منه ال حمالة،  فإهنا ال تغنيه من عذاب اهللا من شيء،  طالت

ª!$#uρ 7ÅÁ  { حىت وإن طالت أعمارهم وامتدت آجاهلم t/ $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩∉∪ { )أي )٤   :
وإمنا بالعمل الصاحل ،  أن النجاة عند اهللا سبحانه وتعاىل والفوز عنده ليس بطول العمر

واهللا جل وعال ،   الذي يفرح بلقاء اهللا هذا هو السعيد عند اهللا واتباع الرسول 
 .  وجيد الكرامة عند اهللا،  حيب لقاءه

                                                 
 .  ٩٥:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٩٦:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٩٦:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٩٦:  سورة البقرة آية) ٤(
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$  {:  معىن قول اهللا تعاىل tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù' s? ω Î) ª! $# 3 tβθ ã‚ Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# { 

$  {:   ما معىن قوله تعاىل- ١٠١س tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρù's? ω Î) ª!$# 3 tβθ ã‚ Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# 

tβθ ä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u Ïµ Î/ { )وهل هؤالء الراسخون يف العلم هم يف زمن نزول القرآن؟   )١  ،
:  وقوله،  أم أن علم التأويل مقتصر على اهللا وحده،  م موجودون إىل قيام الساعةأم ه

}  tβθã‚ Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟù= Ïè ø9$# { )؟   بداية كالم جديد )٢ 

$  {  أهل العلم يف موضع الوقوف هل هو على لفظ اجلاللةهذا حمل خالف بني tΒ uρ 

ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρù's? ω Î) ª!$# 3 tβθ ã‚ Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟù= Ïèø9$# tβθä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u Ïµ Î/ { )أو أن ،   مجلة مستأنفة )٣
،  وال يتعني الوقف على لفظ اجلاللة،  الراسخني يف العلم معطوفون على لفظ اجلاللة

فإن كان املراد بالتأويل التفسري ومعرفة املعىن فإنه ،  وهذا يرجع إىل معىن التأويل واملراد به
$  {:  فتقرأ اآلية،  يصح العطف على لفظ اجلاللة tΒ uρ ãΝn= ÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚ Å™≡§9$#uρ ’ Îû 

ÉΟù= Ïè ø9$# { )ويفسرونه بأن حيملوه ،   مبعىن أن الراسخني يف العلم يعرفون معاين املتشابه )٤
وإن أريد بالتأويل هنا مآل الشي وكيفيته وما يؤول إليه ،  دوه إىل احملكموير،  على احملكم

،  الشيء من األمور اليت أخرب اهللا عنها يف كتابه من األمور املغيبة كذاته سبحانه وتعاىل
فهذا ال يعلمه إال ،  وما يف الدار اآلخرة من النعيم والعذاب وغري ذلك،  وكيفية صفاته

 .  اهللا

                                                 
 .  ٧:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٧:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٧:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ٧:  سورة آل عمران آية) ٤(
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≅ö  {:  ه تعاىلومن هذا قول yδ tβρ ãÝàΖtƒ ω Î) …ã& s#ƒ Íρù's? 4 tΠöθ tƒ ’ÎAù'tƒ …ã& é#ƒ Íρ ù's? ãΑθ à)tƒ šÏ% ©!$# çνθ Ý¡nΣ 

ÏΒ ã≅ ö7s% ô‰s% ôNu!% y` ã≅ß™ â‘ $ uΖÎn/u‘ Èd,ys ø9$$ Î/ { )فاملراد بتأويله هنا حقيقته اليت يؤول إليها  )١ 
 .  وكيفيته ال تفسريه ومعناه

 احلكمة يف نزول سورة التوبة بدون البسملة 
 نرجو من فضيلتكم تبيني احلكمة يف نزول سورة التوبة بدون - ١٠٢س
 .  البسملة
إال سورة  " بسم اهللا الرمحن الرحيم " كل سورة من القرآن تأيت يف بدايتها،  نعم
 :  وقد أجابوا عن هذا جبوابني،  التوبة

بسم اهللا  " فلذلك مل تأت يف بدايتها،  أن سورة التوبة مكملة لسورة األنفال:  األول
 .  ألهنا مكملة لسورة األنفال؛  " الرمحن الرحيم

أن سورة التوبة مل تأت قبلها البسملة ألهنا سورة ذكر فيها اجلهاد :  والقول الثاين
بسم اهللا  " و،  وبيان فضائحهم وخمازيهم،  وذكر فيها وعيد املنافقني،  قتال الكفارو

،  وهذا املوطن فيه ذكر اجلهاد وذكر صفات املنافقني،  يؤتى هبا للرمحة " الرمحن الرحيم
فلذلك مل ،  بل هو من مواطن الوعيد والتخويف،  وهذا ليس من مواطن الرمحة

 .  يف بدايتها " رحيمبسم اهللا الرمحن ال " تذكر

Ÿω{:  معىن قول اهللا تعاىل uρ ö/ä3ãè xΖtƒ û Å∏ óÁ çΡ ÷βÎ) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& yx |ÁΡ r& öΝä3s9 { 

Ÿω  {:   ما املقصود بقوله تعاىل يف سورة هود- ١٠٣س uρ ö/ä3ãè xΖtƒ û Å∏ óÁçΡ ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& 

÷β r& yx |ÁΡr& öΝä3s9 β Î) tβ% x. ª!$# ß‰ƒ Ìãƒ β r& öΝä3tƒ Èθ øó ãƒ 4 { )؟   )٢ 

                                                 
 .  ٥٣:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٣٤:  سورة هود آية) ٢(
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دماركم إن كان اهللا سبحانه وتعاىل أراد إضاللكم و:  يقول نوح عليه السالم لقومه
 .  فال راد لقضائه،  بسبب كفركم وإعراضكم

فإنه ،  أن إرادة اهللا غالبة:  أي " : " تفسريه " قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي يف
 -فلو حرصت غاية جمهودي ونصحت لكم أمت النصح ،  إذا أراد أن يغويكم لردكم احلق

 .  )١(تهى ان.  فليس ذلك بنافع لكم شيئا،  -وهو قد فعل عليه السالم 
وكأنه عليه السالم ملا رأى عنادهم وإصرارهم على الكفر عرف أن اهللا سبحانه 

كما هي سنة اهللا يف خلقه أن من أعرض عن قبول احلق بعد وضوحه ودعوته ،  سيعاقبهم
ونوح عليه السالم قال ذلك لقومه ملا طلبوا ،  فإن ذلك عالمة على نزول العقوبة به،  إليه

،  فطلبوا منه إيقاعها هبم من باب التحدي له،  وبة اليت كان خيوفهم منهامنه إيقاع العق
وأنه سبحانه إذا أراد عقوبتهم ،  وإمنا هو بيد اهللا،  فبني عليه السالم هلم أن ذلك ليس بيده

 .  فال راد ملا أراده

${:  معىن قول اهللا تعاىل £ϑ s9 uρ u!$ y_ $ tΡã øΒ r& $ uΖ øŠ¯gwΥ $ Y6 ø‹yè ä© t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u {وقوله تعاىل   :
}çνθ ç/¤‹ s3sù öΝèδ x‹yz r'sù Ü># x‹ tã ÏΘ öθ tƒ Ï' ©# —à9$# 4 { 

 ما معىن هذه اآلية اليت تبني ما أصاب قوم شعيب عليه السالم من - ١٠٤س
يقول اهللا ؟  يت استحقوا عليها ذلك العذابوما هي قصتهم وأعماهلم ال؟  العذاب
$  {:  تعاىل £ϑ s9uρ u!$ y_ $ tΡãøΒ r& $ uΖøŠ¯gwΥ $Y6 ø‹yè ä© t Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµ yè tΒ 7π uΗ ÷qtÎ/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹yz r&uρ t Ï%©!$# (#θ ßϑ n= sß 

èπ ys øŠ¢Á9$# (#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ šÏϑ ÏW≈ y_ ∩⊆∪ { )وما معىن قوله تعاىل يف سورة  )٢

                                                 
سة العامة إلدارات البحوث طبعة الرئا)  ٤٢٢ / ٣ " ( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: "  انظر) ١(

 .   هـ١٤١٠العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
 .  ٩٤:  سورة هود آية) ٢(
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çνθ  {:  الشعراء ç/¤‹s3sù öΝèδ x‹yz r'sù Ü># x‹tã ÏΘöθ tƒ Ï'©#—à9$# 4 …çµ̄ΡÎ) tβ% x. z># x‹tã BΘöθ tƒ AΟŠ Ïàtã ∩⊇∇∪ { )؟   )١
 ؟  ومن هم؟  وهل هذه يف قوم شعيب أيضا أم يف غريهم

بعث اهللا إليها نبيه ،  وتسمى مدين،  تسكن يف أرض األردن،  قوم شعيب أمة كافرة
نوا مع وكا،  ونبذ عبادة ما سواه،  شعيبا عليه السالم يدعوهم إىل عبادة اهللا وحده

 .  ينقصون املكيال وامليزان،  شركهم يبخسون الناس أشياءهم
:  كما قال سبحانه،  ويسيئون يف حق الناس،  فهم يسيئون يف حق اهللا سبحانه وتعاىل

}  * 4’n< Î)uρ t t ô‰tΒ óΟèδ% s{r& $ Y6 ø‹yè ä© 4 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) …çν çöxî ( Ÿω uρ (#θ ÝÁ à)Ζs? 

tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ 4 þ’ ÎoΤÎ) Νà61 u‘ r& 9ösƒ ¿2 þ’ ÎoΤÎ)uρ ß∃% s{r& öΝà6ø‹n= tæ z># x‹tã 5Θöθ tƒ 7Ý‹Ït ’Χ ∩∇⊆∪ { )٢(  
وملا حذرهم نيب اهللا شعيب عليه السالم من نقمة ،  ني اجلرميتنيفهم مجعوا بني هات،  اآلية

š  {:  اهللا وبطشه استهزءوا وقالوا è?4θ n= |¹ r& š‚ âæ∆ù's? β r& x8çøĪΡ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ !$ tΡäτ !$ t/# u ÷ρ r& βr& Ÿ≅ yè ø¯Ρ þ’ Îû 

$ oΨ Ï9≡uθ øΒ r& $ tΒ (#àσ¯≈ t±nΣ ( { )فأخذهم عذاب ،   فانتهى أمرهم إىل أن عاقبهم اهللا عقابا مستأصال )٣
 .  إنه كان عذاب يوم عظيم،  يوم الظلة

ويوم الظلة ذكر املفسرون أن اهللا سبحانه وتعاىل ألقى عليهم حرا شديدا يصالهم يف 
د عليهم احلر يف بيوهتم خرجوا إىل الصحارى وهي ملتهبة فلما اشت،  بيوهتم ومساكنهم

ففرحوا ،  مث إن اهللا سبحانه ساق سحابة هلا ظل،  بسبب الرمضاء وأشعة الشمس احملرقة
،  فلما تكاملوا حتتها أمطرهتم نارا تلظى،  ووجدوا فيها بردا،  هبا واجتمعوا حتتها

 .  كهمهذه قصة إهال،  فأهلكهم اهللا سبحانه وتعاىل بذلك
،  وقد ذكر اهللا صفة إهالكهم يف ثالثة مواطن:  قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا تعاىل
ÞΟßγ  {:  ففي األعراف ذكر أهنم،  كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق ø?x‹s{r'sù èπ xô_ §9 $# 

                                                 
 .  ١٨٩:  سورة الشعراء آية) ١(
 .  ٨٤:  سورة هود آية) ٢(
 .  ٨٧:  سورة هود آية) ٣(
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(#θ ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδ Í‘# yŠ tÏϑ ÏW≈ y_ ∩∠∇∪ { )وذلك ألهنم قالوا؛   )١  :}  y7 ¨Ζy_ Ì÷‚ ãΖs9 Ü=ø‹yè à±≈ tƒ 

t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u y7 yè tΒ ÏΒ !$ oΨ ÏKtƒ ös% ÷ρ r& ¨β ßŠθ ãètG s9 ’ Îû $ uΖÏG ¯= ÏΒ 4 { )فأرجفوا بنيب اهللا ومن اتبعه ،   )٢

x‹s{r&uρ š  {:  ويف سورة هود قال،  فأخذهتم الرجفة Ï%©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# { )وذلك  )٣ 

š  {:  وهلمألهنم استهزءوا بنيب اهللا يف ق è?4θ n= |¹ r& š‚âæ∆ ù's? β r& x8çøĪΡ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ !$ tΡäτ !$ t/# u ÷ρ r& β r& 

Ÿ≅ yèø¯Ρ þ’ Îû $ oΨ Ï9≡uθ øΒ r& $ tΒ (#àσ¯≈ t±nΣ ( { )فناسب أن ،  م واالزدراءقالوا ذلك على سبيل التهك،   )٤

x‹s{r&uρ š  {:  فقال،  تأتيهم صيحة تسكتهم Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ¢Á9$# { )وهاهنا ،   اآلية )٥

™ñÝÉ)ó  {:  - يعين يف سورة الشعراء - r'sù $ uΖøŠn= tã $ Z|¡Ï. zÏiΒ Ï!$ yϑ  على وجه  )٦( } 9$#¡¡

öΝèδ  { " فناسب أن حيق عليهم ما استبعدوا وقوعه،  التعنت والعناد x‹yz r'sù Ü># x‹tã ÏΘöθ tƒ 

Ï' ©#—à9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. z># x‹tã BΘöθ tƒ AΟŠ Ïàtã ∩⊇∇∪ { )٧(  . 
إن اهللا سلط عليهم احلر سبعة أيام :  قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما:  قال قتادة

،  فانطلق إليها أحدهم فاستظل هبا،  مث إن اهللا أنشأ هلم سحابة،  حىت ما يظلهم منه شيء
فأججت ،  فأتوها مجيعا فاستظلوا حتتها،  فأعلم بذلك قومه،   حتتها بردا وراحةوأصاب

 .  )٨(نعوذ باهللا من ذلك ،  عليهم نارا

                                                 
 .  ٧٨:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٨٨:  سورة األعراف آية) ٢(
  . ٦٧:  سورة هود آية) ٣(
 .  ٨٧:  سورة هود آية) ٤(
 .  ٦٧:  سورة هود آية) ٥(
 .  ١٨٧:  سورة الشعراء آية) ٦(
 .  ١٨٩:  سورة الشعراء آية) ٧(
 .  ) ٣٣٥ / ٣ (البن كثري "  تفسري القرآن العظيم) " ٨(
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$!{:  معىن قول اهللا تعاىل oΨ ø‹ŸÒ s% uρ 4’ n< Î) û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó  Î) ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# ¨βß‰Å¡øçG s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# È ÷ s?§ tΒ { 

$!  {:   كتابه العزيز يف سورة اإلسراء يقول اهللا تعاىل يف- ١٠٥س oΨø‹ŸÒ s% uρ 4’ n< Î) û Í_ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ¨β ß‰Å¡øçG s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# È÷s?§tΒ £è= ÷è tG s9uρ #vθ è= ãæ #ZÎ6 Ÿ2 ∩⊆∪ #sŒÎ* sù u!% y` ß‰ôã uρ $ yϑ ßγ8 s9ρ é& 

$ oΨ ÷Wyè t/ öΝà6ø‹n= tæ #YŠ$ t6 Ïã !$ uΖ©9 ’ Í< 'ρ é& <¨ ù't/ 7‰ƒ Ï‰x© (#θ ß™$ y∨sù Ÿ≅≈n= Åz Í‘$ tƒ Ïe$!$# 4 šχ% x.uρ #Y‰ôã uρ Zωθ ãèø¨Β ∩∈∪ ¢ΟèO 

$ tΡ÷ŠyŠu‘ ãΝä3s9 nο §x6ø9$# öΝÍκö n= tã Νä3≈ tΡ÷Šy‰øΒ r&uρ 5Α≡uθ øΒ r'Î/ šÏΖt/uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ uρ usYò2 r& #·ÏtΡ ∩∉∪ { )فما  )١ 
؟  وهل قد مضت املرتان؟  وما املقصود باإلفساد يف األرض مرتني؟  معىن هذه اآليات
θ#)  {:  وما معىن قوله ß™$ y∨sù Ÿ≅≈ n= Åz Í‘$tƒ Ïe$!  ؟  هذه اآلياتوماذا يفهم من ؟  )٢( } 4 #$

$!  {:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل oΨø‹ŸÒ s% uρ 4’ n< Î) û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) { )وبينا ،  أخربناهم:   أي)٣
 .  بياء مرتنيوقتل األن،  هلم أهنم سيحصل منهم إفساد يف األرض بالكفر واملعاصي

من كفار ،  وملا حصل منهم اإلفساد يف املرة األوىل بعث اهللا عليهم عدوا من الكفار
مث ،  عقوبة هلم؛  واستباحوا بالدهم وديارهم،  فقتلوهم شر قتلة،  اجملوس أو من غريهم

 أي،  وأعاد هلم قوهتم،  فنموا وكثروا،  إن اهللا سبحانه وتعاىل أعاد الكرة لبين إسرائيل
بعدما عاقبهم اهللا سبحانه وتعاىل على اإلفساد األول من عليهم بأن أعاد هلم قوهتم وعزهتم 

وعادوا إىل إفسادهم مرة ،  مث إهنم مل يقيدوا نعمة اهللا بالشكر،  وكثرة الغىن واألوالد
عند ذلك بعث اهللا عليهم عدوا آخر أيضا استباح ،  فأفسدوا يف األرض مرة ثانية،  ثانية

ودخلوا املسجد الذي هو بيت املقدس وخربوه كما ،  وأهلك احلرث والنسل،  بالدهم
θ#)  {:  قال تعاىل،  دخله العدو األول è= äzô‰u‹Ï9uρ y‰Éf ó¡yϑ ø9$# $ yϑ Ÿ2 çνθ è= yz yŠ tΑ̈ρ r& ;ο §tΒ (#ρ çÉi9 tFãŠÏ9uρ $ tΒ 

(#öθ n= tã #·Î6 ÷Ks? ∩∠∪ { )أي يدمر هذا العدو ويفسد ما حصل لكم يف هذه الفترة من  )٤ 

                                                 
 .  ٦:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ٥:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ٤:  سورة اإلسراء آية) ٣(
 .  ٧:  ة اإلسراء آيةسور) ٤(
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فاهللا جل وعال أخرب يف هذه ،  عقوبة لكم؛  النشاط ومن العمران وكثرة األموال واألوالد
ذا يف الزمن املاضي وه،  اآليات عن بين إسرائيل أهنم حصل منهم إفساد يف األرض مرتني

 .  حصلت اإلفسادتان والعقوبتان
:  فقال تعاىل،  مث توعدهم أنه إذا كرروا هذا فسيعيد هلم العقوبة إىل يوم القيامة

}  ÷β Î)uρ öΝ›?‰ ãã $ tΡô‰ãã ¢ $ uΖù= yè y_ uρ tΛ© yγ y_ t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 #·ÅÁ ym ∩∇∪ { )هذا وعيد من اهللا أنه كما  )١ 
أنه عاقبهم على املرتني األوليني فهو كذلك سيعاقبهم كلما أفسدوا يف األرض إىل آخر 

ويسلط عليهم ،  وهذا واقع ومشاهد أن اليهود ما زالوا يسلط عليهم اجلبابرة،  الدنيا
وهذه عقوبة من اهللا ،  و يف األرض وإفساد يف األرضعدوهم كلما حصل منهم عل

ويتكرب ،  وينشر الفساد فيها،  سبحانه وتعاىل هلذا الشعب الذي ال زال يفسد يف األرض
 .  على العباد

،  ويقتل الدجال،  وآخر عقوباهتم يف الدنيا حني يرتل املسيح ابن مرمي عليه السالم
كما دلت على ذلك ،  تلوهنم يف أرض فلسطنيويق،  وينتصر املسلمون معه على اليهود
 .  األدلة املتواترة من الكتاب والسنة

(ô‰s{:  معىن قول اهللا تعاىل s9uρ $ oΨ÷ s?# u 4 y›θ ãΒ yìó¡ Î@ ¤M≈ tƒ#u ;M≈ oΨÉi t/ ({ 

$ ô‰s)s9uρ  {:   يقول اهللا يف سورة اإلسراء- ١٠٦س oΨ ÷s?# u 4 y›θãΒ yìó¡Î@ ¤M≈ tƒ#u ;M≈oΨ Éit/ ( 

ö≅ t↔ ó¡sù û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) øŒÎ) öΝèδ u!% y` tΑ$ s)sù …çµ s9 ãβ öθ tãöÏù ’ ÎoΤÎ) š ‘ΖàßV{ 4 y›θ ßϑ≈tƒ #Y‘θ ßs ó¡tΒ ∩⊇⊃⊇∪ { )٢(   ،
فما هن السبع ،  تني نعرفهما مها العصا واليداملعروف أن اآليتني الل:  يقول السائل

 ؟  األخر

                                                 
 .  ٨:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ١٠١:  سورة اإلسراء آية) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١١١

الطوفان واجلراد والقمل :  وهي،  السبع األخر هي املذكورة يف سورة األعراف
فهذه تسع ،  ونقص الثمرات،  واألخذ بالسنني،  مع اليد والعصا،  والضفادع والدم

 .  آيات

${:  معىن قول اهللا تعاىل yγ1 yŠ$ oΨ sù ÏΒ !$ pκÉJ øt rB ω r& ’ÎΤ t“ øt rB ô‰s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/u‘ Å7 tG øt rB $ wƒ Î |  {  

$  {:   يقول اهللا تعاىل يف سورة مرمي- ١٠٧س yγ1 yŠ$ oΨ sù ÏΒ !$ pκÉJ øt rB ω r& ’ÎΤt“ øt rB ô‰s% Ÿ≅ yè y_ 

Å7 š/u‘ Å7 tG øt rB $ wƒ Î|  ∩⊄⊆∪ ü“ Ìh“ èδ uρ Å7ø‹s9Î) Æí õ‹Åg¿2 Ï' s#÷‚ ¨Ζ9$# ñÝÉ)≈ |¡è@ Å7ø‹n= tæ $ Y7sÛâ‘ $ wŠÏΖy_ ∩⊄∈∪ { )يقول )١   :
 ؟  ) سريا : ( ومن هو املقصود بقوله؟  من هو املنادي
:  وقيل،  نادى مرمي من حتتها ومسعت صوته،  إنه جربيل عليه السالم:  املنادي قيل

وأما ،  ولكن الراجح األول أنه جربيل عليه السالم،  لسالمإن املنادي هو عيسى عليه ا
 وكما ذكر اهللا سبحانه وتعاىل ملا أشارت إليه،  عيسى فإنه مل يتكلم إال ملا محلته إىل قومها

}  ôM s?r'sù Ïµ Î/ $ yγ tΒ öθ s% …ã& é#Ïϑ øt rB ( { )فأشارت إليه فتكلم ،   وقالوا هلا ما قالوا من االستنكار )٢
فالراجح أن الذي ،   أما قبل ذلك فلم يرو أنه تكلم عليه الصالة والسالمبإذن اهللا 

 .  ناداها من حتتها هو جربيل
 .   )٣( } ) Í?ä3sù ’Î1uõ°$#uρ “Ìhs%uρ $YΖøŠtã’  {:  وهلذا قال،  هو النهر الذي تشرب منه:  والسري

ôtΒ {:  معىن قول اهللا تعاىل uρ uÚtôã r& tã “ Ìò2 ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê { 

ôtΒ  {:   ما معىن قوله تعاىل- ١٠٨س uρ uÚtôã r& tã “ Ìò2 ÏŒ ¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê 

…çν ãà±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ { )؟   )٤ 

                                                 
 .  ٢٥:  سورة مرمي آية) ١(
 .  ٢٧:  سورة مرمي آية) ٢(
 .  ٢٦:  سورة مرمي آية) ٣(
 .  ١٢٤:  سورة طه آية) ٤(
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$  {:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل ¨Β Î* sù Νà6¨Ζt Ï?ù'tƒ  Íh_ÏiΒ “ W‰èδ Çyϑ sù yìt7©?$# y“#y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 

4’s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ ôtΒuρ uÚtôãr& tã “Ìò2ÏŒ ¨βÎ*sù …ã&s! Zπt±ŠÏètΒ %Z3Ψ|Ê …çνãà±øtwΥuρ uΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# 4‘yϑôãr& ∩⊇⊄⊆∪ { )١(  
يف اآليتني الكرميتني أن من اتبع القرآن وعمل به فإن اهللا سبحانه وتعاىل تكفل له بأن ال 

ويف اآلية الثانية أن من أعرض عن القرآن ومل ،  وال يشقى يف اآلخرة،  يضل يف الدنيا
 :  يعمل به فإن اهللا جل وعال يعاقبه بعقوبتني

وأنه يعذب يف ،  وقد فسر ذلك بعذاب القرب،  أنه يكون يف معيشة ضنك:  األوىل
 .  فاآلية عامة،  وقد يراد به املعيشة يف احلياة الدنيا ويف القرب أيضا،  قربه

جزاء ؛   واملشاقواحلاصل أن اهللا توعده بأن يعيش عيشة سيئة مليئة باملخاطر واملكاره
ووقع يف ،  فوقع يف الضالل،  ألنه ترك اهلدى؛  له على إعراضه عن كتاب اهللا جل وعال

 .  احلرج
ألنه عمي عن كتاب اهللا ؛  أن اهللا جل وعال حيشره يوم القيامة أعمى:  والعقوبة الثانية

É  {:  قال،  فعاقبه اهللا بالعمى يف اآلخرة،  يف الدنيا b> u‘ zΟ Ï9 û Í_ s? ÷ |³ ym 4‘ yϑ ôã r& ô‰ s% uρ àMΖ ä. 

# Z ÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$ s% y7 Ï9≡x‹x. y7 ÷G s?r& $ uΖçF≈ tƒ#u $ pκtJŠÅ¡uΖsù ( y7Ï9≡x‹x.uρ tΠöθ u‹ø9$# 4 |¤Ψè? ∩⊇⊄∉∪ { )فإذا عمي ،   )٢
فإنه حيشر يوم ،  ومل يعمل به،  ومل ينظر فيه،  لتفت إليهعن كتاب اهللا يف الدنيا بأن مل ي
 .  والعياذ باهللا،  القيامة على هذه الصورة البشعة

tΒ  {:  وهذا كقوله تعاىل uρ ß·÷è tƒ tã Ìø.ÏŒ Ç≈ uΗ ÷q§9$# ôÙ Íh‹s)çΡ …çµ s9 $ YΖ≈ sÜø‹x© uθ ßγ sù …çµ s9 Öƒ Ìs% ∩⊂∉∪ 
öΝåκ̈ΞÎ)uρ öΝåκtΞρ ‘‰ÝÁ u‹s9 Çtã È≅‹ Î6 ¡¡9$# tβθç7|¡øt s† uρ Νåκ̈Ξr& tβρ ß‰tG ôγ •Β ∩⊂∠∪ # ¨L ym #sŒÎ) $ tΡu!% y` tΑ$ s% |M ø‹n=≈ tƒ  Í_øŠt/ y7 uΖ÷ t/ uρ 

y‰÷è ç/ È ÷s% Îô³yϑ ø9$# }§ø♥ Î7sù ß Ìs)ø9$# ∩⊂∇∪ s9uρ ãΝà6yè xΖtƒ tΠöθ u‹ø9$# ŒÎ) óΟçFôϑ n= ¤ß ö/ä3¯Ρr& ’ Îû É># x‹yè ø9$# tβθ ä.ÎtIô±ãΒ ∩⊂∪  
|MΡr'sùr& ßìÏϑ ó¡è@ ¢ΟÁ9$# ÷ρ r& “Ï‰öκsE }‘ôϑ ãè ø9$# tΒ uρ šχ% x. ’Îû 9≅≈n= |Ê &Î7•Β ∩⊆⊃∪ { )فاحلاصل أن ،   )٣

                                                 
 .  ١٢٤ - ١٢٣:  تتاناآلسورة طه ) ١(
 .  ١٢٦ - ١٢٥:  تانياآلسورة طه ) ٢(
 .  ٤٠ - ٣٦:  اتياآلسورة الزخرف ) ٣(
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ن يعاقبه عقوبة اهللا جل وعال توعد من أعرض عن كتابه ومل يعمل به يف احلياة الدنيا بأ
واهللا تعاىل ،  وعقوبة آجلة يف القرب والعياذ باهللا ويف احملشر،  عاجلة يف حياته يف الدنيا

 .  أعلم

óΟ{ :معىن قول اهللا تعاىل s9uρ r& t tƒ t Ï% ©!$# (#ÿρ ã xx. ¨β r& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$# uρ $ tF tΡ% Ÿ2 $ Z)ø? u‘ $ yϑ ßγ≈ oΨ ø)tF xsù ( {  
óΟs9uρ  {:  تعاىل ما معىن قوله - ١٠٩س r& ttƒ t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. ¨β r& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tFtΡ% Ÿ2 

$ Z)ø?u‘ $ yϑ ßγ≈ oΨø)tFxsù ( { )؟   واألرضومىت حصل هذا الفتق يف السماوات؟   )١ 
 :  ذكر املفسرون يف تفسري هذه اآلية ثالثة أقوال

،  واألرض كانت ال تنبت،  أن معىن اآلية أن السماء كانت ال متطر : القول األول
ألنه ؛  وهذا أصح األقوال،  وجعل األرض تنبت،   بأن جعل السماء متطرففتقهما اهللا 

$  {:  قال oΨù= yè y_ uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ø9$# ¨≅ä. >ó x« @c yr ( { )٢(   . 
أن معىن كون السماوات واألرض كانتا رتقا أن األرض أول ما  : القول الثاين

،  علها سبعا طباقاوج،  مث إن اهللا سبحانه وتعاىل فتقها،  وجدت كانت كتلة واحدة
 .  ففتقها اهللا جل وعال وجعلها سبع مساوات،  كذلك السماوات كانت شيئا واحدا

مث إن اهللا سبحانه ،  أن السماء واألرض كانتا شيئا واحدا جمتمعتني:  والقول الثالث
 .  وأقر األرض يف مكاهنا،  ورفع السماء،  وتعاىل فتق السماء من األرض
وأما وقت ذلك فاهللا ،  واألول هو أصحها،   هذه اآلية الكرميةهذا حاصل األقوال يف

 .  أعلم به

                                                 
 .  ٣٠:  سورة األنبياء آية) ١(
 .  ٣٠:  سورة األنبياء آية) ٢(
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Νà6ΖÏΒ {:  معىن قول اهللا تعاىل uρ ̈Β 4† ¯ûuθ tG ãƒ Νà6ΖÏΒ uρ  ¨Β –Š tãƒ #’ n< Î) ÉΑ sŒö‘ r& Ì ßϑ ãè ø9$# { 

Νà6ΖÏΒ  {:  قال اهللا تعاىل - ١١٠س uρ ̈Β 4† ¯ûuθ tG ãƒ Νà6ΖÏΒ uρ ̈Β –Štãƒ #’n< Î) ÉΑsŒö‘ r& Ìßϑ ãè ø9 $# 

Ÿξ ø‹x6Ï9 zΝn= ÷è tƒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ 8Νù= Ïæ $\↔ ø‹x© 4 { )؟  يةما معىن هذه اآل،   )١ 
معىن هذه اآلية أن اهللا سبحانه وتعاىل ملا ذكر خلق اإلنسان وتطوره وقدرته سبحانه 

Ν  {:  قال جل وعال،  وتنقله من طور إىل طور،  وتعاىل على تنشئته à6Ζ ÏΒ uρ  ¨Β 

4† ¯û uθ tG ãƒ { )ويزاد يف ،  ومنكم من ميدد يف حياته،  يف وقت مبكر من حياته:   يعين )٢
،  ويرد إىل أرذل العمر بأن يبلغ منتهاه حىت ينتهي إىل حالة ضعف،  عمره حىت يستكمله
Ÿξ  {:  وحالة زوال اإلدراك ø‹x6Ï9 zΝn= ÷è tƒ .ÏΒ Ï‰÷èt/ 8Νù= Ïæ $ \↔ ø‹x© 4 { )ألنه كان يف إبان ؛   )٣

قوته ومراحل عمره املتوسطة بني الطفولة واهلرم ذا علم وذا فطنة بعد مرحلة الطفولة وذا 
ويعود إىل احلالة ،  مث يتضاعف هذا الشيء مع امتداد العمر حىت يفقد بالكلية،  إدراك

 .  األوىل اليت كان عليها أول الطفولة
“ #$!ª *  {:  فهذا فيه تذكري لإلنسان بقدرة اهللا كما قال تعاىل يف آية أخرى Ï% ©!$# 

Ν ä3 s) n= s{  Ï iΒ 7# ÷è |Ê ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7# ÷è |Ê Zο §θ è% ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ;ο §θ è% $ Z ÷è |Ê Zπ t7 øŠ x© uρ 4 ß, è= øƒ s† 

$ tΒ â !$ t± o„ ( uθ èδ uρ ÞΟŠ Î= yè ø9$# ãƒ Ï‰s)ø9$# ∩∈⊆∪ { )٤(   . 

                                                 
 .  ٥:  سورة احلج آية) ١(
 .  ٥:  سورة احلج آية) ٢(
 .  ٥:  سورة احلج آية) ٣(
 .  ٥٤:  سورة الروم آية) ٤(
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  جمموعة من اآلياتاجلمع بني 
$ ΝèO§  {:   قال تعاىل- ١١١س uΖøO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9$# t Ï% ©!$# $ uΖøŠxsÜô¹ $# ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( óΟßγ ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟÏ9$ sß 

Ïµ Å¡øuΖÏj9 { )وقال أيضا،   اآلية.  )١  :}  tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ #¹þθ ß™ ÷ρ r& öΝÎ= ôàtƒ …çµ |¡øtΡ ¢ΟèO ÌÏøó tG ó¡o„ ©!$# 

Ï‰Éf tƒ ©!$# #Y‘θàxî $ VϑŠ Ïm وقال تعاىل يف سورة يوسف على لسان امرأة ،   )٢( } ∪⊂⊆⊆∩ ‘§
$! *  {:  العزيز tΒ uρ ä—Ìht/é& û Å¤ øtΡ 4 ¨βÎ) }§ø¨Ζ9$# 8ο u‘$ ¨ΒV{ Ïþθ ¡9$$ Î/ { )وقال أيضا،   )٣  :}  !$ ¨Β 

y7 t/$ |¹ r& ôÏΒ 7πuΖ|¡ym zÏϑ sù «!$# ( !$ tΒ uρ y7 t/$ |¹ r& ÏΒ 7π y∞Íh‹y™ Ïϑ sù y7 Å¡ø¯Ρ 4 { )فاآليتان األوليان ،   )٤
ويف اآليتني ،  لكونه خالف أوامر ربه تعاىل؛  تدالن على أن اإلنسان هو الظامل لنفسه

لكوهنا تأمره وحتثه على فعل ؛  األخريني فيهما البيان أن النفس هي الظاملة لإلنسان
ولكن ،  مع إمياين الشديد بأن القرآن ال تعارض فيه؟  فكيف اجلمع بينهما،  السوء

 ؟  جزاكم اهللا خريا،  أريد التوفيق بني تلك اآليات الكرميات
وذلك ألن اآليات األوىل فيها ؛  ال تعارض بني هذه اآليات الكرمية اليت ذكرها السائل
 الثانية أن النفس ويف اآليات،  أن اإلنسان يظلم نفسه بتعريضها لعذاب اهللا سبحانه وتعاىل

فاإلنسان يظلمها إذا تركها مع ،  حمبة للشهوات احملرمة،  نزاعة للشر،  أمارة بالسوء
،  ألن اهللا استرعاه عليها؛  وأفسح هلا اجملال يف تناول ما تشتهيه من احملرمات،  هواها

:  ىلقال تعا،  وعدم تركها مع ما تشتهيه مما يضرها،  واألخذ بزمامها،  وأمره حبفظها
}  <§øtΡuρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θ ègé $ yγ1 uθø)s?uρ ∩∇∪ ô‰s% yx n= øùr& tΒ $ yγ8 ©.y— ∩∪ ô‰s% uρ z>% s{ tΒ 

$ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪ { )فال ،  فاإلنسان يظلم نفسه إذا تركها تتناول ما تشتهي من احملرمات )٥
 .  د هللاتعارض واحلم

                                                 
 .  ٣٢:  سورة فاطر آية) ١(
 .  ١١٠:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٥٣:  ة يوسف آيةسور) ٣(
 .  ٧٩:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ١٠- ٩:  اتياآلسورة الشمس ) ٥(
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$tΑ{:  معىن قول اهللا تعاىل s)sù þ’ ÎoΤ Î) àM ö6 t7ôm r& ¡= ãm Îö sƒ ø: $# tã Ìø.ÏŒ ’ În1u‘ { 

:   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم) ص ( ما معىن هذه اآلية من سورة - ١١٢س
}  tΑ$ s)sù þ’ÎoΤÎ) àMö6 t7ôm r& ¡=ãm Îösƒ ø: $# tã Ìø.ÏŒ ’În1u‘ 4 ®L ym ôNu‘# uθ s? É>$ yf Ït ø: $$ Î/ ∩⊂⊄∪ $ yδρ–Šâ‘ ¥’ n?tã ( t,ÏsÜsù 

$ Gs ó¡tΒ É−θ ¡9$$ Î/ É−$ uΖôã F{$#uρ ∩⊂⊂∪ { )؟   )١ 

$tΑ  { قال:   وردت يف سياق قصة سليمان عليه السالمهذه اآلية s)sù þ’ÎoΤÎ) àM ö6 t7ôm r& ¡=ãm 

Îösƒ ø: $# tã Ìø.ÏŒ ’ În1u‘ 4 ®L ym ôNu‘# uθ s? É>$yf Ït ø: $$ Î/ ∩⊂⊄∪ { )عليه الصالة وتفسري هذه اآلية أنه،   )٢ 
وكان يستعرضها بعد العصر ،  " ألن املراد باخلري اخليل " والسالم كان يستعرض اخليل

4  {:  فقوله تعاىل،  حىت غربت الشمس ®L ym ôNu‘# uθ s? É>$ yf Ït ø:$$ Î/ ∩⊂⊄∪ { )حىت :   يعين)٣
فعند ذلك ،  ألن رؤية اخليل شغلته عن ذلك؛  ونسي أن يصلي العصر،  ت الشمسغرب

’þ  {:  ندم ملا تنبه عليه الصالة والسالم على ما فعل وقال ÎoΤÎ) àMö6 t7ôm r& ¡=ãm Îösƒ ø:  يلوم )٤( } #$

’ tã Ìø.ÏŒ  {:  نفسه هبذا În1u‘ 4 ®L ym ôNu‘# uθ s? É>$ yf Ït ø: $$Î/ ∩⊂⊄∪ { )حىت غربت الشمس:   يعين)٥ . 

} $ yδρ –Šâ‘ ¥’n?tã ( t,ÏsÜsù $ Gs ó¡tΒ É−θ ¡9$$ Î/ É−$ uΖôã F{$#uρ ∩⊂⊂∪ { )القول الصحيح يف تفسري ،  )٦
ألهنا شغلته عن طاعة ؛  وذلك بضرب سوقها وأعناقها بالسيف،  أنه أمر بذحبها:  ذلك
ألن اخليل على ؛   فأراد أن يكفر ما حصل بذبح هذه اخليل والتصدق بلحمهااهللا 

،  ورجحه أيضا الشوكاين،  هذا هو الذي رجحه ابن كثري،  الصحيح يؤكل حلمها
 .  وغريمها من املفسرين

                                                 
 .  ٣٣ - ٣٢:  تانياآلسورة ص ) ١(
 .  ٣٢:  سورة ص آية) ٢(
 .  ٣٢:  سورة ص آية) ٣(
 .  ٣٢:  سورة ص آية) ٤(
 .  ٣٢:  سورة ص آية) ٥(
 .  ٣٣:  سورة ص آية) ٦(
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وهذا فيه إتالف ،  وهذا قد يعترض عليه بأنه مل يذبح اخليل ويعقرها وهي ال ذنب هلا
وإما أن ،  إما ألن هذا جائز يف شرع من قبلنا:  واجلواب عن هذا يف أحد أمرين؟  مال

جائزة على الصحيح حىت يف والعقوبة بإتالف املال ،  هذا من العقوبة بإتالف املال
مع أن ذبح اخليل والتصدق بلحمها على الفقراء واحملتاجني مباح وقربة إىل اهللا ،  شرعنا

 .  فليس يف هذا غرابة،  سبحانه وتعاىل

yl{:  معىن قول اهللا تعاىل t tΒ Ç÷ƒ t ós t7ø9 $# Èβ$u‹ É)tG ù= tƒ { 

yl  {:   ما معىن قوله تعاىل- ١١٣س t tΒ Ç ÷ƒ t ós t7 ø9 $# Èβ$ u‹ É) tG ù= tƒ ∩⊇∪ $ yϑ åκ s] ÷ t/ Óˆ y— ö t/ ω 
Èβ$ u‹ Éó ö7 tƒ ∩⊄⊃∪ { )؟ وما البحران املقصود هبما يف اآلية؟   )١  
} yl ttΒ Ç÷ƒ tós t7ø9$# Èβ$ u‹É)tG ù= tƒ ∩⊇∪ { )يتجاور البحران العذب :  أي،   يعين يتجاوران)٢
فالبحران إما ،  املراد بذلك حبر فارس وحبر الروم حيث يلتقيان يف احمليط:  وقيل،  واملاحل

 أي أن هذا ال خيتلط هبذا مع -املراد هبما البحر العذب واملاحل بينهما برزخ ال يبغيان 
إن الربزخ املقصود به شيء من :  وقيل،  إنه العازل بينهما:  والربزخ قيل،  التقائهما
 نعم هذا بقدرة اهللا -أو حاجز من األرض ،  فالربزخ هو إما عازل بينهما،  األرض

ال ،  وال يؤثر بعضها على بعض،  سبحانه أن هذه البحار تتجاور ويلتقي بعضها ببعض
على بل كل منهما يبقى ،  وال العذب ينقلب إىل ماحل،  املاحل ينقلب إىل عذب

 .  خصوصياته
أي ،  التقى أو خلط بينهما:  هنا " مرج "  الظاهر واهللا أعلم معىن) مرج (ومعىن 

 .  جعل بينهما التالقي

                                                 
 .  ٢٠ - ١٩:  اتياآلسورة الرمحن ) ١(
 .  ١٩:  سورة الرمحن آية) ٢(
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 ١١٨

 كلمة عبس ومعىن العبس الوارد يف القرآن 
وما معىن العبس ،  املوجودة يف سورة عبس " عبس "  يسأل عن كلمة- ١١٤س

 ؟  الوارد يف القرآن
يتضايق :  يعين،  وظهرت عليه الكراهة،  س اإلنسان إذا قطب جبينهعب:  العبس معناه
 .  هذا هو األصل،  فيظهر على وجه الكراهة والعبوس وعدم االنبساط،  اإلنسان من شيء

t6§{  { و tã #’ ¯< uθ s?uρ ∩⊇∪ { )أن النيب :   يف القرآن معناها)١ حصل منه بعض الكراهية 
التضايق بسبب أن عبد اهللا ابن أم مكتوم األعمى رضي اهللا تعاىل عنه جاءه يسأله عن و

وكان عليه الصالة ،   حبضرته ناس من أكابر قريشوكان النيب ،  أمور من أمور دينه
لعل اهللا أن يهديهم ليدعوهم إىل ،  والسالم يطمع يف إسالمهم وترغيبهم والتحدث معهم

 يسأله وهو مشغول مع هؤالء كأنه كره  ابن أم مكتوم  فلما جاء عبد اهللااهللا 
وكره سؤاله ألنه يشغله عن التحدث مع ،  جميء عبد اهللا ابن أم مكتوم يف هذه الساعة

t6§{  {:  وقال،   على ذلكفعاتبه اهللا ،  هؤالء tã #’̄< uθ s?uρ ∩⊇∪ β r& çν u!% y` 4‘yϑ ôã F{$# ∩⊄∪ $ tΒ uρ 

y7ƒ Í‘ô‰ãƒ …ã& ©#yè s9 #’ ª1̈“ tƒ ∩⊂∪ ÷ρ r& ã©.¤‹tƒ çµ yè xΨtG sù #“ tø.Ïe%! $# ∩⊆∪ $ ¨Β r& ÇtΒ 4 o_ øó tFó™ $# ∩∈∪ |MΡr'sù …çµ s9 3“ £‰|Á s? ∩∉∪ 
$ tΒ uρ y7ø‹n= tã ω r& 4’ ª1̈“ tƒ ∩∠∪ $ ¨Β r&uρ tΒ x8u!% y` 4 të ó¡o„ ∩∇∪ uθèδ uρ 4 y´ øƒ s† ∩∪ |MΡr'sù çµ ÷Ζtã 4‘¤Sn= s? ∩⊇⊃∪ { )٢(   . 

الذي جاءه ،   عدم استقباله لعبد اهللا ابن أم مكتومواملعىن أن اهللا ينكر على النيب 
وال حمبة هلم ،  وانشغاله مع قوم ال رغبة هبم يف اخلري،  ومقبال على اخلري،  راغبا يف اخلري
بلني على وال مق،  ليسوا راغبني،  بل هم يف زعمهم أهنم يف غىن عنه،  يف دين اإلسالم

 .   من هنا جاء العتاب لنيب اهللا دعوة النيب 

                                                 
 .  ١:  سورة عبس آية) ١(
 .  ١٠ - ١:  اتياآلسورة عبس ) ٢(
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≅Ÿ {:  معىن قول اهللا تعاىل ÏF è% Ü=≈pt õ¾ r& ÏŠρß‰ ÷{W{ $# { 

≈=Ÿ≅ÏFè% Ü  {:   يف كتابه الكرمي يقول املوىل - ١١٥س pt õ¾r& ÏŠρ ß‰÷{W{$# ∩⊆∪ { )١(  
 ؟  من هم أصحاب األخدود

أصحاب األخدود هم مجاعة من الكفار كادوا للمسلمني يف وقتهم ملا حاولوا معهم 
 .  وصربوا على التعذيب،  فثبت هؤالء املسلمون على دينهم،  أن يصرفوهم عن دينهم
≅Ÿ  {:  قال اهللا جل وعال ÏFè% Ü=≈ pt õ¾r& ÏŠρ ß‰÷{W{$# ∩⊆∪ { )لعن أصحاب :   أي )٢

وهذا خرب عن قوم من الكفار ،  وهي احلفر اليت يف األرض،  ومجعه أخاديد،  األخدود
،   فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهمعمدوا إىل من عندهم من املؤمنني باهللا 

وأعدوا هلا وقودا ،   األرض أخدودا وأججوا فيه نارافحفروا هلم يف،  فأبوا عليهم
وهلذا قال ،  فقذفوهم فيها،  فلم يقبلوا،  مث أرادوهم أن يرجعوا عن دينهم،  يسعروهنا به

≅Ÿ  {:  تعاىل ÏFè% Ü=≈ pt õ¾r& ÏŠρ ß‰÷{W{$# ∩⊆∪ Í‘$ ¨Ζ9$# ÏN# sŒ ÏŠθè% uθ ø9$# ∩∈∪ øŒÎ) ö/ãφ $ pκö n= tæ ×Šθ ãè è% ∩∉∪ öΝèδ uρ 4’n?tã $ tΒ 

tβθ è= yèøtƒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ×Šθ åκà− ∩∠∪ { )مشاهدون ملا يفعل بأولئك املؤمنني:   أي )٣  . 

$  {:  قال اهللا تعاىل tΒ uρ (#θ ßϑ s)tΡ öΝåκ÷]ÏΒ Hω Î) β r& (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Í“ƒ Í•yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ pt ø: :   أي )٤( } ∪∇∩ #$
احلميد ،  وما كان هلم عندهم ذنب إال إمياهنم باهللا العزيز الذي ال يضام من الذ جبنابه املنيع

 .  واهللا تعاىل أعلم،  جبميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره

                                                 
 .  ٤:  سورة الربوج آية) ١(
 .  ٤:  سورة الربوج آية) ٢(
 .  ٧ - ٤: اآلياتسورة الربوج ) ٣(
 .  ٨:  سورة الربوج آية) ٤(
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 ١٢٠

öΝ {:  معىن قول اهللا تعاىل s9 r& t s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 •/u‘ >Š$ yè Î/{ 

 ∪∠∩ öΝs9r& ts? y#ø‹x. Ÿ≅yèsù y7•/u‘ >Š$yèÎ/ ∩∉∪ tΠu‘Î) ÏN#sŒ ÏŠ$yϑÏèø9$#  {:   ما معىن قوله تعاىل- ١١٦س

 ÉL ©9$# öΝs9 ÷,n= øƒ ä† $ yγ è= ÷WÏΒ ’ Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9$# ∩∇∪ { )؟  ) إرم (وما املقصود بـ ؟   )١ 
هذه القبيلة اليت ذكرها اهللا سبحانه وتعاىل هي من األمم الكافرة والعاتية اليت اغترت 

،  ألن اهللا أعطاها من القوة البدنية وقوة احلضارة وامللك ما اغترت به؛  بقوهتا وجربوهتا
$  {:  قال تعاىل،   بسببهوطغت ¨Β r'sù ×Š% tæ (#ρ çy9 ò6tG ó™ $$ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î/ Èd,pt ø: $# (#θ ä9$ s% uρ ôtΒ ‘‰x© r& $ ¨ΖÏΒ 

¸ο §θ è% ( óΟs9uρ r& (#÷ρ ttƒ χ r& ©!$# “ Ï% ©!$# öΝßγ s)n= yz uθ èδ ‘‰x© r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο §θ è% ( (#θ çΡ% x.uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ šχρ ß‰ys øgs† ∩⊇∈∪ $ uΖù= y™ ö‘ r'sù 

öΝÍκö n= tã $ \t†Í‘ #Z|À÷|À þ’Îû 5Θ$−ƒ r& ;N$ |¡Ït ªΥ öΝßγ s)ƒ É‹ãΖÏj9 z># x‹tã Ä“ ÷“ Ïƒ ø: $# ’Îû Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ü># x‹yè s9uρ Íο tÅz Fψ$# 

3“ t“ ÷z r& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρç|ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ { )ودعاهم ،  ألهنم ملا جاءهم نيب اهللا هود عليه السالم؛   )٢
قد ذكر اهللا قصتهم يف مواضع ،  تكربوا وجتربوا واغتروا بقوهتم،  إىل توحيد اهللا وعبادته

 ∪∌∩ /öΝs9r& ts? y#ø‹x. Ÿ≅yèsù y7•/u‘ >Š$yèÎ  {:  ومن ذلك هذا املوضع من سورة الفجر،  كثرية من كتابه

tΠu‘ Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïèø9$# ∩∠∪ { )٣(   . 
خارجني عن ،  وهؤالء كانوا متمردين عتاة جبارين : ( قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا

وجعلهم ،  فذكر تعاىل كيف أهلكهم ودمرهم،  جاحدين لكتبه،  مكذبني لرسله،  طاعته
≅öΝs9r& ts? y#ø‹x. Ÿ  {:  وعرب فقال،  ديثأحا yè sù y7•/u‘ >Š$ yèÎ/ ∩∉∪ tΠu‘ Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïè ø9$# ∩∠∪ { )٤(  ،

:  قال ابن إسحاق،  وهم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح،  وهؤالء عاد األوىل
فأجناه اهللا من بني ،  فكذبوه وخالفوه،  ودا عليه السالموهم الذي بعث اهللا فيهم رسوله ه

8xƒ  { وأهلكهم،  أظهرهم ومن آمن معه منهم ÌÎ/ A|Àö|¹ 7π uŠÏ?% tæ ∩∉∪ $ yδ t¤‚ y™ öΝÍκö n= tã yìö7y™ 5Α$ uŠs9 

                                                 
 .  ٨:  سورة الفجر آية) ١(
 .  ١٦ - ١٥:  اتياآلسورة فصلت ) ٢(
 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة الفجر ) ٣(
 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة الفجر ) ٤(
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 ١٢١

sπ uŠÏΨ≈yϑ rO uρ BΘ$ −ƒ r& $ YΒθ Ý¡ãm ” utIsù tΠöθ s)ø9$# $ pκ Ïù 4 tç÷|À öΝåκ̈Ξr( x. ã—$ yf ôã r& @≅øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ ∩∠∪ ö≅yγ sù 3“ ts? Νßγ s9 .ÏiΒ 

7π u‹Ï%$ t/ ∩∇∪ { )١(   . 
فقوله ،  ليعترب مبصرعهم املؤمنون؛  وقد ذكر اهللا قصتهم يف القرآن يف غري ما موضع

‘tΠu  {:  تعاىل Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïèø9$# ∩∠∪ { )وزيادة تعريف هبم،   عطف بيان )٢  . 

#ÏN  {:  قوله تعاىل sŒ ÏŠ$ yϑ Ïèø9$# ∩∠∪ { )ألهنم كانوا يسكنون بيوت الشعر اليت ترفع  )٣
وهلذا ذكرهم ؛  قواهم بطشاوأ،  وقد كانوا أشد الناس يف زماهنم خلقة،  باألعمدة الشداد
:  فقال،  وأرشدهم إىل أن يستعملوها يف طاعة رهبم الذي خلقهم،  هود بتلك النعمة

}  öΝà2 u‘É‹ΖãŠÏ9 4 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) öΝä3n= yè y_ u!$ xn= äz .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏΘöθ s% 8yθ çΡ öΝä.yŠ# y— uρ ’Îû È,ù= y⇐ø9$# Zπ sÜ)Á t/ ( 

(#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù uIω#u «!$# ÷/ä3ª= yè s9 tβθ ßs Î=øè? ∩∉∪ { )وبه يتبني املراد )٥(انتهى كالمه رمحه اهللا  )٤ 

öΝs9r& ts? y#ø‹x. Ÿ≅yè  {:  بقوله تعاىل sù y7 •/u‘ >Š$ yèÎ/ ∩∉∪ tΠu‘ Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïèø9$# ∩∠∪ { )واهللا أعلم )٦   . 

                                                 
 .  ٨ - ٦:  اتياآلسورة احلاقة ) ١(
 .  ٧:  سورة الفجر آية) ٢(
 .  ٧:  سورة الفجر آية) ٣(
 .  ٦٩:  سورة األعراف آية) ٤(
 .  ) ٥٠٨ / ٤ (البن كثري "  تفسري القرآن العظيم: "  انظر) ٥(
 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة الفجر ) ٦(
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 ١٢٢

ÏM≈tƒ {:  معىن قول اهللا تعاىل Ï‰≈ yèø9 $#uρ $ \⇔÷6 |Ê{ 

ÏM≈tƒ  {:  ما تفسري قوله تعاىل-١١٧س Ï‰≈ yè ø9$#uρ $ \⇔÷6 |Ê ∩⊇∪ ÏM≈ tƒ Í‘θ ßϑ ø9$$ sù %Znô‰s% ∩⊄∪ { )١( 
 ؟  وما املراد بالعاديات هنا

وهي اخليل اليت تعدو بركاهبا عند احلاجة كما ،  يقسم اهللا سبحانه وتعاىل بالعاديات
ا ارتفعت أصواهتا عندم:   أي) ضبحا (ومعىن ،  يف حالة القتال يف سبيل اهللا والغارات

≈ÏM  { تعدو tƒ Í‘θ ßϑ ø9 $$ sù % Zn ô‰ s% ∩⊄∪ { )أهنا تقدح حبوافرها احلجارة عندما تغري:   أي)٢  ،

}  ÏN≡uÉó èRùQ$$ sù $ \⇔÷6 ß¹ ∩⊂∪ { )وكل هذا أوصاف للخيل وحاالهتا عند ،   هي اخليل أيضا)٣
 يف هذا دليل على فضل اجلهاد يف سبيل اهللا وركوب اخليل للجهاد يف سبيل اهللا الغارة 

ρ#)  {:  واهللا تعاىل يقول،  يف سبيل اهللا ‘‰Ïã r&uρ Νßγ s9 $ ¨Β ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ ø‹y⇐ø9$# 

šχθ ç7Ïδöè? Ïµ Î/ ¨ρ ß‰tã «!$# öΝà2 ¨ρ ß‰tã uρ { )وكل هذه أوصاف للخيل،   )٤ }  ÏM≈ tƒÏ‰≈ yè ø9$#uρ 

$ \⇔ ÷6 |Ê ∩⊇∪ ÏM≈ tƒ Í‘θ ßϑ ø9 $$ sù % Zn ô‰ s% ∩⊄∪ ÏN≡ u Éó èR ùQ $$ sù $ \⇔ ÷6 ß¹ ∩⊂∪ tβ ö rO r' sù  Ïµ Î/ $ \è ø) tΡ ∩⊆∪ z ôÜ y™ uθ sù  Ïµ Î/ 

$ ºè øΗ sd ∩∈∪ { )كل هذه أوصاف للخيل حالة غارهتا للجهاد يف سبيل اهللا عز وجل)٥   . 

èπ{:  معىن قول اهللا تعاىل tã Í‘$ s)ø9$# $ tΒ èπ tã Í‘$ s)ø9$# { 

èπ  {:   ما معىن قوله تعاىل- ١١٨س tã Í‘$ s) ø9 $# ∩⊇∪ $ tΒ èπ tã Í‘$ s) ø9 $# ∩⊄∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ 

èπ tã Í‘$ s) ø9  ؟   إىل آخر السورة.  )٦( } ∪⊃∩ #$

                                                 
 .  ٢ - ١:  تانياآلسورة العاديات ) ١(
 .  ٢:  سورة العاديات آية) ٢(
 .  ٣:  سورة العاديات آية) ٣(
 .  ٦٠:  سورة األنفال آية) ٤(
 .  ٥ - ١:  اتياآلسورة العاديات ) ٥(
 .  ٣ - ١:  اتياآلسورة القارعة ) ٦(
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 ١٢٣

،  وهذا أحد أمسائه،  مسي بالقارعة ألنه يقرع األمساع بأهواله،  يوم القيامة:  القارعة
وغري ،  واحلاقة،  والساعة،  والطامة الكربى،  والصاخة،  القارعة:  وقد مسي بأمساء كثرية

 .  ويوم فيه أهوال عظيمة،  ألنه يوم عظيم؛  مسائهذلك من أ
èπ  {:  قوله تعاىل tã Í‘$ s)ø9$# ∩⊇∪ $ tΒ èπ tã Í‘$ s)ø9$# ∩⊄∪ { )هذا التكرار من أجل تعظيم هذا )١ 

 .  وشد االنتباه ملا جيري فيه من األهوال حىت يكون املسلم على استعداد ملالقاته،  اليوم
 ∪⊇∩ tΠöθtƒ ãβθä3tƒ â¨$̈Ψ9$# Ä¸#txø9$$Ÿ2 Ï^θèZ÷6yϑø9$#  {:  إن اهللا سبحانه وتعاىل بني ذلك بقولهمث 
ãβθä3s?uρ ãΑ$ t6 Éf ø9$# Çôγ Ïè ø9$$ Ÿ2 Â\θàΖyϑ ø9$# ∩∈∪ { )حلشر  بني ما يكون يف هذا اليوم من ا )٢

وتكون ،  حىت إن اجلبال الرواسي تذوب،  ومن تغري هذه الكائنات،  ومجع اخلالئق
مث ،  وهو الصوف املنفوش من لينها وذوباهنا بعد أن كانت جامدة قوية صلبة،  كالعهن

أما السعداء فهم الذين ،  سعداء وأشقياء:  بني سبحانه وتعاىل انقسام الناس إىل قسمني
ونعيم ،  ففازوا برضاء اهللا سبحانه وتعاىل،  فرجحت بسيئاهتم،  مثقلت موازين حسناهت

واألشقياء هم الذي خفت موازينهم مبعىن أن سيئاهتم رجحت ،  اجلنة خالدين خملدين فيه
وهي أن ،  وانقلبوا إىل أسوء عاقبة،  فهؤالء خابوا وخسروا،  والعياذ باهللا،  على حسناهتم

 .  النار مقرهم ومصريهم أبد اآلباد

≅×{:  معىن قول اهللا تعاىل ÷ƒ uθ sù š,Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ...{ 

:  بسم اهللا الرمحن الرحيم:   ما معىن قول اهللا تعاىل يف سورة املاعون- ١١٩س
}  ×≅ ÷ƒ uθ sù š,Íj#|Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ t Ï% ©!$# öΝèδ tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ ∩∈∪ t Ï% ©!$# öΝèδ šχρ â!#tãƒ ∩∉∪ tβθãè uΖôϑ tƒ uρ 

tβθ ãã$yϑ ø9$# ∩∠∪ { )؟   )٣ 
 ∪⊇∩ š,Íj#|Áßϑù=Ïj9  {،  إنه واد يف جهنم:  وقيل،   كلمة عذاب وهتديد ووعيد شديد) ويل (

t Ï% ©!$# öΝèδ tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ ∩∈∪ { )يعين،  ن الصالة عن وقتهاالذين يؤخرو:   أي)٤  :
                                                 

 .  ٢ - ١: تان ياآلسورة القارعة ) ١(
 .  ٥ - ٤: تان ياآلسورة القارعة ) ٢(
 .  ٧ - ٤:  اتياآلسورة املاعون ) ٣(
 .  ٥ - ٤:  تانياآلسورة املاعون ) ٤(
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والعصر يف وقت ،  ويصلي الظهر يف وقت العصر،  يصلي الفجر بعدما تطلع الشمس
ومضيعا هلا كما ،  فالذي خيرج الصالة عن وقتها هذا يعترب ساهيا عنها،  وهكذا،  املغرب

=y#n *  { يف اآلية األخرى sƒ m .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ì#ù= yz (#θ ãã$|Ê r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ ãèt7¨?$#uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# ( { )١(  
فإضاعة الصالة والسهو عنها الذي ورد الوعيد عليه يف هاتني اآليتني هو إخراجها عن 

βÎ) nο¨  { : ألن اهللا تعاىل يقول؛  وقتها من غري عذر شرعي 4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ% x. ’n?tã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

$ Y7≈ tFÏ. $ Y?θ è% öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪ { )ال جيوز إخراجها عنها من غري عذر ،  مفروضة يف أوقاهتا:   أي )٢
 .  شرعي

t  {:  ىلوقوله تعا Ï%©!$# öΝèδ šχρ â!#tãƒ ∩∉∪ { )يراءون الناس يف أعماهلم:   يعين )٣  ،
وإمنا يريدون أن ،  ويؤدون األعمال الصاحلة ال يريدون هبا وجه اهللا،  يريدون مدحهم
أو ،  أو يطلب العلم،  أو يصلي،  كالذي يتصدق ألجل أن ميدحه الناس،  ميدحهم الناس

وإمنا يريد بذلك أن ميدحه ،  ال رغبة يف الطاعة والثواب،  يؤدي أي عبادة من العبادات
 .  فهذا هو الرياء،  الناس ويثنوا عليه

yϑ  {:  وهذا حيبط العمل كما قال سبحانه وتعاىل sù tβ% x. (#θ ã_ ötƒ u!$ s)Ï9 Ïµ În/u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ù= sù 

Wξ uΚ tã $ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ Íο yŠ$ t7Ïè Î/ ÿÏµ În/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ { )والنيب ،   )٤يقول  : }  أخوف ما

 فالرياء حمبط )٦( )٥( } الرياء " : فسئل عنه فقال،  " أخاف عليكم الشرك األصغر
ألهنم ؛  وهو من صفات املنافقني،  وهو خطر شديد،  شرك أصغر،  وهو شرك،  للعمل

sŒÎ)uρ (#þθ#  {:  كما قال اهللا تعاىل ãΒ$ s% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ ãΒ$s% 4’ n<$ |¡ä. tβρ â!#tãƒ }¨$̈Ζ9$# Ÿω uρ šχρ ãä.õ‹tƒ ©!$# 

                                                 
 .  ٥٩:  سورة مرمي آية) ١(
 .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٦:  سورة املاعون آية) ٣(
 .  ١١٠:  سورة الكهف آية) ٤(
 .  )٥/٤٢٨(أمحد ) ٥(
 .  )٢( هامش ٢٠ تقدم يف ص) ٦(
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ω Î) WξŠ Î= s% ∩⊇⊆⊄∪ { )والواجب على املسلم أن خيلص ،  ومرض وبيل،  فالرياء داء خطر،   )١
 .  ة وال يقصد من ورائه رياء وال مسععمله هللا 

ألن بذل العارية للمحتاج من ؛  املراد باملاعون هنا العارية:  وأما الذين مينعون املاعون
وهو ال ضرر ،  فالذي مينع العارية عن احملتاج،  الطاعة واإلحسان يثاب عليها اإلنسان
،  والفأس،  قد فسر املاعون مبا يشمل القدر،  عليه يف بذهلا عليه هذا الوعيد العظيم

فبذل العارية ،  وكل ما حيتاج الناس ألمورهم اليت يضطرون إليها،  والدلو،  واحلبل
فإن بذهلا من ،  وهو يف غىن عنها،  للمحتاجني إذا مل يترتب على ذلك ضرر باملعري

 .  ومنعها من املتوعد عليه يف هذه اآلية الكرمية،  الطاعة

 مسائل يف علوم القرآن  - ٥

 ا من التبديل والتحريف احلكمة يف كون القرآن حمفوظ
يف ،   ما احلكمة يف أن القرآن العظيم حمفوظ من التبديل والتحريف- ١٢٠س

وهل يعين اإلميان بالكتب ؟  حني أن الكتب األخرى كالتوراة واإلجنيل ليست كذلك
 ؟  خاصة وأن بعضها دخله التحريف،  اإلميان مبا فيها على ما هي عليه اآلن

الناسخ ملا ،  ألنه الكتاب الباقي إىل قيام الساعة؛   تعاىل حبفظهالقرآن الكرمي تكفل اهللا
؛  أما الكتب السابقة فاستحفظ عليها الربانيون واألحبار،  وال يتطرق إليه نسخ،  سبقه

ويتطرق إليها النسخ بشرائع أخرى ،   مؤقتة- واهللا أعلم -وألهنا ؛  ابتالء وامتحانا هلم
والقرآن عام جلميع الثقلني ،  مبن أنزلت عليهم يف وقتهموهي أيضا خاصة ،  تأيت بعدها

 .  اجلن واإلنس إىل يوم القيامة
،  واإلميان بالكتب السابقة إميان جممل،  واإلميان بالكتب اإلهلية من أركان اإلميان

من أنكر منه حرفا أو آية أو أقل أو أكثر فهو ،  واإلميان بالقرآن إميان مفصل بكل ما فيه
،  وكذلك من أنكر حكما من أحكامه كقطع يد السارق،  دين اإلسالممرتد عن 

                                                 
 .  ١٤٢:  سورة النساء آية) ١(
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أو يف أي ،  أو أنكر صالحيته للحكم بني الناس يف هذا الزمان،  واالقتصاص من اجلاين
 .  فهو كافر؛  زمان

دون ،  يتناول أصوهلا وما فيها من حق،  أما اإلميان بالكتب السابقة فهو إميان جممل
ألن اهللا أمر باإلميان هبا مع ذكره سبحانه أن أهلها قد ؛  يف وتبديلما أدخل فيها من حتر
،  فاإلميان بأصوهلا وأهنا من عند اهللا دون ما فيها من حتريف وتبديل؛  حرفوها وغريوا فيها

 .  فهذا مردود على أصحابه
ƒ÷≅×  {:  قال تعاىل uθ sù t Ï% ©#Ïj9 tβθç7çFõ3tƒ |=≈ tG Å3ø9$# öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r'Î/ §ΝèO tβθä9θ à)tƒ #x‹≈ yδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# (#ρ çtIô±uŠÏ9 

Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠÎ= s% ( { )١(   ،وقال تعاىل  :}  ¨βÎ)uρ óΟßγ ÷ΖÏΒ $Z)ƒ Ìxs9 tβ… âθ ù= tƒ Οßγ tFt⊥ Å¡ø9r& É=≈ tFÅ3ø9$$ Î/ 

çνθ ç7|¡ós tG Ï9 zÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# $ tΒ uρ uθ èδ š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# šχθä9θ à)tƒ uρ uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# $ tΒ uρ uθèδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# 

tβθ ä9θ à)tƒ uρ ’n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩∠∇∪ { )٢(   . 

 قراءة املعوذتني بدون لفظ كلمة قل 
 هل جيوز قراءة املعوذتني بدون لفظ كلمة األمر يف أول السورة - ١٢١س

 ؟  ) قل (
والذي يعتقد أنه ليس قرآنا فإنه يكون جاحدا ،   من القرآن) قل (ال جيوز هذا ألن 

ألن من جحد شيئا من القرآن ولو حرفا أو ؛  عياذ باهللافيكون كافرا وال،  لبعض القرآن
≅ö  {  يف) قل ( فكلمة كلمة يكون كافرا باهللا  è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )٣(   ،}  ö≅ è% 

èŒθ ãã r& Éb> tÎ/ È,n= xø9$# ∩⊇∪ { )٤(   ،} ö≅ è% èŒθ ããr& Éb> tÎ/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊇∪ { )ويف غري هذه السور ،   )٥
واعتقاد أنه كالم اهللا سبحانه ،  والقرآن كله جيب اإلميان به،  هي كلمة من القرآن

                                                 
 .  ٧٩:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٧٨:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ١:  سورة اإلخالص آية) ٣(
 .  ١:  سورة الفلق آية) ٤(
 .  ١:  سورة الناس آية) ٥(
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،  وبكل آية منه،  وبكل كلمة،  جيب اإلميان بكل حرف،  حروفه ومعانيه،  وتعاىل
 .  ومن جحد شيئا من ذلك فهو كافر باهللا،   سورةوبكل

 قول صدق اهللا العظيم بعد قراءة القرآن 
بعد قراءة  " صدق اهللا العظيم " :  هل من الصواب أن يقول املسلم- ١٢٢س
 ؟  وهل هي واردة؟  القرآن

 وال أحدا من صحابته أو السلف الصاحل كانوا يلتزمون هبذه الكلمة مل يرد أن النيب 
ومن ،  فالتزامها دائما واعتبارها كأهنا من أحكام التالوة،  عد االنتهاء من تالوة القرآنب

 .  يعترب بدعة ما أنزل به من سلطان،  لوازم تالوة القرآن
أو تفكر يف آية ووجد هلا ،  أما أن يقوهلا اإلنسان يف بعض األحيان إذا تليت عليه آية

،  صدق اهللا لقد حصل كذا وكذا:   بأس أن يقولفال،  ويف غريه،  أثرا واضحا يف نفسه
≅ö  {:  قال تعاىل è% s−y‰|¹ ª!$# 3 (#θ ãèÎ7¨?$$ sù s' ©#ÏΒ tΛ Ïδ≡tö/Î) { )١(   . 

ôtΒ  {:  يقول سبحانه وتعاىل uρ ä−y‰ô¹ r& zÏΒ «!$# $ ZVƒ Ï‰tn ∩∇∠∪ { )٢(   . 

صدق  " : فقول،  )٣( } إن أصدق احلديث كتاب اهللا { :  يقولوالنيب 
وقد نبه اهللا عليه ،  كما لو رأيت شيئا وقع،  عض املناسبات إذا ظهر له مربريف ب " اهللا

 .  ال بأس بذلك،  سبحانه وتعاىل يف القرآن
،  كأهنا من أحكام التالوة فهذا شيء مل يرد به دليل " صدق اهللا " أما أن نتخذ
هللا يف بداية إمنا الذي ورد من األذكار يف تالوة القرآن أن نستعيذ با،  والتزامه بدعة

*sŒÎ#  {:  قال تعاىل:  التالوة sù |Nù&ts% tβ#uöà)ø9$# õ‹ÏètG ó™ $$ sù «!$$ Î/ zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_ §9$# ∩∇∪ { )٤(   . 

                                                 
 .  ٩٥:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٨٧:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )٣/٣١١(، أمحد  )١٥٧٨(ة العيدين النسائي صال) ٣(
 .  ٩٨:  سورة النحل آية) ٤(
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بسم اهللا الرمحن الرحيم :  ويقول،  لتالوة يستعيذ باهللا من الشيطان يف بداية اكان 
ال ،  أما بعد هناية التالوة فلم يرد التزام ذكر خمصوص،  إذا كان يف أول سورة سوى براءة

 .  وال غري ذلك،  صدق اهللا

 مجع األهل واإلخوان عند دعاء ختم القرآن 
 وهو أال،   ويراودين يف نفسي شيء- وهللا احلمد واملنة - أختم القرآن - ١٢٣س

 ؟  فهل هذا العمل جائز،  وأدعو اهللا مبا تيسر من الدعاء،  أن أمجع أهل بييت عند اخلتمة
وقد ،  ألن ذلك مظنة اإلجابة؛  جيوز مجع األهل واإلخوان عند دعاء ختم القرآن

فالدعاء بعد ختم القرآن مأثور عن السلف يف الصالة وخارج ،  كان بعض الصحابة يفعله
 .  )١(نة اإلجابة وهو مظ،  الصالة

ً                     قراءة املرأة القرآن وهي كاشفة رأسها وخصوص ا عند آية فيها سجدة                                          
فإذا صادفتين سجدة ،   أحيانا أقرأ القرآن الكرمي وأنا مكشوفة الرأس- ١٢٤س

 ؟  أم أغطي رأسي مث أسجد بعد ذلك،  فهل أسجد بدون غطاء
 مل يكن عندك رجال غري ال بأس أن تقرئي القرآن الكرمي وأنت مكشوفة الرأس إذا

وينبغي أن تغطي رأسك عند سجود التالوة نظرا ألن بعض أهل العلم يرى أنه ،  حمارم
واهللا تعاىل ،  فتغطية الرأس أحوط يف هذا وأحسن،  وأنه يأخذ أحكام الصالة،  صالة
 .  أعلم

 حرق أوراق من املصحف إذا خيف عليها من االمتهان 
ن املصحف الشريف إذا خيف عليها  هل جيوز حرق أوراق م- ١٢٥س
 ؟  االمتهان

                                                 
،  ) ٩١-٨٩ص " ( التبيان يف آداب محلة القرآن: "  ، وانظر ) ٥٦٢-٥٥٩ / ٢ " ( سنن الدارمي: "  انظر) ١(

 .  ) ٣٦٥ / ٤ " ( فيض القدير: "  ، وانظر ) ٣٩٠ / ٩ " ( تاريخ بغداد: "  وانظر
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أصبح يف حالة ال ميكن ،  وخشي عليه من االمتهان،  نعم إذا درس املصحف ومتزق
ألن كال من ؛  فال بأس أن حيرق أو يدفن يف أرض طاهرة،  االنتفاع به والقراءة فيه

قوا املصاحف وكذلك حر،  فقد دفنوا املصاحف،  األمرين فعله الصحابة رضي اهللا عنهم
 وحرقوا ما عداه من بقية وهو مصحف عثمان ،  ملا مجعوا الناس على مصحف واحد

فإنه إما أن يدفن يف ،  فاملصحف إذا كان يف حالة ال ميكن االنتفاع به لتمزقه،  املصاحف
 .  وإما أن حيرق،  مكان طاهر

 تعليق اللوحات املكتوب عليها قرآنا 
 جتميلية يف املنازل وقد كتب عليها آيات  هل جيوز تعليق لوحات- ١٢٦س
 ؟  قرآنية

وأنزله ليتلى ،  اهللا سبحانه وتعاىل أنزل القرآن هدى ونورا وشفاء ملا يف الصدور
،  وإىل جنته،  ويتخذ إماما وقائدا إىل اهللا جل وعال،  ويستنار هبديه،  ويتدبر ويعمل به

 إن )٢( )١( } والقرآن حجة لك أو عليك { فهو حجة اهللا على خلقه كما قال النيب 
وإن أعرضت عنه صار ،  وهو دليل لك إىل اجلنة،  متسكت به وعملت به صار حجة لك

 .  فهذا هو الواجب حنو القرآن،  يدفعك إىل النار ملخالفته وعدم العمل به،  حجة عليك
وأن ،  ونستنري بنوره،  وأن هنتدي هبديه،   تالوتهالواجب حنو القرآن أن نتلوه حق

 الذي ال يأتيه ألنه كتاب اهللا ؛  ونصونه عن العبث واالمتهان،  نعظمه وجنله وحنترمه
وأن حنكمه ،  وأن نعمل به،  ترتيل من حكيم محيد،  وال من خلفه،  الباطل من بني يديه
*βÎ  {:  كما قال تعاىل،  فيما اختلفنا فيه sù ÷Λä ôã t“≈ uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷ΛäΨä. 

tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρ ù's? ∩∈∪ { )٣(   . 
                                                 

، أمحد  )٢٨٠(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٥١٧(، الترمذي الدعوات  )٢٢٣(مسلم الطهارة ) ١(
 .  )٦٥٣(، الدارمي الطهارة  )٥/٣٤٤(

 .  من حديث أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه)  ٢٠٣ / ١ " ( صحيح مسلم: "  انظر) ٢(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٣(
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فهذا ال ينبغي ،  ويعلق على اجلدران،  أما كتابته حجبا أو رقاعا أو على لوحات
أو على الرقاب أو على النساء أو ،  وحيرم كتابته حجبا وحروزا يعلق على الصبيان

ألن فيه امتهانا للقرآن وتعريضا ؛  هذا ال جيوز على الصحيح من قويل العلماء،  الرجال
 ويكون فتحا لباب تعليق ما سببا لالعتقاد يف الشفاء من غري اهللا ورمبا يكون ،  إلهانته

 .  ال جيوز تعليقه من العوذ الشيطانية واأللفاظ الشركية
فالصحيح من قويل العلماء أنه ال جيوز اختاذ القرآن حروزا وتعاويذ تكتب وتعلق على 

هذا ال ،  درانوكذلك كتابته على لوحات وتعليقه على اجل،  الرقاب أو على األجسام
رمبا أن املكان الذي علقت فيه هذه اللوحة اليت فيها آية من ،  جيوز ألنه رمبا يهان القرآن

ويكون يف ،  ويكون فيه شيء من الفسوق،  أنه يكون فيه شيء من املعاصي،  كتاب اهللا
وحة أو تؤول هذه الل،  ورمبا تسقط هذه اللوحة وتداس ومتتهن،  هذا إهانة للقرآن العظيم

ففي تعليقه ،  ويرتلون هذا املرتل فيهينون هذا القرآن املعلق،  إىل سكان ال يعبئون بالقرآن
مل يعلم أهنم ،  ومل يكن هذا من هدي السلف الصاحل،  على اجلدران تعريض له لالمتهان

وإمنا كان القرآن ،  كانوا يكتبون القرآن على لوحات أو براويز ويعلقونه على اجلدران
أما كتابته يف ،  وحيفظ ويتلى ويدرس،  ويعمل به ظاهرا وباطنا،   القلوبيكتب يف

وال فائدة من وراء ،  لوحات وبراويز وما أشبه ذلك فهذا مل يكن معروفا عن السلف
 .  وإمنا خيشى من املضرة واإلهانة للقرآن الكرمي،  ذلك

 تعليق اآليات القرآنية على اجلدران 
 ؟  ات القرآنية على اجلدران ما حكم تعليق اآلي- ١٢٧س

أما تعليقه على اجلدران فهو ،  جيب تعظيم القرآن الكرمي وتالوته وتدبره والعمل به
وأيضا قد يتخذ ذلك من باب جتميل اجلدران ،  وقد يؤدي ذلك إىل امتهانه،  من العبث

وقد يكتب على شكل ،  فيجعل القرآن ضمن ذلك،  بالديكورات والرسومات والكتابات
 .  قوش يقصد منها املناظر فقطن
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وما كان السلف يعملون ،  وعلى كل حال فالقرآن جيب أن يصان عن هذا العبث
ويظهر أثره ،  وإمنا أنزل ليكتب يف القلوب،  والقرآن مل يرتل ليكتب على اجلدران،  هذا

 .  على األعمال والتصرفات

 تعليق اآليات القرآنية واألحاديث النبوية على اجلدران 
 ؟   هل جيوز تعليق آيات قرآنية أو أدعية نبوية على جدران املرتل- ١٢٨س

ما ،  كل هذا مل يكن من عمل السلف،  تعليق اآليات املكتوبة أو األحاديث واألدعية
إمنا كانوا حيفظوهنا ،  كانوا يكتبون اآليات واألدعية واألحاديث ويعلقوهنا على اجلدران

 .  ويكتبوهنا يف الكتب،  ية االحتراموحيترموهنا غا،  ويعملون هبا
فإن يف ،  أما تعليق اآليات واألحاديث واألدعية فهذا ال جيوز خصوصا اآليات القرآنية

وقد ،  قد تسقط هذه املعلقات أو امللصقات وتداس ومتتهن،  تعليقها تعريضا هلا لالمتهان
با ما يفعل من أجل الزينة وغال،  فهذا من العبث،  يناهلا ما يناهلا من األذى واالمتهان

حىت إن بعضهم يكتبها على ،  ورمبا تكتب اآليات على شكل ال جيوز،  واملناظر اليت تعلق
فهذا كله عبث ،  أو يكتبها على صورة مصباح كهربائي أو قنديل،  شكل حيوان أو طائر

 .  ال جيوز
ى أن مما يدل عل،  وعلى شكل نقوش،  كما تكتب أحيانا على شكل غري مقروء

وهذا كله من العبث الذي يصان ،  القصد من ذلك النقوش إبراز مجال اخلطوط والزينة
 .  عنه كتاب اهللا عز وجل

 تعليق اآليات القرآنية يف اجملالس بعد بروزهتا 
مع أن اآلية القرآنية ؟   هل جيوز تعليق آيات من كتاب اهللا يف اجملالس- ١٢٩س

 .  قد زينت ووضع عليها برواز للتجميل
خصوصا وأن ،  الذي أراه أن هذا العمل ال جيوز ملا فيه من تعريض القرآن لإلهانة

ورمبا ،  ورمبا يعلقه إىل جانب صورة حمرمة،  بعض الناس يعلقه للزينة واملناظر اجلميلة
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أو ،  كأن تكتب على صورة مصباح،  تكتب اآليات أو اآلية على شكل نقوش وفنون
كأن تكتب على شكل حيوان من طائر أو ،  أشد من ذلكأو ما هو ،  على صورة كأس
وأيضا فإن القرآن مل يرتل ليعلق ،  وكل هذا من العبث بكتاب اهللا،  فراشة أو غري ذلك

وأيضا مل يكن هذا من ،  ويرسخ يف القلوب،  وإمنا أنزل ليتلى ويعمل به،  على اجلدران
 .  فالواجب صيانة كتاب اهللا واحترامه،  عمل السلف

 رب األمثال من القرآن الكرمي ض
 نسمع كثريا من اإلخوان يستخدمون اآليات القرآنية لضرب أمثلة - ١٣٠س

ω ßÏϑ  {:  كقوله تعاىل ó¡ç„ Ÿω uρ  Í_ øóãƒ ÏΒ 8íθ ã_ ∩∠∪ {    ،وقوله  :}  * $ pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨ ø)n= yz $ pκ Ïùuρ 

öΝä.ß‰‹Ïè çΡ { )وإذا كان جائزا ففي أي احلاالت ميكن ذكرها ؟   فهل هذا جائز أم ال )٢
 .  جزاكم اهللا خريا؟  وترديدها

هذا الشيء ال :  ال بأس بالتمثل بالقرآن الكرمي إذا كان لغرض صحيح كأن يقول
$ *  {:  أو يقول،  يسمن وال يغين من جوع pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨ ø)n= yz $ pκ Ïùuρ öΝä.ß‰‹Ïè çΡ { )إذا أراد  )٣ 

مث يبعثه اهللا ،  د املوتويعود إليها بع،  وأنه خلق منها،  التذكري حبالة اإلنسان مع األرض
أما ،  فالتمثل بالقرآن الكرمي إذا مل يكن على وجه السخرية واالستهزاء ال بأس به،  منها

ألن من استهزأ ؛  إذا كان على وجه السخرية واالستهزاء فهذا يعترب ردة عن اإلسالم
دين فإنه يرتد عن ،   وهزل بشيء من ذلكأو بشيء من ذكر اهللا ،  بالقرآن الكرمي

≅ö  {:  كما قال تعاىل،  اإلسالم è% «!$$ Î/r& Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ âÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹tG ÷è s? 

ô‰s% Λän öxx. y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4 { )فيجب تعظيم القرآن واحترامه،   )٤  . 

                                                 
 .  ٧:  سورة الغاشية آية) ١(
 .  ٥٥:  سورة طه آية) ٢(
 .  ٥٥:  سورة طه آية) ٣(
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ٤(
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 الفرق بني احلديث القدسي واحلديث النبوي 
 ؟   ما الفرق بني احلديث القدسي وحديث الرسول - ١٣١س

واحلديث غري ،   بلفظه ومعناه عن اهللا احلديث القدسي هو الذي يرويه النيب 
:   كما قال تعاىلمن النيب ولفظه ،  القدسي هو الذي يكون معناه وحيا من اهللا

}  $ tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ωÎ) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪ { )١(   . 

 الفرق بني القرآن واحلديث القدسي 
 ؟   إذن فما الفرق بني القرآن واحلديث القدسي- ١٣٢س

 :  فروقهناك عدة 
 .  واحلديث القدسي ليس من املعجز بلفظه،  القرآن معجز : أوال
 .  واحلديث القدسي ليس متعبدا بتالوته،  القرآن متعبد بتالوته : ثانيا
 .  واحلديث القدسي ال يلزم أن يكون متواترا،  القرآن متواتر : ثالثا
 .   مبسه من غري طهارةواحلديث القدسي ال بأس،  القرآن ال ميسه إال طاهر : رابعا

 تفسري اجلاللني 
 ؟  " تفسري اجلاللني "  ما رأيكم يف- ١٣٣س
،  احلافظ احمللي واحلافظ السيوطي:  تفسري خمتصر ألفه احلافظان " تفسري اجلاللني " 

تفسري جالل الدين احمللي :  لذلك مسي باجلاللني أي،  وكل منهما يلقب جبالل الدين
ألن جالل الدين احمللي تويف قبل إكماله فأكمله ؛  سيوطيوتفسري جالل الدين ال

 .  السيوطي
لكن من ،  وهو تفسري خمتصر جدا يسهل على طالب العلم أو املبتدئ قراءته أو حفظه

ومها يؤوالن آيات الصفات كما هو ،  املعلوم أن كال املفسرين على عقيدة األشاعرة

                                                 
 .  ٤ - ٣:  تانياآلسورة النجم ) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٣٤

 يف االعتماد على تفسريمها يف آيات ومن هذه الناحية جيب احلذر،  مذهب األشاعرة
 .  الصفات

 ما جيب قراءته من كتب التفسري 
وجزاك اهللا ؟   التفاسري كثرية فما هو التفسري الذي تنصح بقراءته- ١٣٤س
 .  خريا

والتفاسري ،  وهذا من نعم اهللا سبحانه وتعاىل،  ال شك أن التفاسري كثرية واحلمد هللا
ومنها ،  ومنها التفسري السامل من األخطاء،  نها املختصروم،  منها املطول،  متفاوتة

 .  وال سيما يف العقيدة،  التفسري الذي فيه أخطاء
فإنه من أعظم التفاسري وأحسنها ؛  " تفسري ابن كثري " والذي أنصح به إخواين هو

مث ،  سلفمث بأقوال ال،  مث بالسنة النبوية،  ألنه يفسر القرآن بالقرآن أوال؛  طريقة ومنهجا
 .  فهو تفسري متقن وموثوق؛  مبقتضى اللغة العربية اليت نزل هبا

وتفسري ،  وهو تفسري خمتصر جيد على منهج السلف " تفسري البغوي " وأيضا هناك
وكذلك ،  فهذه التفاسري موثوق هبا،  فهو تفسري واسع وشامل؛  احلافظ ابن جرير الطربي

 .  غزير العلم،  و تفسري جيد وسهل العبارةفه؛  تفسري الشيخ عبد الرمحن السعدي
وال سيما يف ،  ولكنها فيها أخطاء،  أما بقية التفاسري فهي جتيد يف بعض النواحي

حبيث يأخذ منها ما فيها من ،  وال يصلح أن يقرأ فيها إال اإلنسان املتمكن،  العقيدة
فعليه أن يأخذ التفسري ،  لكن املبتدئ ال يستطيع هذا،  ويتجنب ما فيها من اخلطأ،  اخلري

،  " تفسري البغوي " و،  " تفسري ابن كثري " وليس فيه أخطاء مثل،  الذي ليس فيه مزالق
 .   قيمة وجيدة- واحلمد هللا -وكلها تفاسري ،  " تفسري احلافظ ابن جرير " و
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 التوكل على اهللا 

 معىن التوكل والرد على من يفهم التوكل مبعىن التواكل 
وهل التوكل على اهللا يكون يف ؟  وما حقيقته؟   ما املقصود بالتوكل- ١٣٥س

وما ردكم على من يفهم التوكل مبعىن التواكل ؟  أم هو يف كل األمور،  الشدائد فقط
 ؟  وعدم بذل األسباب

،  فالتوكل على اهللا سبحانه هو االعتماد عليه،  التوكل لغة هو االعتماد والتفويض
 .  وتفويض األمور إليه

’  {:  قال اهللا تعاىل،  وهو فريضة جيب إخالصه هللا n? tã uρ «! $# (# þθ è= ©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊄⊂∪ { )وقال تعاىل،   )١  :}  β Î) ÷Λ äΨ ä. Λ äΨ tΒ# u «! $$ Î/ Ïµ ø‹ n= yè sù (# þθ è= ©. uθ s? β Î) Λ äΨ ä. 

t Ïϑ Î= ó¡ •Β ∩∇⊆∪ { )فهو ،  ومما يدل على أمهيته،  فجعل التوكل شرطا لإلميان واإلسالم  )٢
ملا ينشأ عنه من األعمال ؛  التوحيد وأعظمها وأجلهاوأعلى مقامات ،  أمجع أنواع العبادة

 .  الصاحلة
 .  ال يف بعض األحوال،  والتوكل على اهللا سبحانه يكون يف مجيع األمور
وأمر باختاذ ،  فإن اهللا أمر بالتوكل،  وليس معىن التوكل على اهللا إمهال األسباب

ρ#)  {:  فقال تعاىل،  األسباب ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  Ï iΒ ;ο §θ è% { )وقال تعاىل،   )٣  :

}  (#ρ ä‹è{ öΝà2 u‘ õ‹Ïm { )لكن ال يعتمد على األسباب يف حصول النتائج،   )٤  . 
ويضع ،  ويلبس الدروع،  وكان حيمل السالح،   أعظم املتوكلنيوكان النيب 
 .  )٥(املغفر على رأسه 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٨٤:  سورة يونس آية) ٢(
 .  ٦٠:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  ٧١:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ) ٤٨١،  ٤٨٠ / ٣ (، وكذلك  ) ١٣٣-١٣٠ / ١ " ( زاد املعاد: "  يف ذلك:  انظر) ٥(
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ويسمون ،  ويصبحون عالة على غريهم،  وال يأخذون معهم الزاد،  وملا كان أناس حيجون
 .  )٢(  )١( } G9$# 4−(ρßŠ̈ρt“s?uρ  χÎ*sù uöyz ÏŠ#̈“9$# 3“uθø#)  {:   تعاىلأنزل اهللا،  أنفسهم باملتوكلني
ال ،  وترك األسباب قدح يف الشريعة،  االعتماد على األسباب شرك:  وهلذا قيل

وهو ،  بل إن اجلنة ال حتصل إال بسبب،  وال عجزكم توكال،  توكلكم عجزاجتعلوا 
 .  واهللا أعلم.  العمل الصاحل

  عز وجلكيفية التوكل على اهللا 
 ؟   كيف يكون اإلنسان متوكال على اهللا- ١٣٦س

حيث يعلم ؛  يكون اإلنسان متوكال على اهللا بأن يصدق االعتماد على ربه عز وجل
 لعبد اهللا بن ولقد قال النيب ،  وهو الذي يدبر األمور،  اىل بيده اخلريأنه سبحانه وتع

،  احفظ اهللا جتده جتاهك،  احفظ اهللا حيفظك،  إين أعلمك كلمات! يا غالم  { : عباس
واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ،  وإذا استعنت فاستعن باهللا،  إذا سألت فاسأل اهللا

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ،  ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك
 .  )٤( )٣( } مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك

 .   من سواهال يلتفت إىل،  هبذه العقيدة يكون اإلنسان معتمدا على اهللا جل وعال
بل إن ،  ولكن حقيقة التوكل ال تنايف فعل األسباب اليت جعلها اهللا تبارك وتعاىل سببا

 هي من متام - سواء كانت شرعية أم حسية -فعل األسباب اليت جعلها اهللا تعاىل سببا 
،  ألن اهللا تعاىل قد جعل لكل شيء سببا؛  ومن متام اإلميان حبكمة اهللا عز وجل،  التوكل

                                                 
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ) ٢٢٧ / ١ (البن كثري "  تفسري القرآن العظيم: "  انظر) ٢(
 .  )١/٣٠٨(، أمحد  )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ٣(
 ٧ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف باسمن حديث عبد اهللا بن ع)  ٢٩٣ / ١ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(

"  كالم ابن رجب رمحه اهللا تعاىل على هذا احلديث يف:  وانظر.  من حديث عبد اهللا بن عباس)  ٢٠٣/ 
 .  ) ١٧٤ص  " ( جامع العلوم واحلكم
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،  ويتوقى الربد،   كان يلبس الدروع يف احلرب- وهو سيد املتوكلني - ذا النيب وه
 .  )١(ويف أحد لبس درعني ،  إلبقاء حياته ومنو جسمه؛  ويأكل ويشرب

 فهؤالء الذين يزعمون أن حقيقة التوكل تكون بترك األسباب واالعتماد على اهللا 
 عليه له احلكمة البالغة يف تقديره ويف فإن الذي أمر بالتوكل؛  هم يف الواقع خاطئون

 .  قد جعل لألمور سببا حتصل به،  شرعه
،  وسأبقى يف بييت،  أنا سأتوكل على اهللا تعاىل يف حصول الرزق:  وهلذا لو قال قائل
فإن الذي أمرك ،  وليس توكال حقيقيا،  إن هذا ليس بصحيح:  قلنا،  ال أحبث عن الرزق

uθ  {:  لبالتوكل عليه هو الذي قا 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 ،  أو يف حصول الزوجة،  أنا سأتوكل على اهللا يف حصول الولد:  لولو قال قائ

ولكان فعله هذا منافيا ملا تقتضيه ،  لعده الناس سفيها،  يسع يف طلب الزوجة وخطبتها
 .  حكمة اهللا عز وجل

،  إين أتوكل على اهللا تعاىل يف أال يضرين هذا السم:  وقال،  ولو أن أحدا أكل السم
ألن الذي أمرنا بالتوكل عليه سبحانه وتعاىل هو ؛  متوكل على اهللا حقيقةلكان هذا غري 
Ÿω  {:  الذي قال لنا uρ (#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄∪ { )٣(   . 

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

 .  بل مما هنى اهللا عنه،   بهما أمر اهللا 

                                                 
 .  ) ٤٨١-٤٨٠ / ٣ (وكذلك )  ١٣٣-١٣٠ / ١ " ( زاد املعاد: "  يف ذلك:  انظر) ١(
 .  ١٥:  سورة امللك آية) ٢(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية) ٣(
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  عز وجلاألسباب املعينة على تعلق القلب باهللا 
 ؟  ما هي األسباب املعينة على تعليق القلب باهللا  - ١٣٧س

وتذكر ،  األسباب املعينة على تعليق القلب باهللا هي اإلكثار من تالوة القرآن الكرمي
قال ،  واإلكثار من ذكر اهللا،  والطمع يف ثوابه،  واخلوف من عقاب اهللا،  نعم اهللا سبحانه

 .   )١( } ∪∇⊅∩ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u ’È⌡uΚôÜs?uρ Οßγç/θè=è% Ìø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿωr& Ìò2É‹Î/ «!$# ’È⌡yϑôÜs? Ü>θè=à)ø9$#  {:  تعاىل
والتفكر ،  وكذلك من األسباب اليت تعني على تعلق القلب باهللا النظر يف آياته الكونية

χ  {:  قال تعاىل،  فيها Î) ’Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏF÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$pκ̈]9$#uρ ;M≈tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ 

É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇⊃∪ t Ï%©!$# tβρãä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈uŠÏ% #YŠθ ãè è% uρ 4’n?tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρ ã¤6xtG tƒ uρ ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ $ uΖ−/u‘ $ tΒ |Mø)n= yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ys ö6 ß™ $ oΨÉ)sù z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊇⊇∪ { )٢(   . 

 على اهللا عدم منافاة شراء األطعمة يف أوقات اخلوف التوكل 
 هل شراء األطعمة ووضعها يف البيت يف هذه األيام ينايف التوكل على - ١٣٨س

 ؟  اهللا 
؛  وال ينايف التوكل،  شراء األطعمة ووضعها يف البيت من أجل االستهالك ال بأس به

بأن تكون ،  إال إذا ترتب على ذلك إضرار باآلخرين،  ألن هذا مما تدعو احلاجة إليه
 .  أو إغالء للسعر،  ويف شرائها وختزينها تضييق على الناس،  السلع قليلة

 

                                                 
 .  ٢٨:  سورة الرعد آية) ١(
 .  ١٩١ - ١٩٠:  تانياآلسورة آل عمران ) ٢(
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 العني واحلسد والوسوسة وتعليق التمائم 

 إتالف احلاسد بعينه شيئا وبيان عالج احلسد 
فهل عليه ،   عني احلاسد إذا أصابت شيئا ألحد وأتلفته أو أضرت به- ١٣٩س
،  لكن ذلك خارج عن إرادتهو،  وإن مل يكن ذلك عن قصد منه أو حسد فعال؟  شيء

أو يقطع أثرها ،  وهل هناك دواء شرعي لذلك للحاسد واحملسود خيفف من أثرها
 ؟  بالكلية

وهذا من عجيب صنع اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل يف ،  العني حق كما يف احلديث
 .  )٢( )١( } العني حق { :  يقولوالنيب ،  نظر بعض األشخاص إصابة تضر مبا تقع عليه

أما العائن فإذا كان خيشى ضرر عينه ،  وهناك عالج شرعي للعائن وللمصاب
 لعامر بن النيب قال  { كما،  اللهم بارك عليه:  وإصابتها للمعني فليدفع شرها بقوله

 .  )٤( )٣( } اللهم بارك عليه:  قلت:  أي " ؟ أال بركت " : ربيعة ملا عان سهل بن حنيف
وكذلك يستحب له ،  اللهم بارك عليه:  فإذا خشي العائن أن يضر املنظور فإنه يقول

ن إذا ألنه روي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كا؛  ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا:  أن يقول
 .  )٥(ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا :  قال،  أو دخل حائطا من حيطانه،  رأى شيئا يعجبه

 .  فإذا الزم العائن هذا الذكر فإنه يدفع ضرره بإذن اهللا

                                                 
،  )٣٥٠٧(، ابن ماجه الطب  )٣٨٧٩(، أبو داود الطب  )٢١٨٧(، مسلم السالم  )٥٤٠٨(البخاري الطب ) ١(

 .  )٢/٢٨٩(أمحد 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٧١٩ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
 .  )١٧٤٦(، مالك اجلامع  )٣٥٠٩(ن ماجه الطب ) ٣(
،  ) ٤٨٧ ، ٤٨٦ / ٣ " ( مسنده"  ، ورواه اإلمام أمحد يف ) ٩٣٩،  ٩٣٨ / ٢ " ( موطئه"  رواه اإلمام مالك يف) ٤(

سري "  الذهيب يف:  ، وانظر يفعن أيب أمامة بن سهل بن حن)  ١١٦٠ / ٢ " ( سننه"  ورواه ابن ماجه يف
 .  ) ٣٢٦ / ٢ " ( أعالم النبالء

 .  تقدم ذكره) ٥(
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حىت إن الفقهاء ،  ألنه يكون معتديا هبذا؛  أما إذا تعمد إصابة الشخص فإنه يأمث بذلك
ألن هذا يعترب ؛  ل شخص بعينه وأقر بذلك فإنه يقتص منهإذا تعمد قت:  رمحهم اهللا قالوا
 .  من قتل العمد

،  وأما نفس املصاب فإنه يستعمل الرقية اليت رقى هبا جربيل النيب عليه الصالة والسالم
أو عني ،  من شر كل نفس،  بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك { : وهي أن يقول

أو يقوله أحد ،   يقول هذا الدعاء بنفسه)٢( )١( } بسم اهللا أرقيك،  اهللا يشفيك،  حاسد
 .  واهللا أعلم،  هذا مما تدفع به العني بإذن اهللا،  من إخوانه وينفث عليه

ويغسل داخلة ،  لعائن مباءوكذلك تعاجل إصابة العني باالستغسال بأن يغتسل ا
 .  )٣( إىل ذلك كما أرشد النيب ،  مث تصب الغسالة على املصاب بالعني،  سراويله

 وسواس النفس 
وإذا كانت النفس توسوس بأشياء ؟   ما احلكم يف وسواس النفس- ١٤٠س
 علما أنه رمبا ال،  والشخص يتأمل ويتأثر تأثريا شديدا خوفا من هذا الوسواس،  خبيثة

هل يؤاخذ على ،  بل هو أمر خارج عن إرادته حتدثه به نفسه،  يعتقده وال يعمل به
 ؟  ذلك

 : كما يف احلديث،  وال يؤاخذ به ما مل يتكلم أو يعمل،  الوسواس ال يضر اإلنسان
 فالوسواس الذي )٥( )٤( } ا ما مل تتكلم أو تعملعفي ألميت ما حدثت به أنفسه {

وأن يشغله عن طاعة ،  يريد به أن حيزن هذا املسلم،  يدخل على اإلنسان هو من الشيطان
                                                 

 .  )٣/٥٦(، أمحد  )٣٥٢٣(، ابن ماجه الطب  )٩٧٢(، الترمذي اجلنائز  )٢١٨٦(مسلم السالم ) ١(
 .  من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه)  ١٧١٩،  ١٧١٨ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
"  ، و ) ٤٨٧،  ٤٨٦ / ٣ " ( مسند اإلمام أمحد"  ، و ) ٩٣٩،  ٩٣٨ / ٢ " ( موطأ اإلمام مالك: "  نظرا) ٣(

 .  ) ٣٢٦ / ٢ (للذهيب "  سري أعالم النبالء"  ، و ) ١١٦٠ / ٢ " ( سنن ابن ماجه
،  )٣٤٣٣(ق ، النسائي الطال )١١٨٣(، الترمذي الطالق  )١٢٧(، مسلم اإلميان  )٤٩٦٨(البخاري الطالق ) ٤(

 .  )٢/٤٩١(، أمحد  )٢٠٤٠(، ابن ماجه الطالق  )٢٢٠٩(أبو داود الطالق 
 .  من حديث أيب هريرةبلفظ قريب من هذا)  ١٦٩ / ٦ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٥(
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وأن ال يلتفت هلذا ،  فعلى املسلم أن يستعيذ باهللا من الشيطان،  اهللا سبحانه وتعاىل
 .   يضره بإذن اهللاوال،  ويرفضه رفضا باتا،  وال يعتربه شيئا،  الوسواس

 وسواس الشيطان وكيفية رده 
 ؟  ماذا أعمل لرد وسوسته،   أنا شاب يوسوس يل الشيطان أحيانا- ١٤١س

،  وعدم االلتفات إىل وسوسته،  وسوسة الشيطان ترد باالستعاذة باهللا من الشيطان
 يلتفت فعلى املسلم أن يرفضها ويتركها وال،  والوسوسة ال تضر ما مل يتكلم اإلنسان

 .  وأن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم،  إليها

 تعليق التمائم 
واليت تكون من ،   ما حكم التمائم اليت تعلق يف أعناق الصبيان وغريهم- ١٤٢س

 ؟  وأشباه ذلك من الدعوات املشروعة،  اآليات القرآنية واألدعية النبوية
 :  ه التمائم لعدة أمورالصحيح من قويل العلماء أنه ال جيوز تعليق مثل هذ

واألصل املنع لعموم النهي عن تعليق ،   أنه ليس هناك دليل على جواز ذلك- ١
 .   وحنوه)٢( )١( } من تعلق متيمة فال أمت اهللا له { التمائم كقوله 

لتعليق التمائم املشتملة على الشرك  أن السماح بتعليق هذه التمائم يكون وسيلة - ٢
 .  واأللفاظ احملرمة

وتعريضه للدخول يف املواطن ،   أن السماح بتعليق التمائم وسيلة المتهان القرآن- ٣
 .  وقد يعلق على أطفال ال حيترزون من النجاسة،  غري املناسبة

 .  إىل غري ذلك من احملاذير
واحلمد ،  لى املصاب غنية عن تعليق التمائمويف رقية املريض مباشرة وقراءة القرآن ع

 .  هللا

                                                 
 .  )٤/١٥٤(أمحد ) ١(
 ٤ " ( مستدركه"  م يف، ورواه احلاك من حديث عقبة بن نافع)  ١٥٤ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

 .  من حديث عقبة بن نافع)  ٢١٦/ 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٢

 بيع القالئد اليت يكتب عليها بعض اآليات القرآنية 
فهل جيوز ،   نرى بعض القالئد اليت تكتب عليها بعض اآليات القرآنية- ١٤٣س

 .  أفتونا جزاكم اهللا خريا؟  بيعها وشراؤها ولبسها وهي على هذه احلالة
وال جتوز هذه الكتابة ،  لقالئد اليت يكتب فيها شيء من القرآنال جيوز بيع وال لبس ا
وألن هذا قد يتخذ حجبا ومتائم يعتقد فيها الشفاء من ،  ألن يف ذلك امتهانا للقرآن

 املعلق من  وهذا النهي يعم)١( }  عن تعليق التمائمهنى النيب  { وقد،  األمراض
 .  واهللا أعلم،  القرآن وغريه على الصحيح

 لبس أساور مطلية أو خيوط من شعر حيوان زعم أصحاهبا أهنا تدفع الضرر 
 نالحظ أن بعض الناس يعلقون يف رقاهبم أو أيديهم أساور مطلية ببعض - ١٤٤س

عم هؤالء ويز،  أو خيوطا مصنوعة من شعر بعض احليوانات أو غريها،  األصباغ املعينة
وما ؟  فهل هذا عمل جائز،  أهنا سبب يف دفع ضرر قد يأيت من اجلان أو غريهم

 ؟  نصيحتكم هلؤالء
من يفعل ذلك يعتقد أن ،  وربط اخليوط من الشعر أو غريه،  تعليق األساور أو لبسها
 ؛ فهذا شرك أكرب خيرج من امللة،  أو ترفع بذاهتا عمن لبسها،  هذه األشياء متنع الضرر

وهذا ال يقدر عليه أحد إال اهللا ،  ألنه اعتقد يف هذه األشياء أهنا تنفع وتدفع الضرر
 .  سبحانه

إمنا هذه األشياء أسباب ،  وهو الذي يدفع الضرر،  وإن كان يعتقد أن اهللا هو النافع
 ألنه اعتقد السببية فيما مل جيعله اهللا؛  فهذا حمرم وشرك أصغر جير إىل الشرك األكرب،  فقط

واهللا جعل أسباب الشفاء يف األدوية النافعة ،  ألن هذه األشياء ليست أسبابا؛  سببا للشفاء
 .  وهذه ليست منها،  املباحة والرقى الشرعية

                                                 
،  ٢١٧،  ٢١٦ / ٤ " ( مستدرك احلاكم"  ، وكذلك ) ١٥٦-١٥٤ / ٤ " ( مسند اإلمام أمحد: "  انظر) ١(

 .  من حديث عقبة بن عامر اجلهين)  ٢١٩
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يف هذا  " كتاب التوحيد " وقد عقد الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا بابا يف
،  " ط وحنومها لرفع البالء أو دفعهمن الشرك لبس احللقة واخلي:  باب " : فقال،  املوضوع

 :  أورد فيه أدلة منها
،   رأى رجال يف يده حلقة من صفرأن النيب  { حديث عمران بن حصني 

فإنك ،  انزعها فإهنا ال تزيدك إال وهنا " : قال،  من الواهنة:  قال،  " ؟ ما هذه " : فقال
 .  )١( } لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا

 .   وأقره الذهيب)٣( وصححه ابن حبان واحلاكم )٢(رواه أمحد بسند ال بأس به 
لدفع :  أي (والبن أيب حامت عن حذيفة أنه رأى رجال يف يده خيط من احلمى 

 .   )٥( } ∪∌⊂⊆∩ Νèδuρ tβθä.Îô³•Β (tΒuρ ßÏΒ÷σãƒ ΝèδçsYò2r& «!$$Î/ ωÎ$  {:   وتال قوله تعاىل)٤(فقطعه  ) احلمى
قال ،  فاجلن ال يدفع شرهم إال اهللا سبحانه،  وإن كان يعتقد أن هذا يدفع شر اجلن

$  {:  تعاىل ¨Β Î)uρ š ¨Ζxî u”∴tƒ zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 …çµ ¯ΡÎ) ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊄⊃⊃∪ { )٦(   . 

 تعليق األدعية يف رقاب املواليد 
وما تيسر من القرآن ،   عندما يرزق أحدنا مبولود يكتب له دعاء- ١٤٥س
،  وفعال يكون الطفل يف راحة نفسية ظاهرة،  ويعلق يف كتف أو رقبة الطفل،  الكرمي

 ؟  فهل جيوز ذلك

                                                 
 .  )٤/٤٤٥(، أمحد  )٣٥٣١(ابن ماجه الطب ) ١(
 .  من حديث عمران بن حصني)  ٤٤٥ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(
 .  ) ٢١٦ / ٤ " ( مستدرك احلاكم: "  انظر) ٣(
،  )  النسخة املغربية- ١٤٦ / ٤ " ( تفسري ابن أيب حامت"  عزى الشيخ صاحل آل الشيخ سند هذا األثر إىل) ٤(

 .  ) ٤٠ص (لصاحل بن عبد اهللا العصيمي "  الدر النضيد يف ختريج كتاب التوحيد"  كما يف
 .  ١٠٦:  سورة يوسف آية) ٥(
 .  ٢٠٠:  سورة األعراف آية) ٦(
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 وقد،  ألنه تعليق للتمائم؛  تعليق التعاويذ والكتابات على الكبار أو األطفال ال جيوز
  )١( }  عن تعليق التمائم النيب هنى {

أو يكتب فيها بكالم ال ،  فإذا كانت هذه التمائم من اخلزعبالت أو من الطالسم
فهذا حرام ،  أو غري ذلك،  أو أمساء شياطني أو أمساء جن أو أمساء جمهولة،  يعرف معناه

 .  وجير إىل الشرك قطعا بإمجاع املسلمني،  ألنه خيل بالعقيدة
هذه التمائم من القرآن أو من األدعية الشرعية فالصحيح من قويل العلماء وإن كانت 

فإذا فتح ،  ألن تعليقها وسيلة إىل تعليق ما ال جيوز من التمائم؛  أنه ال جيوز تعليقها أيضا
والناحية الثانية ،  هذا من ناحية،  وعلقوا ما ال جيوز،  الباب توسع الناس يف هذا الشيء

ألن الطفل ال يتحرز من دخول ؛  ق القرآن على الطفل إهانة للقرآنأنه يكون يف تعلي
فال جيوز ،  ففي تعليق كالم اهللا عليه إهانة للقرآن الكرمي،  اخلالء ومن النجاسة وغري ذلك

 .  تعليق هذه األشياء
وكونه حيصل راحة نفسية بذلك أو حيصل شفاء من مرض هذا ال يدل على جواز 

الراحة أو شفاء املريض بعد تعليق هذه األشياء قد يكون وافق ألن حصول ؛  هذا الشيء
وقد يكون هذا من باب االستدراج ،  وهم يظنون أنه بسبب هذا التعليق،  قضاء وقدرا

فحصول املقصود لإلنسان ،  ومن باب العقوبة هلم حىت يقعوا فيما هو شر من ذلك،  هلم
ألنه إما أن يكون هذا من ؛   جوازهاالذي يعمل هذه األشياء غري املشروعة ال يدل على

وإما أن يكون هذا وافق قضاء وقدرا ال عالقة له ،  باب االستدراج والعقوبة واإلمالء
 .  فيفتتنون فيه،  فيظن الناس أنه بسبب تعليق هذا الشيء،  بتعليق هذا الشيء

 

                                                 
،  ) ٢١٩،  ٢١٧،  ٢١٦ / ٤ " ( مستدرك احلاكم"  ، و ) ١٥٤ / ٤ " ( مسند اإلمام أمحد: "  انظر) ١(

 .  كالمها من حديث عقبة بن عامر اجلهين رضي اهللا عنه
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 اجلن والصرع وعالجه 

 كة من ينكر تلبس اجلن باإلنس والفرق بني اجلن واملالئ
،   يف عصرنا احلاضر كثر حديث الناس عن تلبس اجلن باإلنس- ١٤٦س

فهل ،  بل إن البعض ينكر اجلن إطالقا،  ومن الناس من ينكر ذلك،  ودخوهلم فيهم
مث ما الفرق بينهم ؟  وهل ورد ما يلزم باإلميان باجلن؟  هلذا تأثري على عقيدة املسلم

 ؟  وبني املالئكة
ألنه إنكار ملا تواتر يف الكتاب والسنة من ؛  وردة عن اإلسالمإنكار وجود اجلن كفر 

ألننا ال نراهم وإمنا نعتمد ؛  فاإلميان بوجودهم من اإلميان بالغيب،  األخبار عن وجودهم
çµ̄ΡÎ) öΝä31…  {:  قال تعاىل يف إبليس وجنوده،  يف إثبات وجودهم على اخلرب الصادق ttƒ uθ èδ 

…çµ è=‹Î6 s% uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω öΝåκtΞ÷ρ ts? 3 { )١(   . 
لكنه خطأ وتكذيب ملا ثبت يف األدلة ،  أما إنكار دخوهلم يف اإلنس فال يقتضي الكفر

ولكن ،  ملسألة ال يكفر املخالف فيهالكن خلفاء هذه ا،  الشرعية والواقع املتكرر وجوده
والعقل ال ،  وإمنا يعتمد على عقله وإدراكه،  خيطأ ألنه ال يعتمد يف إنكار ذلك على دليل

وكذلك ال يكون العقل مقدما على أدلة الشرع إال عند ،  يتخذ مقياسا يف األمور الغيبية
 .  أهل الضالل

 :  والفرق بني اجلن واملالئكة من وجوه
واملالئكة خلقوا ،  فاجلن خلقوا من نار السموم،  من وجه أصل اخللقة :  األولالوجه
 .  من نور

مكرمون كما قال ،  مقربون،  أن املالئكة عباد مطيعون هللا : الوجه الثاين
≅ö  {:  تعاىل t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ tõ3•Β ∩⊄∉∪ Ÿω …çµ tΡθ à)Î7ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Νèδ uρ Íν ÌøΒ r'Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄∠∪ { )٢( 

                                                 
 .  ٢٧:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٢٧:  ء آيةسورة األنبيا) ٢(
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ω tβθÝÁ  {:  وقال تعاىل  ÷ètƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& tβθ è= yèøtƒ uρ $ tΒ tβρâs∆ ÷σãƒ ∩∉∪ { )أما اجلن فمنهم ،   )١

$  {:  املؤمن ومنهم الكافر كما قال تعاىل إخبارا عنهم ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ÏΒ tβθ ßϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# $ ¨Ζ ÏΒ uρ 

tβθ äÜ Å¡≈ s) ø9 Ρr&uρ $̈ΖÏΒ tβθ̄$  {:  ومنهم املطيع ومنهم العاصي قال تعاىل،   )٢( } ) #$ ßs Î=≈¢Á9$# 

$ ¨ΖÏΒ uρ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ ( { )إىل غري ذلك من اآليات.  )٣   . 

  عالج مرضى الصرع واملس والعني وغري ذلك بالقرآن
 نسمع يف هذه األيام عن أناس يعاجلون بالقرآن مرضى الصرع واملس - ١٤٧س

فهل يف عمل ،  وقد وجد بعض الناس نتيجة مرضية عند هؤالء،  والعني وغري ذلك
وما الشروط اليت ترون أهنا ينبغي أن ؟  وهل يأمث من ذهب إليهم؟  هؤالء حمذور شرعي

ثر عن بعض السلف عالج املسحورين وهل أ؟  تكون موجودة فيمن يعاجل بالقرآن
 ؟  واملصروعني وغريهم بالقرآن

بأن ،  وذلك ما يسمى بالرقية،  ال بأس بعالج مرضى الصرع والعني والسحر بالقرآن
وإمنا املمنوع ،  فإن الرقية بالقرآن وباألدعية جائزة،  يقرأ القارئ وينفث على املصاب

واستعانة باجلن والشياطني كعمل ،   اهللاوهي اليت فيها دعاء لغري،  الرقية الشركية
أما الرقية بالقرآن واألدعية الواردة فهي ،  أو بأمساء جمهولة،  املشعوذين والدجالني

 .  مشروعة
وقد جعل اهللا القرآن شفاء لألمراض احلسية واملعنوية من أمراض القلوب وأمراض 

ن يعتقد كل منهما أن الشفاء وأ،  لكن بشرط إخالص النية من الراقي واملرقي،  األبدان
 .  وأن الرقية بكالم اهللا سبب من األسباب النافعة،  من عند اهللا

                                                 
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ١(
 .  ١٤:  سورة اجلن آية) ٢(
 .  ١١:  سورة اجلن آية) ٣(
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 ١٤٧

،  وال بأس بالذهاب إىل الذين يعاجلون بالقرآن إذا عرفوا باالستقامة وسالمة العقيدة
وإمنا ،  وال يستعينون باجلن والشياطني،  وعرف عنهم أهنم ال يعملون الرقى الشركية

 .  الرقية الشرعيةيعاجلون ب
فقد كانوا يعاجلون هبا ،   وعمل السلفوالعالج بالرقية القرآنية من سنة الرسول 

ويعتقدون أهنا من األسباب النافعة ،  املصاب بالعني والصرع والسحر وسائر األمراض
 .  وأن الشايف هو اهللا وحده،  املباحة

د يذكرون شيئا من القرآن أو وال بد من التنبيه على أن بعض املشعوذين والسحرة ق
فيسمعهم بعض ،  لكنهم خيلطون ذلك بالشرك واالستعانة باجلن والشياطني،  األدعية
 .  وهذا من اخلداع الذي جيب التنبه له واحلذر منه،  ويظن أهنم يعاجلون بالقرآن،  اجلهال

 كتاب آكام املرجان يف غرائب وأحكام اجلان 
 ؟  " ملرجان يف غرائب وأحكام اجلانآكام ا "  يسأل عن كتاب- ١٤٨س
يبحث يف ،  هذا كتاب معروف:  " آكام املرجان يف غرائب وأحكام اجلان " 

ويعطي فكرة موسعة ،  وتصرفاهتم،  وأشكاهلم،  موضوع اجلن من حيث أحكامهم
 .  فهو كتاب جيد يف اجلملة،  وفيه أحكام شرعية،  وفيه فائدة للقارئ،  عنهم

             ً  قاية منه شرع ا عالج احلسد والو
 ؟  وكيفية الوقاية منه شرعا،   ما عالج احلسد- ١٤٩س

وهو متين زوال نعمة اهللا عمن أنعم عليه من ،  ونقص عظيم،  احلسد داء خطري
 .  وهو من صفات اليهود والكفار،  وهو اعتراض على اهللا،  خلقه

$  {:  قال تعاىل ¨Β –Šuθ tƒ š Ï%©!$# (#ρ ãxx. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# Ÿω uρ tÏ.Îô³çRùQ$# βr& tΑ̈”t∴ãƒ Νà6ø‹n= tæ ôÏiΒ 

9öyz ÏiΒ öΝà6În/§‘ 3 { )١(   . 

                                                 
 .  ١٠٥:  سورة البقرة آية) ١(
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≅Šuρ ×ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È¨  {:  وقال تعاىل ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# öθ s9 Νä3tΡρ –Šãtƒ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝä3ÏΖ≈ yϑƒ Î) #·‘$ ¤ä. #Y‰|¡ym 

ôÏiΒ Ï‰ΨÏã ΟÎγ Å¡àΡr& .ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨t6 s? ãΝßγ s9 ‘,ys ø9$# ( { )١(   . 

 }  ôΘr& tβρسدوا حممدا وقال تعاىل عن اليهود الذين ح ß‰Ý¡øt s† }¨$ ¨Ζ9$# 4’ n?tã !$ tΒ ÞΟßγ9s?# u 

ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù ( { )٢(   . 
،  يعافيه منهويسأله أن ،  وعالج احلسد ليذهب عن اإلنسان أن يستعيذ باهللا منه

 .  ويكثر من ذكر اهللا عندما يرى ما يعجبه
،  ويقرأ املعوذتني،  وأما عالجه بالنسبة للمحسود فهو أن يستعيذ باهللا من شر احلاسد

 .  ويتوكل عليه،  ويدعو اهللا سبحانه وتعاىل

 رقية املريض بالقرآن وأخذ األجرة على ذلك 
؟   رقية املريض بالقرآن الكرمي هل ورد يف الشرع املطهر ما مينع من- ١٥٠س

 ؟  وهل جيوز للراقي أن يأخذ أجرا على عمله أو هدية
رقية املريض بالقرآن الكرمي إذا كانت على الطريقة الواردة بأن يقرأ وينفث على 

؛  فهذا العمل جائز ومشروع،  أو يف ماء يشربه املريض،  أو على موضع األمل،  املريض
 .  )٤( )٣( }  رقى ورقي وأمر بالرقية وأجازهاالنيب  { ألن

أن :  وقد أمجع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثالثة شروط:  قال السيوطي
 .  وباللسان العريب وما يعرف معناه،  أو بأمسائه وصفاته،  تكون بكالم اهللا

 .  )٥(بل بتقدير اهللا تعاىل ،  ال تؤثر بذاهتاوأن يعتقد أن الرقية 

                                                 
 .  ١٠٩:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٥٤:  سورة النساء آية) ٢(
داود البيوع ، أبو  )٢٠٦٣(، الترمذي الطب  )٢٢٠١(، مسلم السالم  )٢١٥٦(البخاري اإلجارة ) ٣(

 .  )٣/٥٠(، أمحد  )٢١٥٦(، ابن ماجه التجارات  )٣٤١٨(
 .  ) ٢٦-٢٢ / ٧ " ( صحيح البخاري"  كما يف) ٤(
 .  ) ٢٤٣ / ١ " ( فتح اجمليد: "  انظر) ٥(
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وخص ،  والرقى هي اليت تسمى بالعزائم:  وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب
 )١( من العني واحلمة فقد رخص فيها رسول اهللا ،  منها الدليل ما خال من الشرك

 من ذلك تنفع بإذن فإن الرقية،  وكذا لدغ احلية،  سم العقرب إذا لسعت اإلنسان:  يعين
 .  اهللا

 أقر الصحابة ألن رسول اهللا ؛  وال بأس أن يأخذ الراقي أجرة أو هدية على عمله
إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب  { : الذين أخذوا األجرة على رقية اللديغ وقال

 .  )٣( )٢( } اهللا

 تب احملو للمرضى مث يشربونه من يك
فهل جيوز أن أكتب هلم آيات من القرآن ،   أنا أكتب احملو للمرضى- ١٥١س

 ؟  الكرمي فيشربه املريض أم ال
،  وينفث على جسمه،   الرقية على املريض بأن يقرأ عليه مباشرةالوارد عن النيب 

 :  بأن يقولذ به النيب  وكذلك يعوذه مبا عو)٤( هذه هي الرقية الواردة عن النيب 
من كل داء ،  وباسم اهللا أرقيك،  أعيذك بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق {

دس ربنا اهللا الذي يف السماء تق،  ومن شر كل نفس وعني حاسد اهللا يشفيك،  يؤذيك
،  كما رمحتك يف السماء اجعل رمحتك يف األرض،  أمرك يف السماء واألرض،  امسك

وشفاء من ،  أنزل رمحة من رمحتك،  اغفر لنا جرمنا وخطايانا أنت رب الطيبني
 .   وحنو ذلك من األدعية الشرعية الواردة اليت يرقى هبا املريض)٦( )٥( } شفائك

                                                 
 .  ) ٦٣،  ٦٢ص (لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل "  التوحيد"  كتاب:  انظر) ١(
 .  )٥٤٠٥(ب البخاري الط) ٢(
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ٢٣ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٢٥،  ٢٤،  ٢٢ / ٧ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ٤(
 .  )٣٨٩٢(سنن أيب داود كتاب الطب ) ٥(
،  ١٧١٨ / ٤ " ( صحيح اإلمام مسلم" ، و ) ٢٦-٢٤ / ٧ " ( صحيح اإلمام البخاري: " انظر مثال) ٦(

 .  ، وغريمها من كتب السنن ) ١٧٢٨،  ١٧٢٤،  ١٧١٩
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 ١٥٠

مث تغسل ويشرب املريض ،   بصحون أو أوانأما كتابة القرآن الكرمي بأوراق أو
 .  ويعتربونه داخال يف الرقية،  فهذا أجازه بعض أهل العلم،  حموها

أو بأن يقرأ ،  وهو أن يرقى املريض مباشرة إما بأن يقرأ عليه،  لكن األوىل ما ذكرنا
ه  هذا هو األوىل اقتصارا على ما ورد بيف ماء ويشربه املريض كما ورد عن النيب 

 .  واهللا أعلم،  الدليل

 كتابة القرآن وإذابته يف املاء مث شربه من أجل الشفاء 
 ما رأيكم فيمن يأخذ من أحد الرجال الصاحلني بعض الكتابات - ١٥٢س

:  ويقول،  القرآنية للشفاء من مرض حيث يقوم هذا الرجل بكتابة اآليات على ورقة
والباقي ميسح به ،  املريض ثالث مراتمث يشرب ،  اجعلها يف ماء حىت تذوب الكتابة

فما حكم ،  اجلزء املراد شفاؤه كأن يكون املرض يف صدره أو ظهره أو أحد أعضائه
 ؟  ذلك

األوىل أن يقرأ املسلم على أخيه بأن ينفث على جسمه بعدما يقرأ اآليات أو على 
؛  ه فكذلك أيضا وإن قرأ له يف ماء وشرب)١(وهذه هي الرقية الشرعية ،  موضع األمل منه

،  مث متحى هذه الورقة يف ماء،   أما كتابة اآليات يف ورقة)٢(ألن هذا ورد به احلديث 
وأخذا لعموم ،   قياسا على ما ورد)٣(فهذا رخص فيه كثري من العلماء ،  ويشرهبا املريض

 األوىل ولكن،  ألن اهللا أخرب أنه شفاء فال بأس به إن شاء اهللا؛  االستشفاء بالقرآن الكرمي
أو القراءة ،   وهو القراءة على املريض مباشرةوهو الوارد عن الرسول ،  هو ما ذكرناه
 .  يف ماء ويشربه

                                                 
من حديث أيب قتادة وعائشة وأيب سعيد رضي اهللا )  ٢٥،  ٢٤ / ٧ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ١(

 .  عنهم
 .  للبغوي"  شرح السنة: "  انظر) ٢(
"  جمموع الفتاوى: "  ، وانظر ) ١١٤،  ١١٢ / ٢ " ( ئل والرسائل املروية عن اإلمام أمحداملسا: "  انظر) ٣(

،  ) ١٧١،  ١٧٠ / ٤ (البن القيم "  زاد املعاد: "  ، وانظر ) ٦٥،  ٦٤ / ١٩ (لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .  ) ١٦٦ / ١٢ (لإلمام البغوي "  شرح السنة: "  وانظر
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 الذهاب إىل الساحرات 
 قبل أن أهتدي وأداوم على الصلوات يف أوقاهتا وقراءة القرآن الكرمي - ١٥٣س

يل حجابا وطلبت مين أن أخنق دجاجة لكي تعمل ،  ذهبت إىل إحدى الساحرات
وقد خنقت الدجاجة ،  ألنه كان يوجد دائما مشكالت بيين وبينه؛  تربطين بزوجي

وماذا أفعل حىت أخلص من هذا اخلوف الذي ؟  فهل علي يف فعل هذا إمث،  فعال بيدي
 ؟  يراودين والقلق

ألن السحر كفر وإضرار بعباد ؛  الذهاب إىل الساحرات حرام شديد التحرمي:  أوال
؛  وما ذكرت أنك خنقت الدجاجة جرمية أخرى،  الذهاب إليهم جرمية كبرية فاهللا 

وتقرب إىل غري اهللا هبذا العمل ،  ألن هذا فيه تعذيب للحيوان وقتل للحيوان بغري حق
ولكن ما دمت قد تبت إىل اهللا سبحانه وتعاىل توبة صحيحة فما سبق ،  فيكون شركا

 .  واهللا تعاىل يغفر ملن تاب،  ودي إليه يف املستقبلوال تع،  منك يغفره اهللا سبحانه وتعاىل
بل جيب ،  وال جيوز للمسلمني أن يتركوا السحرة يزاولون سحرهم بني املسلمني

 .  وإراحة املسلمني من شرهم،  وجيب على والة أمور املسلمني قتلهم،  اإلنكار عليهم

 املاء مث شرهبا حكم كتابة شيء من القرآن أو من أمساء اهللا تعاىل وحموها ب
أو اسم من أمساء اهللا ،   ما حكم الشرع يف كتابة آيات من القرآن- ١٥٤س

 ؟  وشرهبا بقصد الشفاء من مرض أو جلب منفعة،  احلسىن وحموها باملاء
ينبغي للذي يعاجل املرضى بالقرآن أن يقرأ على املريض مباشرة بأن يرقيه بالقراءة بأن 

وهذا الذي كان ،  هذا أنفع وأحسن وأكمل،  ريض مباشرةوينفث على امل،  يقرأ القرآن
وجيوز أن يقرأ يف ماء ويسقى للمريض ،   وكان السلف يفعلونه)١( يفعله الرسول 

أما أن يكتب القرآن على شيء طاهر ،  وبذلك ورد بعض األحاديث وجيوز،  أيضا

                                                 
من حديث أيب قتادة وعائشة وأيب سعيد رضي اهللا )  ٢٥،  ٢٤ / ٧ " ( البخاريصحيح اإلمام : "  انظر) ١(

 .  عنهم
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يه بعض فقد رخص ف،  ويغسل املكتوب ويسقى للمريض،  كصحن أو ورق بشيء طاهر
جمموعة  "  وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف)١(السلف مثل اإلمام أمحد بن حنبل 

 وأنه شيء معروف عن )٣( " زاد املعاد "  وذكره العالمة ابن القيم أيضا يف)٢( " الفتاوى
 .  واهللا أعلم،  وتركه أحسن لالقتصار على ما ورد،  بعض السلف

 شبية وأخذ األجرة على ذلك التداوي بكتابة القرآن على ألواح خ
 هل جيوز التداوي من مرض بكتابة آيات من القرآن على لوح - ١٥٥س
 ؟  وهل جيوز أخذ األجرة عن هذا العمل؟  مث متحى مباء يسقى به املريض،  خشيب

ويغسل هذا املكتوب ،  يرى بعض العلماء أنه ال بأس بكتابة القرآن على شيء طاهر
ألنه داخل يف الرقية كما ذكر هذا عنهم العلماء يف ؛   مبثل هذاويشربه املريض لالستشفاء

 وكذلك العالمة ابن القيم )٤( " الفتاوى " كتبهم وفتاويهم كشيخ اإلسالم ابن تيمية يف
ولكن األوىل أن تكون الرقية بالقراءة على ،   وغريهم من أهل العلم)٥( " زاد املعاد " يف

هذا هو ،  أو على حمل اإلصابة،  وينفث على املريض ، املريض مباشرة بأن يقرأ القرآن
 .  األفضل واألكمل

وأما أخذ األجرة على كتابة العزائم من القرآن على الصفة املذكورة فال بأس بذلك 
 أقر الصحابة الذين أخذوا النيب  { ألن؛  ألن أخذ األجرة على الرقية جائز؛  أيضا

 .  )٦( } يث الصحيح يف قصة اللديغاجلعل على الرقية كما جاء ذلك يف احلد

                                                 
 .  ) ١١٤،  ١١٢ / ٢ " ( املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد: "  انظر) ١(
 .  ) ٦٥،  ٦٤ / ١٩ (لشيخ اإلسالم ابن تيمية "  جمموع الفتاوى: "  انظر) ٢(
 / ١٢ (لإلمام البغوي "  شرح السنة: "  ، وانظر ) ١٧١،  ١٧٠ / ٤ ( القيم البن"  زاد املعاد: "  انظر) ٣(

١١٦ (  . 
 .  ) ٦٥،  ٦٤ / ١٩ (لشيخ اإلسالم ابن تيمية "  جمموع الفتاوى: "  انظر) ٤(
 .  ) ١٧١،  ١٧٠ / ٤ (البن القيم "  زاد املعاد: "  انظر) ٥(
 .  ن حديث ابن عباس رضي اهللا عنهمام)  ٢٣ / ٧ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ٦(
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 عالج األطفال أو البهائم بالذهاب إىل من يكتب هلم ما يشربونه أو يعلقونه 
 حنن يف الصعيد إذا مرض لنا طفل أو هبيمة نذهب إىل الشيخ ويكتب - ١٥٦س
أو نعلقها على رقبة املريض أو ،  أو نقوم بشرهبا،  حنرقها مث نتبخر هبا،  لنا ورقة
 ؟  ما حكم هذا العمل بارك اهللا فيكم،  مةالبهي

  رمبا يكون قد كتب فيها الشرك والكفر باهللا؟  هذه الورقة ال ندري ماذا كتب فيها
وعليكم ،  فعلى كل حال جيب عليكم جتنب مثل هذا الشيء،  من هؤالء املشعوذين

β  {:  باالعتماد على اهللا سبحانه وتعاىل كما قال تعاىل Î)uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξ sù y#Ï©% Ÿ2 
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املسلم أن يعتمد على اهللا يف طلب الشفاء بالدعاء والعبادة والتضرع إىل اهللا سبحانه 

 - كما ذكرت -أما الذهاب إىل املشايخ ،  فهو الذي ميلك الشفاء والعافية،  وتعاىل
وال جيوز ،  فهذا جيب تركه،  اق منهم وإحراقها واستنشاقها وما أشبه ذلكوأخذ األور

 عن هنى النيب  { وقد،  ألن هذا من تعليق التمائم؛  تعليق هذه األوراق على البهائم

،  خذ مبا أباح اهللا من األدوية وعليكم باأل)٤( } وأخرب أن ذلك من الشرك،  تعليق التمائم
فعليكم ،  وجهله من جهله،  علمه من علمه،  فإن اهللا ما أنزل داء إال أنزل له دواء

 .  بتعاطي األدوية املباحة

                                                 
 .  ١٠٧:  سورة يونس آية) ١(
 .  ١٧:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٨٠:  سورة الشعراء آية) ٣(
،  ٢١٧،  ٢١٦ / ٤ " ( مستدرك احلاكم"  ، وكذلك ) ١٥٦-١٥٤ / ٤ " ( مسند اإلمام أمحد: "  انظر) ٤(

 .  همن حديث عقبة بن عامر اجلهين رضي اهللا عن)  ٢١٩
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 حكم العمل يف الكنائس 
فما حكم ،   حصل وأن اشتغلت عامال يف إحدى الكنائس بأجر يومي- ١٥٧س

 ؟   حرامأهو حالل أم؟  هذا األجر الذي أخذته
 من الكنائس ال جيوز للمسلم أن يعمل يف أماكن الشرك وعبادة غري اهللا 

وعمله ،  ومعينا ألصحابه عليه،  ألنه بذلك يكون مقرا للباطل؛  واألضرحة وغري ذلك
وما أخذته من األجر مقابل هلذا العمل كسب ،  فال جيوز له أن يتوىل هذا العمل،  حمرم
ولو تصدقت هبذا املبلغ الذي حصلت عليه ،   اهللا سبحانه وتعاىلفعليك التوبة إىل،  حمرم

 .  ويكون دليال على صحة ندمك وتوبتك،  لكان أبرأ لذنبك
وال يكون أجريا يف ،  فاحلاصل أن املسلم ال جيوز له أن يكون معينا ألهل الباطل

ار وغري ذلك من أعمال الكف،  أماكن الشرك ومواطن الوثنية كالكنائس واألضرحة
ويكون ،  ومقرا هلم على املنكر،  ألنه بذلك يكون معينا هلم على الباطل؛  واملشركني
 .  والعياذ باهللا،  كسبه حراما

 حكم شق الثياب عند اجلزع 
 أنا رجل متزوج وقد حصل ذات مرة سوء تفاهم بيين وبني زوجيت - ١٥٨س

وقد ،  انت عليهاومن شدة غضبها قد مزقت ثياهبا اليت ك،  فضربتها ضربا شديدا
وجيب عليه أن يذهب إىل شيخ ليقرأ ،  مسعت أن من يشق ثوبه فإنه خيرج من الدين

وبذلك يكون أعاده الشيخ ،  عليه آيات من القرآن وأحاديث نبوية وهو يردد خلفه
 ؟  وهل علي إمث يف ضريب هلا ضربا شديدا أم ال؟  فهل هذا صحيح،  إىل دينه
ألنه ال جيوز للزوج أن يضرب زوجته إال ؛  ك يف ضرهباأنت أخطأت يف تصرف:  أوال

فإن اهللا ،  وباحلد الذي أذن فيه الشرع كما إذا نشزت وامتنعت من طاعته،  مبربر شرعي
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ألن املسلم ال جيوز له أن يشق ؛  أما بالنسبة ملا فعلته هي من شق ثياهبا فهذا خطأ منها

،  تسابوالواجب على املسلم الصرب واالح،  وهذا من أفعال اجلاهلية،  ثيابه عند اجلزع
،  ولكن ال خترج بذلك من الدين،  ألنه ينبئ عن اجلزع؛  فما عملته هذه املرأة ال جيوز

وأما الذهاب إىل شيخ ليعمل كذا وكذا فهذا خطأ ،  ولكن هذا أمر ال جيوز وحرام عليها
 فاملذنب إذا حصل منه ذنب فإنه يتوب إىل اهللا ،  وهذا ليس من دين اإلسالم،  كبري

فهم الذين يذهبون إىل رهباهنم ،  وإمنا هذا من فعل النصارى،  ب إىل شيخبدون أن يذه
أما املسلم فإن اهللا أمره بالتوبة بينه ،  وكنائسهم ليخلصوهم من املعصية كما يزعمون

 .  واهللا أعلم،  وال حيتاج أن يذهب إىل شيخ،  واهللا جل وعال يقبل التوبة ممن تاب،  وبينه

 للقراءة حكم فتح عيادات متخصصة 
 ؟   ما رأيكم بفتح عيادات متخصصة للقراءة- ١٥٩س

وما ،  ويفتح باب احتيال للمحتالني،  ألنه يفتح باب فتنة؛  هذا ال جيوز أن يفعل
والتوسع يف ،  أو يفتحون حمالت للقراءة،  كان هذا من عمل السلف أهنم يفتحون دورا

ألن الناس جيرون وراء ؛  حيسنويدخل فيه من ال ،  ويدخل فيه فساد،  هذا حيدث شرا
هذا رجل :  وال يقال،  ويريدون أن جيلبوا الناس إليهم ولو بعمل أشياء حمرمة،  الطمع
 .  ولو كان صاحلا ففتح هذا الباب ال جيوز،  ألن اإلنسان يفنت والعياذ باهللا؛  صاحل

 من شك أن به سحرا هل يذهب إىل من يكشف السحر 
وعرضت على أطباء ،   تعاين من أمراض خمتلفةزوجيت:   سائل يقول- ١٦٠س

وكثريا ما تطلب ،  وهي تشك أن هبا سحرا،  فأفادوا بعدم وجود أي أمراض عضوية
وأنا أرفض ملا يف ذلك من ،  مين عرضها على بعض األشخاص الذين يكشفون السحر

                                                 
 .  ٣٤:  سورة النساء آية) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٥٦

ما هو و؟  فما رأي فضيلتكم،  وأنا ال أحس بالراحة واحلياة الزوجية معها،  التحرمي
 ؟  احلل

فما كل مرض ،  فاألمراض كثرية،  ما كل من أصيب مبرض يكون مسحورا:  أوال
واإلحلاح ،  والواجب ترك هذا الظن وهذا الوسواس،  فهذا من باب الظن،  يكون سحرا

واإلكثار ،  وعمل الرقية اجلائزة الشرعية بقراءة القرآن على هذه املريضة،  على اهللا بالدعاء
وأيضا ال بأس بالذهاب إىل األطباء ،  تعويذها بالتعويذات الشرعيةو،  من ذلك
 .  رمبا يعرفون نوع مرضها وعندهم عالج هلذا الشيء،  النفسانيني

وإمنا حيل بالعالج الشرعي الذي ،  وحىت لو ثبت أنه سحر فالسحر ال حيل بسحر مثله
 .  سحر فإهنا تستعملوإذا كان هناك أدوية مباحة معروفة حلل ال،  هو قراءة القرآن

ال حيل :  قال احلسن،  ألن هذا ال جيوز؛  وال يذهب إىل السحرة ألجل حل السحر
هي من عمل  " :  عن النشرة قالسئل النيب  {  وملا)١(السحر إال ساحر 

 .  لسحر عن املسحور بسحر مبثله والنشرة هي حل ا)٣( )٢( } الشيطان

 حكم الذهاب باملرأة املسحورة إىل أحد املشايخ للقراءة عليها 
 ؟   هل جيوز الذهاب باملرأة املسحورة إىل أحد املشايخ للقراءة عليها- ١٦١س

ويقرأ عليها من القرآن ،  إذا كان هذا الشيخ معروفا بالصالح والدين وصالح العقيدة
فال بأس ،  والشيخ يكون عنده حتفظ من الفتنة،  اب وعدم اخللوة هبامع التستر واالحتج
 .  بذلك لعدم احملذور

                                                 
ال "  بلفظ)  ٧٧ / ٣ " ( جامع املسانيد"  عن ابن اجلوزي يف"  اآلداب الشرعية"  ذكره ابن مفلح املقدسي يف) ١(

 .  " يطلق
 .  )٣/٢٩٤(، أمحد  )٣٨٦٨(أبو داود الطب ) ٢(
، ورواه البيهقي  ) ٦،  ٥ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٢٩٤ / ٣ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(

جممع : "  ، وانظر ، كلهم من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ) ٣٥١ / ٩ " ( السنن الكربى"  يف
 .  ) ١٠٢ / ٥ " ( الزوائد ومنبع الفوائد
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أو كان من ،  أما إذا كان هذا الشخص ال يعرف بسالمة العقيدة فال يذهب إليه
فال يذهب إليه لوجود ،  والنظر إىل النساء،  وملس النساء،  املتساهلني يف أمور النساء

 .  الفتنة يف هذا

 فية العالج من السحر كي
وهنا ،   هناك عائلة تشكو من كثرة املشاكل بشكل ملحوظ جدا- ١٦٢س

وقد كان هلم احتكاك ببعض اجلنسيات اليت يسهل عندهم ،  خالفات بني هذه العائلة
وسبب شكهم يف ذلك أهنم وجدوا يف إحدى حقائب اخلادمات بعضا ،  عمل السحر

وكيف ؟  العالج وهم ال يدرون مكان السحروسؤاهلم كيف ،  من األظافر والشعر
 ؟  يعاجلون هذا

ويبادرون بتسفري هذه اخلادمة وإبعادها عن ،  يأخذون هذا الذي وجدوه ويتلفونه
 .  وال يتركوهنا ال عندهم وال عند غريهم،  البالد

 حكم استعمال األحجبة 
 وهل الذي يعمل هذه احلجب يكون من؟   ما حكم استعمال احلجب- ١٦٣س

 ؟  الكهان والسحرة
فإهنا ال جيوز تعليقها ،  أو كانت حروفا مقطعة،  احلجب إذا كانت بغري كالم عريب

 .  واستعماهلا بإمجاع أهل العلم
،  أو من األحاديث واألدعية الشرعية،  أما إن كانت هذه احلجب مكتوبة من القرآن

 هنى عن ألن النيب  { ؛ اوالصحيح أهنا ال جتوز أيض،  فهذه فيها خالف بني أهل العلم

والتمائم هي ما يعلق من التعويذات سواء كانت من القرآن أو من ،  } تعليق التمائم
 .  غريه
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 حكم وضع املصحف جبانب الطفل بقصد محايته من اجلن 
نب طفلها الصغري بقصد  ما رأي فضيلتكم يف امرأة تضع املصحف جبا- ١٦٤س

 ؟  محايته من اجلن عند انشغاهلا وتركه وحده
 .  وألنه عمل غري مشروع،  هذا ال جيوز ألن فيه إهانة للمصحف الشريف
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 البدع وما يتصل باألموات والقبور 

 حكم تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة 
ح ملن وهل يص؟   وما حكم تقسيم البدعة إىل بدعة حسنة وبدعة سيئة- ١٦٥س

 . )١( } من سن سنة حسنة يف اإلسالم { : رأى هذا التقسيم أن حيتج بقول الرسول
جزاكم اهللا ،  نرجو يف ذلك اإلفادة؟  " . نعمت البدعة هذه " : وبقول عمر،  احلديث
 .  خريا

؛  ألن البدع كلها سيئة؛  ئة دليلليس مع من قسم البدعة إىل بدعة حسنة وبدعة سي
 .  )٣( )٢( } وكل ضاللة يف النار،  كل بدعة ضاللة { لقوله 

ن أحيا سنة م:   فاملراد به)٥( )٤( } من سن يف اإلسالم سنة حسنة { وأما قوله 
،   قال ذلك مبناسبة ما فعله أحد الصحابة من جميئه بالصدقة يف أزمة من األزماتألنه 

 .  حىت اقتدى به الناس وتتابعوا يف تقدمي الصدقات
 فاملراد بذلك البدعة اللغوية ال البدعة )٦( " نعمت البدعة هذه " وأما قول عمر 

 ، الناس على إمام واحد يف صالة التراويحألن عمر قال ذلك مبناسبة مجعه ؛  الشرعية

                                                 
،  )٢٠٣(ملقدمة ، ابن ماجه ا )٢٥٥٤(، النسائي الزكاة  )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ١(

 .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 
،  )٣/٣١١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٢(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة 
"   اإلمام مسلم يف، ورواه من حديث جابر بن عبد اهللا بنحوه)  ١٨٩-١٨٨ / ٣ " ( سننه"  رواه النسائي يف) ٣(

، وللفائدة  من حديث جابر بن عبد اهللا"  وكل ضاللة يف النار: "  بدون ذكر)  ٥٩٢ / ٢ " ( صحيحه
 .  وما بعدها)  ٩٣ (أليب شامة رمحه اهللا تعاىل ص "  كتاب الباعث على إنكار البدع واحلوادث: "  انظر

،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة  )٢٥٥٤(ائي الزكاة ، النس )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ٤(
 .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 

 .  من حديث جرير بن عبد اهللا)  ٧٠٥-٧٠٤ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٥(
 .  من حديث عبد الرمحن بن عبد القاري)  ٢٥٢ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٦(
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 ١٦٠

مث ختلف ،   حيث صالها بأصحابه ليايلوصالة التراويح مجاعة قد شرعها الرسول  {

،  ادى ومجاعات متفرقة وبقي الناس يصلوهنا فر)١( } عنهم خشية أن تفرض عليهم
 يف تلك الليايل اليت صالها فجمعهم عمر على إمام واحد كما كان على عهد النيب 

فيعترب فعله هذا بدعة لغوية ،  فيكون قد أعاد شيئا قد انقطع،  فأحيا عمر تلك السنة،  هبم
م يعلمون وه،  ال ميكن لعمر وال لغريه أن يفعلها،  ألن البدعة الشرعية حمرمة؛  ال شرعية

 .  )٢( من البدع حتذير النيب 

 من يتساهل يف النهي عن البدع واألخطاء 
 التساهل يف النهي عن البدع واألخطار أمر شائع عند الكثري من - ١٦٦س

حىت إن أحدهم مير والناس يطوفون باألضرحة وبالقباب دون أو ،  املثقفني اإلسالميني
وما هو ؟  ما تعليقكم،  ة الربملان كما يقولألنه مشغول ومتوجه إىل قب؛  يوجه كلمة

 ؟  رأيكم يف مشاركة بعض النيابيني يف برملانات احلكومة اليت ال تطبق الشريعة
فإن مل ،  ع فبلسانهفإن مل يستط،  من رأى منكم منكرا فليغريه بيده { قال 

 .  )٤( )٣( } وذلك أضعف اإلميان،  يستطع فبقلبه
وال بد لكل مسلم من إنكاره ،  والطواف على القبور ودعاء أصحاهبا هو أعظم املنكر

 .  فإن مل ينكره وال بقلبه فهذا دليل على عدم إميانه،  حسب استطاعته
واإلجابة عن ،  ة جتب دراستهاوأما مشاركة املسلم يف الربملانات الكافرة فهذه قضي

 .  حكمها لدى اجملامع العلمية وجهات الفتوى

                                                 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٢٥٢ / ٢ " ( يح البخاريصح: "  انظر) ١(
 .  ) ٩٥-٩٣ص (أليب شامة "  كتاب الباعث على إنكار البدع واحلوادث: "  للفائدة انظر) ٢(
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٣(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(امة الصالة والسنة فيها ، ابن ماجه إق )١١٤٠(
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٧٠،  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
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 حكم االبتداع يف الدين وشرح حديث من سن يف اإلسالم سنة حسنة 
  وذلك أخذا بقول الرسول،   أخذ الناس يبتدعون أشياء ويستحسنوهنا- ١٦٧س

 . )١( } ة حسنة يف اإلسالم فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامةمن سن سن {
فإن مل يكونوا على حق فما مدلول ؟  فهل هم حمقون فيما يقولون،  إىل آخر احلديث "

أجيبونا عن ذلك ؟  وهل جيوز االبتداع بأشياء مستحسنة؟  احلديث السابق ذكره
 .  أثابكم اهللا

 .  يل من الكتاب والسنة من األشياء اليت يتقرب هبا إىل اهللالبدعة هي ما مل يكن له دل
 )٣( )٢( } من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد { : قال عليه الصالة والسالم

 .  )٥( )٤( } من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد { : ويف رواية

،  فإن كل حمدثة بدعة،  وإياكم وحمدثات األمور { : وقال عليه الصالة والسالم

 .  )٧( )٦( } وكل بدعة ضاللة
وكالم أهل ،  ي عن البدع واحملدثات أحاديث كثرية ومشهورةواألحاديث يف النه

وليس ،  العلم من الصحابة والتابعني ومن جاء بعدهم من احملققني كالم معلوم ومشهور

                                                 
،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة  )٢٥٥٤(، النسائي الزكاة  )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ١(

 .  )٥١٤( املقدمة ، الدارمي )٤/٣٥٩(أمحد 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٢(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٦٧ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٤(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٣٤٤-١٣٤٣ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٥(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ٦(
، ورواه  ) ٢٠٠ / ٤ " ( سننه"  ورواه أبو داود يف)  ١٢٧،  ١٢٦/  ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٧(

 .  ، كلهم من حديث العرباض بن سارية ) ٣٢٠،  ٣١٩ / ٧ " ( سننه"  الترمذي يف
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وكل بدعة  { بل البدع كلها ضاللة كما قال النيب ،  هناك بدعة حسنة أبدا

 .  )١( } ضاللة

،  فإن كل حمدثة بدعة { فالذي يزعم أن هناك بدعة حسنة خيالف قول الرسول 

وال شك أن هذا حماد ،  هناك بدعة ليست ضاللة:  وهذا يقول،  )٢( } وكل بدعة ضاللة
 .  هللا ولرسوله

 )٤( )٣( } من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا { أما قوله 
وإمنا ،  من ابتدع بدعة حسنة:  ألن الرسول مل يقل؛  فهذا ال يدل على ما يقوله هؤالء

السنة هي ما كان موافقا ،  والسنة غري البدعة،  )٥( } من سن سنة حسنة { : قال
فمن عمل بالسنة اليت دل عليها الكتاب ،  هذا هو السنة،  موافقا للدليل،  للكتاب والسنة

من أحيا هذه السنة :  يعين،  والسنة يكون له أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة
،  إنه يكون له من األجر مثل أجورهمف،  وعلمها للناس وبينها للناس وعملوا هبا اقتداء به

عند ،   من العربوهو أنه ملا جاء أناس حمتاجون إىل النيب ،  وسبب احلديث معروف
فأمر بالصدقة وحث ،   وأصابه شيء من الكآبة من حالتهمذلك رق هلم الرسول 

؛  بهمث تتابع الناس وتصدقوا اقتداء ،  فقام رجل من الصحابة وتصدق مبال كثري،  عليها
من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها  { عند ذلك قال النيب ،  ألنه بدأ هلم الطريق

                                                 
،  )٣/٣١١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ١(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة 
،  )٣/٣٧١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٢(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة 
،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة  )٢٥٥٤(، النسائي الزكاة  )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ٣(

 .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 
 .  من حديث جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه)  ٧٠٥-٧٠٤ / ٢ " ( صحيحه"  واه اإلمام مسلم يفر) ٤(
،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة  )٢٥٥٤(، النسائي الزكاة  )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ٥(

 .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 
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،  وهي الصدقة ومساعدة احملتاجني،  فهذا الرجل عمل بسنة،  )١( } وأجر من عمل هبا
من أحياها ،  فهي سنة حسنة،  ةوالصدقة ليست بدعة ألهنا مأمور هبا بالكتاب والسن
 .  كان له من األجر مثل أجورهم،  وعمل هبا وبينها للناس حىت عملوا هبا واقتدوا به فيها

 الرد على من قسم البدع إىل مخسة أقسام 
،  وأنه ليس هناك بدعة حسنة،   ذكرمت فضيلتكم أن كل بدعة ضاللة- ١٦٨س

،  وبدعة حمرمة،  وبدعة مندوبة،   واجبةبدعة:  والبعض قسم البدعة إىل مخسة أقسام
 ؟  فما هو الرد على هؤالء،  وبدعة مباحة،  وبدعة مكروهة

 )٣( )٢( } كل بدعة ضاللة { الرد أن هذه فلسفة وجدل خمالفان لقول الرسول 
 وتعقيب على لسفة يف مقابل كالم الرسول فهذه ف،  ما كل بدعة حمرمة:  وهم يقولون

 .  كالمه
،  وأهنا بدعة حسنة مثل مجع القرآن ونسخ القرآن،  أما ما ذكروه من بعض األمثلة

والقرآن كان يكتب وجيمع على عهد ،  هذه كلها تابعة لكتابة القرآن،  فهذه ليست بدعة
 .  لة فيما شرعه فهي داخ وهذه متممات للمشروع الذي بدأه الرسول النيب 

،  واهللا أمر بتعليم العلم،  هذا كله يف تعليم العلم،  كذلك ما قالوه من بناء املدارس
 .  فهذا من توابع ما أمر اهللا به،  والرسول أمر بذلك،  وإعداد العدة له

كأن يؤتى بعبادة من ،  وهي ليست منه،  لكن البدعة هي اليت حتدث يف الدين
 .  هذه هي البدعة،  ل من الشرعالعبادات ليس هلا دلي

                                                 
،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة  )٢٥٥٤(، النسائي الزكاة  )٢٦٧٥(العلم ، الترمذي  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ١(

 .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 
،  )٣/٣١١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٢(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة 
: "  من حديث جابر بن عبد اللهوهو جزء من حديث طرفه)  ٥٩٢ / ٢ ("  صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(

 .  . " كان رسول اهللا إذا خطب



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٦٤

 حكم التنبيه على البدعة املتأصلة إذا أحدث هذا التنبيه فتنة 
 إذا كان التنبيه على البدعة املتأصلة سيحدث فتنة فهل السكوت عليها - ١٦٩س
 ؟  أم جيب التنبيه وحيدث ما حيدث،  أوىل

اب أخف إذا كان يترتب مضرة أكثر من املصلحة فهنا ارتك،  حسب الظروف
لكن ال تسكت عن البيان والدعوة إىل اهللا باملوعظة ،  الضررين لدفع أعالمها هو األنسب

 )١( } #$™sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó$$?̈(θà#)  {:  فاهللا يقول جل وعال،  وتعليم الناس شيئا فشيئا،  احلسنة
،  فنحن ال نظهر اإلنكار أول مرة،  فإذا كان مثال إظهار اإلنكار حيدث مفسدة أكرب 

واهللا ،  ونبصر الناس حىت يتركوا هذا الشيء من أنفسهم،  وخنرب ونبني،  ولكن نعلم الناس
äí  {:  جل وعال يقول ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ 

ß|¡ôm r& 4 { )وإذا رأينا منه بعض النفور يوعظ ،  فاجلاهل يبدأ معه باحلكمة واللني،   )٢
فإنه يقابل ،   وإذا رأينا منه أنه ال يقبل احلق ويريد أن يدافع احلق بالقوة وخيوف باهللا

 .  بالقوة عند ذلك
،  فاحلاصل أن القاعدة الشرعية أنه جيوز ارتكاب أخف الضررين لتفادي أعالمها

 .  كذلك درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل
تادوا على هذا الشيء فنحن نتعامل مع هؤالء الذين اع،  ولكن هذا شيء مؤقت

ومع كثرة ،  ونبني هلم أن هذا خطأ ال جيوز،  نتعامل معهم بالرفق واللني،  وأصروا عليه
فرمبا يتأثرون باملوعظة ،  فإن اهللا سبحانه وتعاىل يهدي من يشاء،  التذكري والتكرار

،  همةفنحن نتبع الطرق الكفيلة إلجناح امل،  ويتركون هذا الشيء من أنفسهم،  والتذكري
،  ونستعمل الشدة يف موضعها،  واملوعظة يف موضعها،  ونستعمل احلكمة يف موضعها
 .   فلكل مقام مقالوهكذا يكون الداعية إىل اهللا 

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٢(
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 موقف السلف من املبتدعة 
،   نطلب من فضيلة الشيخ توضيح موقف السلف من املبتدعة- ١٧٠س

 .  وجزاكم اهللا خريا
وال يسرفون يف إطالق كلمة البدعة على كل أحد  ، السلف ال يبدعون كل أحد

إمنا يصفون بالبدعة من فعل فعال ال دليل عليه يتقرب به إىل ،  خالف بعض املخالفات
من عمل عمال ليس عليه  {  أخذا من قوله من عبادة مل يشرعها رسول اهللا ،  اهللا

 .  )٤( )٣( } من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد { :  ويف رواية)٢( )١( } نا فهو ردأمر
وال سنة ،  ال دليل عليه من كتاب اهللا،  فالبدعة هي إحداث شيء جديد يف الدين

 .   هذه هي البدعةرسول اهللا 
فإن منهج السلف أهنم ،  وأىب أن يرجع،   ابتدع بدعة يف الدينوإذا ثبت أن شخصا
 .  ومل يكونوا جيالسونه،  يهجرونه ويبتعدون عنه

وبعد أن يناصح وال يرجع ،  لكن كما ذكرت بعد أن يثبت أنه مبتدع،  هذا منهجهم
ومن ،  وإىل من اتصل به،  فحينئذ يهجر لئال يتعدى ضرره إىل من جالسه،  عن بدعته

 .   أن حيذر الناس من املبتدعة ومن البدعأجل
هذا :  فيقال،  أما املغاالة يف إطالق البدعة على كل من خالف أحدا يف الرأي

إال أنه ختالف ،  وهو مل حيدث يف الدين شيئا،  كل واحد يسمي اآلخر مبتدعا،  مبتدع
 .  هذا ال يكون مبتدعا،  أو ختالف هو ومجاعة من اجلماعات،  هو وشخص

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

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٣٤٤-١٣٤٣ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٣(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  ث عائشة رضي اهللا عنهامن حدي)  ١٦٧ / ٣ " ( صحيحه"  رواها اإلمام البخاري يف) ٤(
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وما كل خمطئ ،  وما كل عاص مبتدع،  من فعل حمرما أو معصية يسمى عاصياو
أما املغاالة يف ،  هذا هو املبتدع،  ألن املبتدع من أحدث يف الدين ما ليس منه؛  مبتدع

فقد يكون ،  اسم البدعة بإطالقها على كل من خالف شخصا فليس هذا بصحيح
 .  فوهذا ليس من منهج السل،  الصواب مع املخالف

 حكم إقامة املوالد البدعية 
 واليت  ما احلكم يف املوالد اليت ابتدعت يف ذكرى مولد الرسول - ١٧١س

فلست ،  يدعي من يقوم هبا وحيييها من الناس أنك إذا أنكرت ذلك أو مل تشاركهم فيه
فأنت بفعلك هذا معارض ،   وألن يف املولد الصالة على النيب واملدائحمبحب للنيب 

 ؟  الة وكاره للنيب للص
والبدع مرفوضة ومردودة على أصحاهبا بقول ،  املوالد هي من البدع احملدثة يف الدين

 .  )٢( )١( } من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد { الرسول 
ومل ،   وال يف مولد غريه املوالد ال يف مولده  مل يشرع ألمته إحياءوالرسول 

ومل يكن يف القرون ،  وال التابعون هلم بإحسان،  يكن الصحابة يعملون هذه املوالد
وإمنا حدث هذا على أيدي الفاطميني الذين جلبوا هذه البدع ،  املفضلة شيء من هذا

،  لوك عن جهل وتقليدوتابعهم على ذلك بعض امل،  ودسوها على املسلمني،  واخلرافات
وهي يف احلقيقة ،  وأهنا عبادة،  وظن اجلهال أهنا من الدين،  حىت فشت يف الناس وكثرت

هذا إذا كانت مقتصرة على االحتفال والذكر ،  وتؤمث أصحاهبا إمثا كبريا،  بدعة مضللة
 .  كما يقولون

ا هو الواقع يف  واالستغاثة به كمأما إذا مشلت على شيء من الشرك ونداء الرسول 
،  فإهنا تتجاوز كوهنا بدعة إىل كوهنا جتر إىل الشرك األكرب والعياذ باهللا،  كثري منها

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

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٦٧ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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وقد يكون فيها شيء من اآلالت ،  وكذلك ما خيالطها من فعل احملرمات كالرقص والغناء
 فهي،  إىل غري ذلك من املفاسد،  وقد يكون فيها اختالط بني الرجال والنساء،  املطربة

 .  بدعة وحمفوفة مبفاسد ومنكرات
،  يريدون أن يفسدوا على املسلمني دينهم هبذه البدع،  وهذا الذي يريده أعداء الدين
 .  حىت ينشغلوا هبا عن السنة وعن الواجبات،  وما يصاحبها من هذه املنكرات

 وهي مباءة أيضا،  وهي حمدثة وضاللة،  فهذه املوالد ال أصل هلا يف دين اإلسالم
 .  ألعمال شركية وأعمال حمرمة كما هو الواقع

 فمحبته عليه الصالة والسالم فرض على كل مسلم أن حيبه وأما حمبة الرسول 
 .  عليه الصالة والسالم،  وأحب من ولده ووالديه والناس أمجعني،  أحب مما حيب نفسه

بل ،  الة والسالمولكن ليس دليل حمبته إحداث املوالد والبدع اليت هنى عنها عليه الص
:  كما قال اهللا سبحانه وتعاىل،  دليل حمبته اتباعه عليه الصالة والسالم والعمل مبا جاء به

}  β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 { )فدليل احملبة هو ،   )١
وقد ،  وترك ما هنى عنه وحذر منه،  االتباع واالقتداء وتطبيق سنته عليه الصالة والسالم

فالذي يعمل ،  وحذر من وسائل الشرك،  وحذر من الشرك،  حذر من البدع واخلرافات
فهذه ،  ألنه لو كان حمبا له لتبعه؛   ولو ادعى ذلكرسول هذه األشياء ال يكون حمبا لل

 .  ويتبع حمبوبه وال خيالفه،   واحملب يطيع حمبوبهخمالفات وليست اتباعا للرسول 
وأن ،  وأن يقدموا سنته على كل شيء،   تقتضي من الناس أن يتبعوهفمحبته 
وهذا هو ،  بة الصحيحة هذه هي احملوأن ينهى عن كل ما هنى عنه ،  يعملوا بسنته

 .  دليلها

                                                 
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية) ١(
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،  فيعصي ما أمر به،  وخيالف أمره،  أما الذي يدعي حمبته عليه الصالة والسالم
 هذه حمبة الرسول :  ويقول،  وحيدث البدع من املوالد وغريها،  ويفعل ما هنى عنه
 .  ومضلل يريد أن يضلل الناس والعوام هبذه الدعوة،  هذا كاذب يف دعواه

وجتب يف بعض ،  فهي مشروعة،   علينا بعد اتباعه الصالة والسالم عليهه ومن حق
βÎ) ©!$# …çµ¨  {:  األحيان ويف بعض األحوال لقوله تعاىل tG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ tβθ= |Á ãƒ ’n?tã Äc É<¨Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ= |¹ Ïµ ø‹n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠÎ= ó¡n@ ∩∈∉∪ { )فنصلي عليه يف األحوال اليت شرع ،   )١
 .  اهللا ورسوله الصالة عليه فيها

 كيف يصلي عليه وأما البدع واملنكرات فهذه ليست حمال للصالة على الرسول 
كيف يصلي عليه وهو ؟  ويرتكب ما حرمه اهللا ورسوله،  هويعصي هني،  وهو خيالف أمره

 ؟  بل ويضيع الفرائض،  ويترك السنة،  حيدث املوالد والبدع

  حكم إقامة املآدب وحنر الذبائح واالجتماع لذكر اهللا وسرد سرية الرسول 
وننحر الذبائح لوجه ،  نقيم بني حني وآخر مأدبة عشاء:   سائل يقول- ١٧٢س
ونقيم ليلة نذكر فيها اهللا سبحانه وتعاىل وسرية ،  وجنتمع على بركة اهللا،  اهللا تعاىل

ويرافقها ضرب ،   وإلقاء القصائد يف مدح الرسول وآله وأصحابه األطهارالنيب 
 ؟  فهل هذا العمل جائز أم ال،  الدفوف

  واليت تباعد عن اهللا،  هذا من البدع واملنكرات اليت ما أنزل اهللا هبا من سلطان
ألن هذه االحتفاالت وما جيري فيها من ذبح الذبائح وإنشاد ؛  وتوجب سخطه وعذابه

وغريها من االستغاثة  " الربدة " ورمبا تكون مدائح شركية كما يف،  املدائح كما تقول
ال تطروين كما أطرت النصارى ابن  { :  بقوله وإطرائه الذي هنى عنه بالرسول 

ألن ؛  هذا من البدع،  إنه يعمل يف هذه الليلة:   وهذا الذكر اليت تقول)٣( )٢( } مرمي
                                                 

 .  ٥٦:   األحزاب آيةسورة) ١(
 .  )١/٥٦(، أمحد  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء ) ٢(
 .  من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)  ١٤٢ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
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 ١٦٩

وال بد أن تتبع فيه األدلة الشرعية بدون أن ،  الذكر ال بد أن يكون على الوجه الشرعي
ليل من الكتاب إال بد،  أو يف ليلة خاصة،  أو يف وقت خاص،  حتدث له صفة خاصة

 .  والسنة
ولكن ذكر اهللا حسب ما ورد يف األدلة يف احلاالت ،  ذكر اهللا ال شك أنه مشروع

أما أن نبتدع وخنصص وقتا أو ليلة ،  ويف الصفات ويف األزمنة اليت شرع اهللا ذكره فيها
 .  فهذا من البدع احملرمة،   بدون دليللذكر اهللا 

ألن الدفوف من ؛  غري ذلك هذا من احملرموكذلك ما ذكرت من ضرب الدفوف و
يكون يف أميت  { وآالت اللهو حمرمة كما جاء يف قول النيب ،  اللهو ومن آالت اللهو

هي آالت اللهو  واملعازف )٢( )١( } أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف
 .  فهذا أيضا من املنكرات،  ومنها الدفوف ألهنا آلة هلو،  باختالف ألواهنا

وتشتمل ،  ألهنا تشتمل على بدع؛  فهذه الليلة اليت تقوهلا ال جيوز إحياؤها وعملها
 .  على منكرات وخمالفات

  حكم من هجر من يقر مبولد النيب 
،  مولد النيب :  أي الحتفال باملولد يوجد لدينا رجل يف العمل يقر ا- ١٧٣س

وجزاكم اهللا ؟  ماذا أفعل؟  هل أهجره يف اهللا أم ال،  ويصر على ذلك،  ويدافع عنه
 .  خريا

وإذا أصر على ،  والذي يصوبه ويرغب فيه مبتدع،  االحتفال باملولد النبوي بدعة
فإنه جيب ،  ب فيهواستمر على الدعوة إىل املولد والترغي،  ومل يقبل النصيحة،  ذلك

 .  املبتدع ال جتوز مصاحبته،  هجره ألنه مبتدع

                                                 
 .  )٤٠٣٩(أبو داود اللباس ) ١(
أو أيب مالك األشعري بلفظ من حديث أيب عامر )  ٢٤٣ / ٦ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(

 .  وللحديث بقية)  . ليكونن من أميت (
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 االجتماع عند كهف معني وتقريب القرابني له والذبح عنده
 بزعم أنه الكهف املذكور يف القرآن  

 
ويعتقد بعض ،  ويف هذا اجلبل كهف صغري،   يوجد يف بلدنا جبل- ١٧٤س

ويقربون ،  تراهم دائما جمتمعني عندهولذلك ،  الناس أنه الكهف املذكور يف القرآن
وهذا االعتقاد ،  ويضعون فيه العشرات من األكفان،  ويذحبون عنده،  عنده القرابني

وما هي قصة ؟  فما هي نصيحتكم هلؤالء الناس،  موجود منذ أكثر من مائيت سنة
 ؟  ويف أي زمان كانت قصة أصحاب الكهف؟  وأين هو؟  الكهف احلقيقي

ذكر اهللا يف القرآن قصة أصحابه مل يبني اهللا سبحانه وتعاىل يف أي زمان الكهف الذي 
وإمنا العربة فيما حصل هلم ،  ألنه ليس لنا مصلحة يف ذلك؛  وال يف أي مكان هو،  هو

مث إن اهللا سبحانه وتعاىل بعثهم ليكون ،  من النوم الطويل على حالتهم اليت ذكرها اهللا
ألن الذي أنام هؤالء الفتية ؛   بذلك على البعث من القبورويستدلوا،  بذلك عربة للعباد

هذا ،  مل يضع منها شيء،  مث بعثهم بعد مدة مع بقاء أجسادهم وشعورهم،  زمنا طويال
 .  وعلى أنه يبعث من يف القبور،  دليل على قدرة اهللا سبحانه وتعاىل

مان حصول هذه أو ز،  أما معرفة مكان الكهف،  هذا موطن العربة من هذه القصة
 .  ألنه ال حاجة لنا بذلك؛  فهذا ما مل يبينه اهللا جل وعال،  القصة

والكهوف ،  وهذا الكهف الذي تذكر ال دليل على أنه الكهف املذكور يف القرآن
وجيعله هو الكهف املعين ،  فما الذي مييز هذا عن غريه من الكهوف،  كثرية يف األرض

 ؟  يف القرآن
فإنه ال جيوز لنا أن نعمل حوله ،  ذا هو الكهف املذكور يف القرآنوحىت لو ثبت أن ه

ال جيوز اإلقدام على شيء منها يف ،  ألن العبادات توقيفية؛  شيئا من العبادات والطاعات
أما من أحدث شيئا مل ،  إال بتوقيف وأمر من الشارع،  زمان أو مكان أو نوعية العبادة

 والنيب ،  فهي بدعة،  كاهنا أو زماهنا أو صفتهايأمر به الشارع من العبادات أو م
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 وشر األمور وخري اهلدي هدي حممد ،  إن خري احلديث كتاب اهللا { : يقول

عليكم بسنيت  { : لصالة والسالم ويقول عليه ا)٢( )١( } وكل بدعة ضاللة،  حمدثاهتا
وإياكم ،  وعضوا عليها بالنواجذ،  متسكوا هبا،  وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي

من  {  ويقول )٤( )٣( } وكل بدعة ضاللة،  فإن كل حمدثة بدعة،  وحمدثات األمور

من عمل عمال ليس  { :  ويف رواية)٦( )٥( } أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 .  )٨( )٧( } عليه أمرنا فهو رد
،  ألن التقرب إىل األمكنة؛   هذه األعمال اليت ذكرهتا تتجاوز البدعة إىل الشركبل إن

يعترب شركا أكرب ،  أو التقرب إىل أي خملوق بنوع من العبادة،  أو التقرب إىل األموات
 .  خمرجا من امللة

وأن املؤمن جيب عليه ،  فالواجب عليكم أن تنصحوا وتبينوا هلم عقيدة التوحيد
 كما جيب عليه أن يتجنب وإخالص العبادة هللا ،  قيدة وإخالص التوحيدإخالص الع

وال يقتدي بأفعال ،  وال يعتمد على حكايات العوام وأخبار العوام،  البدع واحملدثات
                                                 

،  )٣/٣١١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ١(
 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة 

 .  هللا عنهمن حديث جابر بن عبد اهللا رضي ا)  ٥٩٢ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
، الدارمي  )٤/١٢٧(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٣(

 .  )٩٥(املقدمة 
، ورواه  ) ٢٠٠ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ١٢٧،  ١٢٦ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(

 .  ، كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه ) ٣٢٠،  ٣١٩ / ٧ " ( سننه"  الترمذي يف
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٥(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٦٧ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٦(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(خاري الصلح الب) ٧(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 / ٣ " ( صحيحه"  ، ورواه اإلمام مسلم يف معلقا)  ١٥٦ / ٨ " ( صحيحه"  رواها اإلمام البخاري يف) ٨(

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٣٤٤،  ١٣٤٣
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  وإمنا يعتمد على ما ثبت يف كتاب اهللا وسنة رسوله،  العوام واجلهال وال العلماء املضللني
ذلك من الكتاب والسنة فعليه أن يسأل احملققني من أهل وإذا كان ال يستطيع معرفة 

،  املتمسكني بالعقيدة الصحيحة،  والناصحني لعباد اهللا،  والراسخني يف العلم،  العلم
حىت يكون على بصرية من ؛  وبني اهلدى والضالل،  الذين مييزون بني احلق والباطل

،  ة النجاح يف الدنيا واآلخرةفإن العقيدة هي ضمان،  وال سيما أمر العقيدة،  أمره
،  فمن فسدت عقيدته فإنه يكون خاسرا يف الدنيا واآلخرة،  واخلالص من عذاب اهللا
 .  ومن صلحت عقيدته يكون هو السعيد يف الدنيا واآلخرة،  وذلك هو اخلسران املبني

 .  وإمنا أمر تترتب عليه النجاة أو اهلالك،  إذن فاألمر ليس أمرا سهال
وأن يسأل عما أشكل عليه أهل ،  وأن حيافظ عليها،  سلم أن يهتم بعقيدتهفعلى امل

=þθè#)  {:  يقول اهللا تعاىل،  العلم املخلصني الذين هم القدوة وهبم األسوة t↔ ó¡sù Ÿ≅÷δ r& Ìø.Ïe%! $# β Î) 

óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊆⊂∪ { )وباهللا التوفيق،   )١  . 

 حكم الدعاء بصوت مرتفع قبل أذان الفجر 
 بعض املؤذنني عندنا قبل أذان الفجر يدعون بأدعية بصوت مرتفع كأن - ١٧٥س
وجلاه املصطفى ،  وسبحان من خلق السماوات بغري عمد،  يا أرحم الرامحني:  يقولوا
 ؟  فما حكم هذا العمل،  وغري ذلك من األدعية،  ارمحنا

وإمنا ،   قبل األذانألنه ليس مما شرعه لنا رسول اهللا ؛  حكم هذا العمل أنه بدعة
الوسيلة آت حممدا ،  والصالة القائمة،  تامةاللهم رب هذه الدعوة ال { : يقول بعد األذان

 يقوله بال   وهذا هو الوارد عن النيب)٣( )٢( } وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته،  والفضيلة
 .  رفع صوت

                                                 
 .  ٤٣:  لنحل آيةسورة ا) ١(
، ابن  )٥٢٩(، أبو داود الصالة  )٦٨٠(، النسائي األذان  )٢١١(، الترمذي الصالة  )٥٨٩(البخاري األذان ) ٢(

 .  )٣/٣٥٤(، أمحد  )٧٢٢(ماجه األذان والسنة فيه 
 .  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما)  ١٥٢ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
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 حكم ترديد الصالة اإلبراهيمية قبل صالة اجلمعة 
 بأصوات عالية ومجاعية حىت يصلي اإلمام وخيطب 

 اجلمعة يردد املصلون الصالة اإلبراهيمية بأصوات  يف بالدنا قبل صالة- ١٧٦س
السالم عليكم :  وكذلك إذا قال اإلمام،  عالية ومجاعية حىت يصلي اإلمام وخيطب

:  ورمحة اهللا وبركاته قبل اخلطبة يرد عليه املصلون بأصوات عالية ومجاعية أيضا بقوهلم
وما هي نصيحتكم هلذه ؟  فما احلكم يف ذلك،  عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 ؟  اجلماعة
إمنا ،  فهو بدعة،  ترديد الصالة اإلبراهيمية قبل دخول اإلمام ال أصل له يف الشريعة

أو االشتغال بذكر اهللا وتالوة القرآن والتسبيح ،  املشروع الصالة حىت يدخل اإلمام
 .  والتهليل بصفة انفرادية ال صفة مجاعية
 إذا دخل وسلم على املنرب بصوت مجاعي هذا أيضا وأما ردهم السالم على اإلمام
 .  وإمنا املشروع رد السالم سرا وبصفة انفرادية،  بدعة مل يكن من عمل املسلمني

 حكم تنبيه املؤذن للمصلي بعدم الكالم بعد األذان الثاين من يوم اجلمعة 
وبعد ،  ذن عندنا بعد صعود اإلمام إىل املنرب يوم اجلمعة يقوم املؤذن فيؤ- ١٧٧س

إذا  { قال رسول اهللا :   بصوت مرتفع يقولأن يؤذن يأيت حبديث عن الرسول 
،  )١( } ومن لغا فال مجعة له،  ومن تكلم فقد لغا،  صعد اخلطيب املنرب فال أحد يتكلم
 ؟  ما حكم هذا العمل:  والسؤال،  امسعوا وأنصتوا يرمحين ويرمحكم اهللا

                                                 
، أبو  )١٤٠١(، النسائي اجلمعة  )٥١٢(، الترمذي اجلمعة  )٨٥١(، مسلم اجلمعة  )٨٩٢(البخاري اجلمعة ) ١(

، مالك النداء للصالة  )٢/٢٧٢(، أمحد  )١١١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١١٢(داود الصالة 
 .  )١٥٤٨(، الدارمي الصالة  )٢٣٢(
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 عن  وإمنا هنى ألنه عمل مل يفعله النيب ؛  التزام هذا الشيء قبل اخلطبة من البدع
 )١( فهذا هنى عنه النيب ،  وأخرب أنه لغو مبعىن أنه يبطل ثواب اجلمعة،  الكالم وقت اخلطبة
 .  ه يف خطبته فهذا حسنوإذا نبه اخلطيب علي

 صحة ما ورد يف الصالة بصفة معينة ليلة اجلمعة 
اجملموعة املباركة يف الصلوات املأثورة واألعمال  "  قرأت يف كتاب- ١٧٨س
من صلى ليلة  { " قال رسول اهللا :   قالحديثا عن أنس بن مالك  " املربورة

،  وسورة الزلزلة مخس عشرة مرة،  اجلمعة ركعتني يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة
يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام مائة مرة آمنه اهللا من :  فإذا فرغ من صالته يقول

حة هذا احلديث نصا فما مدى ص،  } ومن أهوال يوم القيامة،  عذاب القرب وظلمته
 ؟  ومعىن
وإمنا يرجع إىل كتب ،  نوجه بأن احلديث ال يؤخذ من مثل هذا الكتاب:  أوال

وغريها ،  " السنن " و،  " صحيح مسلم " و،  " صحيح البخاري " احلديث املوثوقة كـ
 .  من الكتب املعروفة املوثوقة

ويظهر عليه ،  طلعت عليهوبالنسبة هلذا احلديث الذي ذكرت مل أجد له أصال فيما ا
ألن فضائل اجلمعة اليت ذكرها أهل العلم مل يكن هلذا احلديث من بينها ؛  أنه ال أصل له

،   يف ليلة اجلمعةاإلكثار من الصالة على النيب  { فالذي يشرع يف ليلة اجلمعة،  ذكر
يستحب أن يقرأ يف صالة الفجر يف الركعة  )٢( ويف فجر ليلة اجلمعة،  ويوم اجلمعة

≅ö  { : ويف الثانية،  امل السجدة:  األوىل yδ 4’ tAr& ’ n?tã Ç≈ |¡Σ M}$# ×Ïm zÏiΒ Ì÷δ¤$! $# { )٤(  } )٣(  . 

                                                 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٢٢٤ / ١ " ( لبخاريصحيح اإلمام ا: "  انظر) ١(
من حديث أوس بن أوس وأنس وأيب أمامة رضي اهللا )  ٢٤٩،  ٢٤٨ / ٣ (للبيهقي "  السنن الكربى: "  انظر) ٢(

 .  عنهم
 .  ١:  سورة اإلنسان آية) ٣(
 .  ريرة رضي اهللا عنهمن حديث أيب ه)  ٢١٥،  ٢١٤ / ١ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  وانظر) ٤(
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 ١٧٥

وأما أن ختص بصالة دون غريها من الليايل فهذا مل ،  هذا الذي يشرع يف ليلة اجلمعة
،  ي ما تيسر من هتجدعلى املسلم أن يصل،  وهي كغريها من الليايل،  يثبت فيه حديث
 .  وخيتم ذلك بالوتر

وعليك كما ذكرنا إذا أردت أن تعمل حبديث أن تراجع كتب السنة املعروفة 
فهذا ،  وتعتمد عليه وتنقل منه احلديث،  أما أن تأخذ كتابا غريبا أو جمهوال،  املوثوقة

،  الضعيف وفيها واألحاديث فيها املوضوع املكذوب على النيب ،  يوقعك يف اخلطأ
 .  ويبني هذا كتب أهل الفن املتخصصني يف احلديث

 حكم التزام قيام الليل مجاعة 
أن نصلي أسبوعيا  " الهور "  اعتدنا أنا وبعض زمالئي يف هذه املدينة- ١٧٩س
وثالث ركعات ،  وأربع ركعات شفعات،  وهي عبارة عن أربع ركعات،  قيام ليل
 .  ويف كل أسبوع يؤم أحدنا،  نصليها مجاعة يف كل أسبوع،  وترا

 أن حيضر تلك - وبالطبع هو باكستاين -حىت قبل أسبوع دعوت إمام مسجدنا 
إن هذا عمل :   فأجابين بقول- وبالطبع يكون هو اإلمام -املرة معنا ويقوم الليل معنا 

واألصل فيها االنفراد ،  ألهنا نافلة؛  وهي مكروهة كراهة حترمي،  وهذه بدعة،  منكر
 أي -رمبا هذه يف مذهبك :  لكنين قلت له،  فلم أستطع الرد عليه،  ليس اجلماعةو

:  فقال يل،  وقد يكون هناك خالف بني املذاهب الثالثة األخرى،  -املذهب احلنفي 
 .  وال تصلى مجاعة،  املذاهب األربعة كلها متفقة على أن األصل فيها االنفراد،  ال

أو ،  ب أن نصليها فرادى إطالقا مهما كان العذرهل جي:  فنرجو منكم أن تفتونا
أنه ليس هناك شيء يف األمر إذا صليناها مجاعة بنية التربية والتدريب والتعود على أن 

؟  وهل هي بدعة منكرة كما قال الشيخ الباكستاين؟  نصرف ذلك الوقت يف طاعة اهللا
ابة كابن عباس رضي وما تلك اليت قرأناها عن بعض الصح،  نرجو منكم تفصيل ذلك

 ؟   يف الليلاهللا عنهما عندما كان يأيت ويصلي خلف النيب 
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وإن ما فعلتموه بدعة ألن التزام عدد ،  ما قال هذا اإلمام هو الصحيح وهو الصواب
بل يصلي املسلم ما تيسر له بدون ،  ألنه مل يرد حتديد يف هذا؛  معني من صالة الليل بدعة

 .  تقيد بعدد حمدد
وإمنا ،  ألن التزام اجلماعة للنافلة مل يرد به دليل؛  ا التزام اجلماعة هلا بدعة أخرىوأيض

،  ومثل صالة التراويح،  تشرع اجلماعة يف النافلة يف أشياء خمصوصة مثل صالة الكسوف
كل ،  وإمنا تصلى فرادى،  وأما ما عدا ذلك فإن النافلة ال تصلى مجاعة بصفة مستمرة

 .  هتا يف البيت أفضلوصال،  يصلي لنفسه
وهو الذي حيمل عليه حديث ،  أما صالهتا مجاعة بغري صفة مستمرة فال مانع من ذلك

فقام ابن ،   يصلي من الليلقام النيب  { ابن عباس رضي اهللا عنهما الذي ذكرته حينما

 مع صلى حذيفة  {  وحينما)٢( )١( }  على ذلكوأقره النيب ،  عباس وصلى معه

 فصالهتا مجاعة بدون التزام وبدون اعتياد ذلك ال حرج )٤( )٣( }  من آخر الليلالنيب 
 .  فيه

تزمتم أن تصلوا يف ليايل معينة عددا من أما ما ذكرت من أنك أنت وزمالؤك ال
وما ذكره لكم هذا ،  فهذا كله من البدع اليت ليس هلا أصل يف الشرع،  الركعات مجاعة

وأن يصلي كل منكم من الليل ،  فعليكم أن تتركوا هذا االعتياد،  اإلمام هو عني الصواب
 .  وخيتم ذلك بالوتر،  ما تيسر

                                                 
، أبو داود  )٨٠٦(، النسائي اإلمامة  )٧٦٣(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١٣٨(البخاري الوضوء ) ١(

 .  )١٢٥٥(، الدارمي الصالة  )٢٦٧(، مالك النداء للصالة  )١/٣٤٣(، أمحد  )٦١٠(الصالة 
من )  ٥٢٦،  ٥٢٥ / ١ " ( إلمام مسلمصحيح ا"  ، و ) ٤٥ / ٢ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ٢(

 .  حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما
،  )٥/٣٩٨(، أمحد  )١٦٦٤(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٧٧٢(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٣(

 .  )١٣٠٦(الدارمي الصالة 
 .  ة رضي اهللا عنهمن حديث حذيف)  ٥٣٧،  ٥٣٦ / ١ " ( صحيح اإلمام مسلم: "  انظر) ٤(
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فإن خري صالة املرء  { يف املساجد لقول النيب وكون ذلك يف البيوت أفضل منه 

 .  )٢( )١( } يف بيته إال الصالة املكتوبة

 قيام ليلة النصف من شعبان وصيام هناره 
ن  هل ورد نص قرآين أو حديث نبوي يفيد قيام ليلة النصف من شعبا- ١٨٠س

وإذا كان ذلك واردا هل هناك كيفية معينة لقيام ليلة النصف من ؟  وصيام هناره
 ؟  شعبان

وال صيام اليوم اخلامس ،   خبصوص ليلة النصف من شعبانإنه مل يثبت عن النيب 
فليلة النصف من شعبان ،   دليل يعتمد عليهمل يثبت عن النيب ،  عشر من شعبان
 له عادة القيام والتهجد من الليل فإنه يقوم فيها كما يقوم يف من كان،  كغريها من الليايل

ألن ختصيص وقت بعبادة من العبادات ال بد له من ؛  من غري أن يكون هلا ميزة،  غريها
فإذا مل يكن هناك دليل صحيح فتخصيص بعض األوقات بنوع من العبادة ،  دليل صحيح
 .  وكل بدعة ضاللة،  يكون بدعة

مل ،  يف صيام اليوم اخلامس عشر من شعبان أو يوم النصف من شعبانوكذلك مل يرد 
وما دام أنه مل يثبت فيه شيء ،   يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوميثبت دليل عن النيب 

،  ألن البدعة هي ما مل يكن له دليل من كتاب اهللا؛  فتخصيصه بالصيام بدعة،  خبصوصه
ألن العبادات ؛  ه يتقرب فيه إىل اهللا عز وجل مما يزعم فاعله أنوال من سنة رسوله 

 .  ال بد فيها من دليل من الشارع،  توقيفية
كما نص على ذلك أهل ،  أما ما ورد من األحاديث يف هذا املوضوع فكلها ضعيفة

لكن من ،  وال بصيام ذلك اليوم،  ال بقيام تلك الليلة،  فال يثبت هبا تأسيس عبادة،  العلم
                                                 

، النسائي قيام  )٤٥٠(، الترمذي الصالة  )٧٨١(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٥٧٦٢(البخاري األدب ) ١(
،  )٢٩٣(، مالك النداء للصالة  )٥/١٨٢(، أمحد  )١٤٤٧(، أبو داود الصالة  )١٥٩٩(الليل وتطوع النهار 

 .  )١٣٦٦(الدارمي الصالة 
 .  من حديث زيد من ثابتوللحديث قصة)  ٥٤٠،  ٥٣٩ / ١ " ( صحيحه"   يفرواه اإلمام مسلم) ٢(
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أو ،  نه يصوم األيام البيض فإنه يصومها يف شعبان كما يصومها يف غريهكان من عادته أ
من كان من عادته أنه يصوم يوم االثنني ويوم اخلميس وصادف ذلك النصف من شعبان 

وكذلك من كان ،  ال على أنه خاص هبذا اليوم،  فإنه ال حرج عليه أن يصوم على عادته
 )١( يصوم ويكثر الصيام من هذا الشهر  يصوم من شعبان صياما كثريا كما كان النيب

 .  فإمنا يدخل تبعا،  مل خيصه بصيام،  الذي هو اخلامس عشر،  لكنه مل خيص هذا اليوم
،  احلاصل أنه مل يثبت خبصوص ليلة النصف من شعبان دليل يقتضي إحياءها بالقيام

فما ،  يامومل يثبت كذلك يف يوم اخلامس عشر من شعبان دليل يقتضي ختصيصه بالص
جيب ،  هذا كله بدعة،  يفعله بعض الناس خصوصا العوام يف هذه الليلة أو يف هذا اليوم

 من الصلوات والصيام ما ويف العبادات الثابتة عن النيب ،  والتحذير منه،  النهي عنه
 .  واهللا تعاىل أعلم،  يغين عن هذه احملدثات

 حكم التلفظ بالنية عند الصالة 
نويت أن أصلي كذا وكذا :  لناس عند بداية الصالة يقول بعض ا- ١٨١س

 ؟  ما حكم هذا القول بارك اهللا فيكم،  فرضا علي هللا العظيم
نويت أن :  ما سأل عنه السائل من أن بعض املصلني يتلفظ بالنية قبل الصالة ويقول

يثبت عن فلم ،  فهذا من البدع اليت ما أنزل اهللا هبا من سلطان،  أصلي كذا وأصلي كذا
وال عن األئمة ،  وال عن القرون املفضلة،   وال عن أصحابه وخلفائه الراشدينالنيب 

،  نويت كذا وكذا:  املعتربين أهنم كانوا يقولون يف بداية الصالة أو غريها من العبادات
:  واهللا جل وعال يقول،  وليس حملها اللسان،  والنية حملها القلب،  وإمنا ينوون يف قلوهبم
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 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٨١١،  ٨١٠ / ٢ " ( صحيح اإلمام مسلم: "  انظر) ١(
 .  ١٦:  سورة احلجرات آية) ٢(
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بل على املسلم أن ينوي بقلبه ،   اليت ال جيوز عملها واالستمرار عليهافهذا من البدع
ألن التلفظ بالنية من ؛  ويقصد بقلبه أداء العبادة اليت شرعها اهللا بدون أن يتلفظ بذلك

وإمنا ،  فهذا مل يثبت عنه،  وما نسب إىل الشافعي رمحه اهللا أنه يرى هذا،  البدع احملدثة
ويريد بذلك تكبرية ،  ) إن الصالة ال بد من النطق يف أوهلا : ( الذي ثبت عنه أنه قال

 .  وليس معناه أهنا تبدأ بالتلفظ بالنية،  اإلحرام
 .  )١(ذكر معىن ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

 حكم الصالة يف املسجد الذي تقام فيه البدع 
وإذا ؟  ة فيههل جتوز الصال،   مسجد تقام فيه بدعة يف كل أسبوع- ١٨٢س

 ؟  أوقفت هذه البدعة هل جتوز الصالة فيه
وال سيما ،  البدع حمرمة:  ولكن على أي حال،  أنت مل تذكر نوع هذه البدعة

ومواطن العبادة ال جيوز أن تقام ،  عملها يف املساجد اليت هي بيوت اهللا سبحانه وتعاىل
من عمل الشياطني وأتباع وهي ،  ألن البدع ضد الشريعة وضد العبادة؛  فيها البدع
وال سيما يف ،  فال جيوز أن تعمل البدعة من املسلمني مطلقا يف أي مكان،  الشياطني
 .  املساجد

وهذا املسجد الذي تقام فيه بدع إذا كان بإمكانك أن تزيلها إذا حضرت وأن متنعها 
تقيم  ، وتصلي فيه،  أن تذهب إىل هذا املسجد ومتنع البدع،  فإنه جيب عليك ذلك

 .  وبإحياء السنة وإماتة البدعة،  الصالة فيه وتعمره بطاعة اهللا سبحانه وتعاىل
فعليك أن تلتمس ،  أما إذا كنت ال تقدر على إزالة هذه البدع واملنكرات من املسجد

 .  مسجدا آخر ليس فيه شيء من البدع وتصلي فيه

                                                 
 .  ) ٢٣١،  ٢٣٠ / ٢٢ (لشيخ اإلسالم "  جمموع الفتاوى: "  انظر) ١(
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  مجاعة جهرا دبر كل صالة حكم الصالة على النيب 
 ؟   مجاعة جهرا دبر كل صالة ما حكم الصالة على النيب - ١٨٣س

β¨  {:   مشروعة لقوله تعاىلالصالة على النيب  Î) ©!$# …çµ tG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Áãƒ ’ n?tã Äc É<¨Ζ9$# 4 
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من صلى علي واحدة صلى اهللا  {  وقوله )٣( )٢( } فإن صالتكم تبلغين،  فصلوا علي

 .  )٥( )٤( } عليه عشرا
،  وفيها أجر عظيم،  وهي مشروعة،   من أفضل األعمالفالصالة على النيب 

فالصالة ،  ولكن ختصيصها بوقت من األوقات أو بكيفية من الكيفيات ال جيوز إال بدليل
هذا من البدع ،  ي كما يقول السائل مجاعة بعد الفريضة بصوت مجاععلى النيب 

 .  واحملدثات اليت ما أنزل اهللا هبا من سلطان
 بنفسه بدون ارتباط باآلخرين وبدون صوت أما أن يصلي املسلم على النيب 

وإمنا ،  ولكن ال يلتزم هذا بعد كل صالة ألنه مل يرد،  فهذا من أفضل األعمال،  مجاعي
أما أن يلتزم دائما بعد السالم فهذا ال ،  هد األخري يف التشورد الصالة على النيب 

لكن لو صلى عليه بعض األحيان بدون ارتباط جبماعة وبدون كيفية خاصة كما ،  جيوز
 .  فهذا ال بأس به،  ورد يف السؤال

                                                 
 .  ٥٦:   آيةسورة األحزاب) ١(
 .  )٢/٣٦٧(، أمحد  )٢٠٤٢(أبو داود املناسك ) ٢(
، كالمها  بنحوه)  ٢٢٥ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٣٦٧ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(

 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه
،  )١٥٣٠(، أبو داود الصالة  )١٢٩٦(، النسائي السهو  )٤٨٥(، الترمذي الصالة  )٤٠٨(مسلم الصالة ) ٤(

 .  )٢/٣٧٥(أمحد 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٣٠٦ /١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٥(
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  حكم االحتفال مبولد النيب 
 تعودت عائليت بني فترة وأخرى ويف كل مناسبة أن تقيم احتفاال يف - ١٨٤س

،  " أشرف األنام "  ويتضمن دعوة شخص مؤمن لديه كتاب امسهالبيت ملولد النيب 
 وأبيات شعر يف مدحه ،   وسريته بعد النبوة وقبلهاويتضمن الكتاب مولد النيب 
متوخني من كل ،  ونعمل وجبة ندعو هلا جرياننا وأقرباءنا،  وكذلك نقوم بذبح ذبيحة

؛  ة النبوية وخصال النيب الكرمي وفضائله ومعجزاتههذا أن يستمع املدعوون إىل السري
وكذلك نرجو األجر والثواب من جراء إطعامنا هلؤالء ،  ليزداد إمياهنم بالواحد األحد

علما أن ؟  فهل هذا العمل صحيح أم ال،  الناس الذين من بينهم الفقري واليتيم وغريهم
 ؟  هل جيوز ذلك أم ال،  هذا الشخص الذي يقرأ املولد يتقاضى أجرا نقديا منا

 وال عن اخللفاء الراشدين عمل املولد النبوي بدعة مل يرد عن النيب :  أوال
وهم أكثر الناس ،  وال عن القرون املفضلة أهنم كانوا يقيمون هذا املولد،  وصحابته الكرام

ن ولكنهم كانوا ال يفعلون شيئا م،   وأحرص األمة على فعل اخلريحمبة لرسول اهللا 
$!  {:  الطاعات إال ما شرعه اهللا ورسوله عمال بقوله tΒ uρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ 

çµ ÷Ψtã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 { )املولد علم أن ذلك بدعةفلما مل يفعلوا إقامة هذا ،   )١  . 
وإمنا حدثت إقامة املولد واالحتفال به بعد مضي القرون املفضلة وبعد القرن السادس 

،  وهو من تقليد النصارى ألن النصارى حيتفلون مبولد املسيح عليه السالم،  من اهلجرة
ذلك يريدون من ،  إن أول من أحدث ذلك الفاطميون:  ويقال،  فقلدهم جهلة املسلمني
 .  واستبداله بالبدع واخلرافات،  إفساد دين املسلمني

                                                 
 .  ٧:  سورة احلشر آية) ١(
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 ١٨٢

،  احلاصل أن إقامة املولد النبوي من البدع احملرمة اليت مل يرد هبا دليل من كتاب اهللا
   والنيب)٢( )١( } وكل بدعة ضاللة،  وشر األمور حمدثاهتا { وال من سنة رسول اهللا 

 :  ويف رواية)٤( )٣( } من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد { : يقول يف احلديث

ا من اإلحداث يف الدين ما ليس  فهذ)٦( )٥( } من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد {
 .  فهو بدعة وضاللة،  منه

ال بأس ،  وأما قراءة السرية النبوية لالستفادة منها فهذا ميكن يف مجيع أيام السنة كلها
:   وأن نقررها يف مدارسنا ونتدارسها وأن حنفظها لقوله تعاىلأن نقرأ سرية الرسول 

}  ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym{ )وإمنا ،  ولكن ليس يف يوم املولد خاصة،   )٧
،  وال نتقيد بيوم معني،  نقرؤها يف أي يوم من أيام السنة كلها حسب ما يتيسر لنا

ولكن تقييده هبذا اليوم ،  فاإلطعام أصله مشروع،  ملساكني واأليتاموكذلك إطعام ا
،  فنحن نطعم املساكني ونتصدق على احملتاجني يف أي يوم ويف أي فرصة سنحت،  بدعة

،  ألن عمله الذي قام به حمرم؛  وأما الذي يقرأ املولد ويأخذ أجرة فأخذه لألجرة حمرم
ك أن هذه القصائد وهذه املدائح ال ختلو من أضف إىل ذل،  فأخذه األجرة عليه حمرم

 :  ومن أمور حمرمة مثل قول صاحب الربدة،  الشرك

                                                 
،  )٣/٣١١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ١(

 .  )٢٠٦(املقدمة الدارمي 
،  ) ٥٩٢ / ٢ " ( صحيحه"  ، ورواه اإلمام مسلم يف ) ١٨٩،  ١٨٨ / ٣ " ( سننه"  رواه النسائي يف) ٢(

 .  كالمها من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٣(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  ) ١٥٦ / ٨ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٥(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  عنهامن حديث عائشة رضي اهللا )  ١٦٧ / ٣ " ( صحيحه"  رواها اإلمام البخاري يف) ٦(
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ٧(
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                            يا أكرم اخللق مـا يل مـن ألـوذ بـه
                                       إن مل تكن يف معـادي آخـذا بيـدي          
                                    فإن من جـودك الـدنيا وضرهتــا        

 
                                    سواك عند حلـوك احلـادث العمـم        
                                  فضال فقل يــا زلــت القــدم        

         الــقلم                             ومن علومك علم اللـوح و     
 .  وأشباه هذه القصيدة الشركية مما يقرأ يف املوالد

 حكم االحتفال بعيد األم وأعياد امليالد 
وهل ؟   ما حكم الشرع يف نظركم باالحتفال بعيد األم وأعياد امليالد- ١٨٥س

 ؟  هي بدعة حسنة أم بدعة سيئة
أو مواليد امللوك ،  ءأو مواليد العلما،  االحتفال باملواليد سواء مواليد األنبياء

وأعظم مولود هو ،  كل هذا من البدع اليت ما أنزل اهللا تعاىل هبا من سلطان،  والرؤساء
وال عن ،  وال عن صحابته،  وال عن خلفائه الراشدين،   ومل يثبت عنهرسول اهللا 
ا هذا من  وإمنأهنم أقاموا احتفاال مبناسبة مولده ،  وال عن القرون املفضلة،  التابعني هلم

الذين قلدوا النصارى ،  البدع احملدثة اليت حدثت بعد القرون املفضلة على يد بعض اجلهال
،  والنصارى قد ابتدعوا هذا املولد وغريه يف دينهم،  باحتفاهلم مبولد املسيح عليه السالم

 فقلدهم بعض،  وإمنا هم ابتدعوه،  فاملسيح عليه السالم مل يشرع هلم االحتفال مبولده
 .  املسلمني بعد مضي القرون املفضلة

وكال الفريقني مبتدع ،   كما حيتفل النصارى مبولد املسيحفاحتفلوا مبولد حممد 
وإمنا شرعوا هلم ،  ألن األنبياء مل يشرعوا ألممهم االحتفال مبوالدهم؛  وضال يف هذا

 .  و املشروعهذا ه،  االقتداء هبم وطاعتهم واتباعهم فيما شرع اهللا سبحانه وتعاىل
ومن ،  ومن إضاعة املال،  أما هذه االحتفاالت باملواليد فهذه كلها من إضاعة الوقت

 .  واهللا املستعان،  وصرف الناس عن السنن،  إحياء البدع
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 حكم ذبح الذبائح عند تأخر نزول املطر وحكم األكل منها 
ائح  يف حالة تأخر نزول األمطار يقوم بعض الناس بذبح الذب- ١٨٦س

 ؟  وهل جيوز األكل من هذه الذبائح أم ال؟  فما حكم هذا العمل،  لالستسقاء
ال جيوز هذا العمل خصوصا إذا كان ذبح هذه الذبائح لألموات أو للجن أو ما أشبه 

ôM  {:   واهللا تعاىل يقولفإهنا ذبائح شركية ألهنا لغري اهللا ،  ذلك tΒ Ì h ãm ãΝ ä3 ø‹ n= tæ 

èπ tG øŠ yϑ ø9 $!  {:   إىل قوله تعاىل )١( } #$ tΒ uρ ¨≅ Ïδé& Îötó Ï9 «!$# Ïµ Î/ { )والذبح لغري اهللا شرك ،   )٢

،   )٣( } ∪⊅∩ Èe≅|Ásù y7În/tÏ9 öptùΥ$#uρ  {:  قال تعاىل،  والعبادة جيب إفراد اهللا تعاىل هبا،  ألنه عبادة

≅ö  {:  وقال تعاىل è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ |¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øt xΧuρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ { )٤(   ،
 هو صالة االستسقاء واخلطبة واالستسقاء الذي ورد عن النيب ،  والنسك هو الذبح

يدعو اإلمام يف خطبة ،  وكذلك الدعاء يف خطبة اجلمعة،  والدعاء بعدها على املنرب
،  وكذلك يدعو أحيانا من غري صالة وال خطبة،  اجلمعة بأن يغيث اهللا املسلمني

أما الذبح لالستسقاء فليس له أصل ،   على صفات متعددةفاالستسقاء ورد عن النيب 
 .  يف الشريعة

 إمامة املبتدع والتمذهب مبذهب معني 
بل يؤم اجلماعة كل من تتوفر فيه ،  مام يوجد يف قريتنا جامع ليس له إ- ١٨٧س

الذين يصلون يف هذا اجلامع أكثرهم من أهل البدع ،  شروط اإلمامة واجلماعة
وعندما نقدم هلم النصيحة ،  ومييلون إىل الدروشة والصوفية،  والضالالت والعياذ باهللا

،   مذهببل كل واحد منهم على،  ونناقشهم بالكتاب والسنة النبوية ال يقبلون بذلك

                                                 
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٢:  سورة الكوثر آية) ٣(
 .  ١٦٢:  سورة األنعام آية) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٨٥

إين على كتاب اهللا وسنة :  أقول هلم؟  أنت على أي مذهب:  وعندما يسألونين
وآيت هلم باألدلة من الكتاب والسنة فال ،  وما صح من األحاديث فهو مذهيب،  رسوله
والذي ليس على مذهب ،  إنك ال بد لك أن تتبع مذهبا معينا:  ويقولون،  يقبلون

وإذا طال النقاش معهم تكثر اخلالفات واملشاكل ،  معني فإن عمله باطل غري صحيح
وهل جيوز ؟  فهل جيوز السكوت عن ذلك وتركهم يف أهوائهم ويف غيهم،  بدون فائدة

وإذا ،  مع العلم أين أمسع األذان وال أصرب على ذلك؟  ترك الصالة معهم يف املسجد
فماذا ،   بدعهموإذا صليت هبم يشركونين يف،  ذهبت إىل اجلامع يقدمونين لإلمامة

 .  أفتوين جزاكم اهللا خريا؟  أعمل كي أختلص من ذلك
 :  هذا السؤال يتكون من عدة نقاط

املبتدع بدعة يكفر هبا أو يفسق هبا ال تصح ،  سؤال عن إمامة املبتدع:  النقطة األوىل
بدعا فإذا كان هؤالء يزاولون ،  إذا كانت بدعته مكفرة أو مفسقة ال تصح إمامته،  إمامته

أو ،  يف الدين تؤول هبم إىل الكفر كاالعتقاد يف األولياء والصاحلني أهنم ينفعون أو يضرون
ما عليه غالب الصوفية املتطرفة من االعتقاد يف مشاخيهم وأصحاب الطرق الذين يشرعون 

ويأتون بأذكار قد تشتمل على الشرك ودعاء ،  هلم من األذكار والدين ما مل يأذن به اهللا
وال جتوز الصالة ،  فمثل هؤالء ال تصح إمامتهم،  وات ودعاء املخلوقني من دون اهللاألم

 .  خلفهم
فالواجب عليك بذل النصيحة ،  أما ما ذكرت من أنك تناصحهم وأهنم ال يقبلون

أما أنت فما عليك إال البيان ،  وأما القبول واهلداية فهذا بيد اهللا سبحانه وتعاىل،  والبيان
ألن هذا من الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل ومن إنكار ؛  التكرار على هذاوالنصيحة و

 .  املنكر
إذا كان اإلنسان عنده :  وأما ما ذكرت من التمذهب مبذهب معني فهذا فيه تفصيل

إمنا يرجع ،  املقدرة على معرفة احلق ومعرفة احلكم بدليله فهذا ال يتمذهب مبذهب معني
والغالب على أهل هذا ،  ن هذا يف احلقيقة منصب اجملتهدينولك،  إىل الكتاب والسنة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٨٦

أما من كان دون ذلك بأن كان ال يستطيع معرفة ،  الزمن أهنم ال يبلغون هذه املرتبة
ويأخذ به ما مل ،  فإنه يقلد أحد املذاهب األربعة السنية،  احلكم بدليله من الكتاب والسنة

فإذا ظهر له قول خمالف للدليل فإنه يتركه ويأخذ  ، يظهر له من بعض أقواهلم خمالفة الدليل
والتمذهب مبذهب من املذاهب األربعة ،  بالقول املوافق للدليل من املذهب أو من غريه

إمنا جيوز عند احلاجة بشرط أال يأخذ باألقوال ،  وليس جائزا مطلقا،  ليس ممنوعا مطلقا
 .   خيالف الدليلوإمنا يأخذ ما ال،  املخالفة للدليل من ذلك املذهب

،  هذا شيء طيب،  وأما النقطة األخرية وهي أهنم إذا ذهبت إليهم يقدمونك للصالة
وإذا كان األمر كذلك فإنه جيب عليك أن تذهب لتصلي هبم على السنة وعلى الطريقة 

،  فإنه جيب عليك أن تذهب وأن تصلي هبم،  إذا كانوا يقدمونك للصالة،  الصحيحة
وهم ال ،  وال تطع أقواهلم،  وال تشاركهم يف البدع،  اهللا سبحانه وتعاىلوأن تدعوهم إىل 
،  وأن تناصحهم،  فعليك أن تذهب وأن تصلي هبم على وفق السنة،  يلزمونك يف هذا

بل أنكر عليهم وامتنع ،  وال تدخل معهم يف بدعهم،  وأن تدعوهم إىل اهللا سبحانه وتعاىل
 .  من مشاركتهم

  ة القبور وحكم النذر لروح النيب حكم التيمن بزيار
وأقيم الفرائض واحلمد هللا على ،  أنا من عائلة دينة:   سائلة تقول- ١٨٨س
وتيمنا ،  وقد كان أجدادي يف حياهتم حمافظني على املبادئ الدينية الصحيحة،  هدايته

 تعاىل وننذر لوجه اهللا،  هبم فإننا نقوم بزيارة لقبورهم أنا وأوالدي بني فترة وأخرى
ونفي هلم بالنذور بإطعام املساكني أو توزيع ،   والصحابة واآلل الكرامولروح النيب 

 ؟  فهل جيوز لنا ذلك،   وألرواحهمالطعام لوجه اهللا ولروح النيب 
فنرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن ،  أما ما ذكرت السائلة من صالح آبائها وصالحها

 .  نهموأن يتقبل منا وم،  يكون ذلك صحيحا
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ألن التيمن بزيارة القبور ؛  وأما ما ذكرت من التيمن بزيارة قبورهم فهذا ال جيوز
وإذا كان القصد التربك بزيارة قبورهم واالستغاثة ،  يعترب من البدع أو من وسائل الشرك

 .  هبم فهذا شرك أكرب
 :  وإمنا تزار القبور ألحد أمرين

 .  ترحم عليهمإما للدعاء لألموات واالستغفار هلم وال
فإهنا تذكر ،  زوروا القبور { وإما لالعتبار حباهلم وتذكر اآلخرة كما قال النيب 

 .  )٢( )١( } باآلخرة
 .  وال يقره اإلسالم،  وأما أن تزار للتيمن هبا فهذا ال جيوز
؛  فهذا أيضا ال جيوز،   وألرواح املوتىح النيب وأما ما ذكرت من فعل النذور لرو

 ورمبا ألنه مل يكن من هدي السلف الصاحل والقرون املفضلة أهنم ينذرون لروح النيب 
يكون هذا شركا أكرب إذا كان النذر لروح النيب من باب التقرب للنيب صلى اهللا عليه 

وإن كان القصد أهنم ،  ألكربوصرفها لغري اهللا من الشرك ا،  ألن النذر عبادة؛  وسلم
ألنه شيء ال دليل عليه من ؛   فهذا من البدع ويهدون ثوابه لروح النيب ينذرون هللا 

 علينا حمبته واتباعه وإمنا الواجب للنيب ،  ومل يفعله السلف الصاحل،  الكتاب والسنة
 .  واالقتداء به والصالة والسالم عليه وسؤال اهللا الوسيلة له بعد األذان

 .  أو من الشرك،  وكذلك النذر ألرواح املوتى إما أنه من وسائل الشرك
ُ       ِ َّ إذا كان النذر ي قص د  به التقرب إىل املوتى فإنه يكون شرك ا أكرب ي خر ج  من امل ل ة ِ   ُ      ً                                  ُ  َ   ُ                ،

فهو ؛          ً    َ  ِ         ٌفهذا أيض ا مل ي ر د به دليل ؛                                ُ        ُ ُ        وإن كان النذر هللا سبحانه وتعاىل وي هدى ثواب ه  للموتى
 .  ة للشركبدعة ووسيل

                                                 
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٤(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٣٤(، النسائي اجلنائز  )٩٧٦(مسلم اجلنائز ) ١(

 .  )٢/٤٤١(، أمحد  )١٥٧٢(
، فإهنا تذكر  فزوروا القبور.  : " من حديث أيب هريرةبلفظ)  ٦٧١ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(

، ورواه أبو داود  . " فزوروها.  : " من حديث بريدة بلفظ)  ٩ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف " املوت
 .  " ، فإن يف زيارهتا تذكرة فزوروها.  : " ريدةبلفظمن حديث ب)  ٢١٦ / ٣ " ( سننه"  يف
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َ  َّ                    وإمنا الذي ينبغي أن ي تص د ق عن امليت على احملتاجني فاملشروع هو الصدقة عن ؛                      ُ 
وكذلك زيارة ،  هذا هو املشروع ألموات املسلمني،  امليت والدعاء للميت واالستغفار له

وهذا ،  قبورهم على ما ذكرنا بالدعاء هلم واالستغفار هلم والترحم عليهم واالعتبار حباهلم
لََعَن اهللا زوَّاراِت  { لقوله ؛  فال جيوز هلا أن تزور القبور؛  أما املرأة،  ص بالرجالخا

 .  )٤( )٣( } لََعَن اهللا زائراِت القُُبورِ { :  ويف رواية)٢( )١( } القبورِ
،  فال جيوز للمرأة أن تزور القبور؛   يقتضي أن هذا كبرية من كبائر الذنوبواللعن

 .  وإمنا هذا خاص بالرجال

 حكم ختصيص أرض لكل أسرة تكون مقربة ألفرادها 
فكل أسرة من األسر ختصص هلا ؛   يف جمتمعنا عادة بالنسبة للمقابر- ١٨٩س

ُ                مكان ا من أرضها مقربة ال ي قب ر  فيها إال من كان      ً        وأحيان ا تكون ،   من تلك األسرة   ً                   ُ  َ 
إىل أن ،  فيدفنون يف القرب الواحد أكثر من ميت،  األرض املخصصة للمقربة صغرية

إضافة إىل نوع آخر من القبور ،          ً                    يصري أحيان ا أربع طبقات أو مخسا
فهل جيوز هذا العمل ؛  وهذه ال يكون فيها من املوتى عدد كبري،  " الفاسقية " نسميه
 ؟  أم ال

                                                 
 .  )٢/٣٣٧(، أمحد  )١٥٧٦(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )١٠٥٦(الترمذي اجلنائز ) ١(
، ورواه  . " إن رسول اهللا لعن: "  من حديث أيب هريرةبلفظ)  ٣٣٧ / ٢ " ( املسند"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (٢(

، ورواه ابن ماجه  . " إن رسول اهللا لعن: "  من حديث أيب هريرةبلفظ)  ١٢ / ٤  (" سننه"  الترمذي يف
 .  ) . " لعن رسول اهللا: "  من حديث أيب هريرةبلفظ)  ٥٠٢ / ١ " ( سننه"  يف

، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٦(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٤٣(، النسائي اجلنائز  )٣٢٠(الترمذي الصالة ) ٣(
 .  )١/٢٢٩(، أمحد  )١٥٧٥(

، ورواه  . " لعن رسول اهللا: "  من حديث ابن عباسبلفظ)  ٢٢٩ / ١١ " ( املسند"  رواها اإلمام أمحد يف  ) (٤(
"  ، ورواه الترمذي يف . " لعن رسول اهللا: "  من حديث ابن عباسبلفظ)  ٢١٦ / ٣ " ( سننه"  أبو داود يف

 .  ) . " لعن رسول اهللا: "  بلفظمن حديث ابن عباس)  ٤ / ٢ " ( سننه
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ً                    ال مانع أن ت خص ص األسرة أرض ا تكون مقربة ألفرادها؛  من حيث املبدأ ما دام أن ،            ُ   ِّ          
فإذا انتهت وضاقت ومل يبق فيها ؛                                       ً        هذه البقعة صاحلة للدفن وواسعة تسع أموات ا كثريين

          ُ                     ُ                          فإن املوتى ي دفنون يف مكان آخر وال ي دفنون يف القبور اليت سبقوا ؛  حمل للقبور املستقبلة
             ُ                                                     ألنه ال جيوز أن ي دفن يف القرب املتقدم ميت جديد إال بعد أن يتحلل جسم األول ؛  إليها

              ُ   َ  فإنه ال جيوز أن ي دف ن ؛  أما ما دام اجلسم األول له بقية وله رفات،  ويفىن وال يبقى له بقية
 .                          ً    ً    ألن األول سبق إىل هذا وصار م ختص ا به؛  معه ميت آخر

ملوكة ألشخاص أو املوقوفة ألموات أسرة                ُ   َ           وكذلك ال جيوز أن ي دف ن يف األرض امل
 .           ُ              معينة أن ي دفن معهم غريهم
فعند ؛  وليس هناك من يستطيع دفن كل ميت على حدة،  وإذا كان القتلى كثريين

َ                           احلاجة ال بأس أن ي دفن  يف القرب الواحد أكثر من ميت           ُ    يف شهداء أ حد لفعل النيب ؛                 ُ   
 .  )١(رضي اهللا عنهم 

 بور حكم السكن عند الق
ولنا مقربة خاصة ،   آبائي وأجدادي كانوا يقيمون الفرائض الدينية- ١٩٠س

ُ  ُِ        كانوا قد د ف ن وا فيها َ                                            ود ف ن  معهم من أبناء منطقتنا وأبناء العشائر األخرى،             ِ ُ   ُ    وش يدت ،   
ُ                لبعض املتمس كني منهم بالدين كثري ا بعض  القبور املتميزة فهل جيوز لنا أن نسكن ؛            ِّ                  ً    

 ؟  فماذا يفعل؛  وإن كان بعض منا قد سكن منذ مدة،  ملقربةبالقرب منهم على ا
؛                   ُ                            ُ                     ً    إن كان القصد أنه ب ين على بعض هذه القبور قباب وب ين عليها بنايات تعظيم ا هلا

وهنى  { )٣( )٢( }  الذين يتخذون القبور مساجدوقد لعن النيب  { ، فهذا ال جيوز
                                                 

سنن : "  ، وانظر كذلك من حديث هشام بن عامر)  ٢١١ / ٣ " ( سنن أيب داود: "  انظر يف ذلك) ١(
من حديث )  ٨١،  ٨٠ / ٤ " ( سنن النسائي"  ، وكذلك من حديث هشام بن عامر)  ٣٤ / ٦ " ( الترمذي

 .  هشام بن عامر
 .  )١/١٩٥(أمحد ) ٢(
من حديث ابن )  ٢١٦ / ٣ " ( سننه"  ، وأخرجه أبو داود يف ) ٢٢٩ / ١ " ( مسند اإلمام أمحد: "  انظر) ٣(

 .  عباس رضي اهللا عنه
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أال أبعثك على  { :  أليب اهلياجقال علي بن أيب طالب ؛  )١( } عن البناء على القبور
أن ال َتَدَع قًربا ُمشرِفًا إال سوَّيَته وال صورةً ؛   صلى اهللا عليه وسلمما بعثين عليه رسول اهللا

ألن هذا يلفت النظر ؛           ُ                           والقرب امل شرف هو املرفوع بالبناء وغريه)٣( )٢( } إال طمستها
ّ                       ورمبا يكون وسيلة للشرك به مع تطاول الزمن وفشو  اجلهل بني الناس كما هو ،  إليه                                            

 .  الواقع
 )٥(  وهنى عن الكتابة)٤( } وهنى عن جتصيصها،   البناء على القبور عنهنى  { وقد

لََعَن اهللا زوَّارات القبورِ  { قال ؛  وهنى عن إسراجها بالسرج والقناديل،  عليها

 .  )٧( )٦( } واملُتَّخذين عليها املساجَد والسُُّرَج
ٌ            وج عل طابق  فوق القبور،       ُ               أهنا ب ين عليها مساكنأما إذا كان القصد        ُ ؛  فهذا ال جيوز؛   
إذا مل حيصل منه ،  فال مانع منه؛  أما السكن يف املساكن القريبة،  ألن فيه إهانة للقبور
 .  أذية للقبور وامتهان هلا

                                                 
 .  من حديث جابر رضي اهللا عنه)  ٦٦٧ / ٢ " ( صحيح اإلمام مسلم: "  انظر) ١(
،  )٣٢١٨(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٣١(، النسائي اجلنائز  )١٠٤٩(، الترمذي اجلنائز  )٩٦٩(مسلم اجلنائز ) ٢(

 .  )١/٩٦(أمحد 
 .  )من حديث أيب اهلياج األسدي)  ٦٦٦ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٣(
 .  من حديث جابر رضي اهللا عنه)  ٦٦٧ / ٢ " ( صحيح اإلمام مسلم"  انظر) ٤(
من حديث )  ٨٦ / ٤ " ( نسائيسنن ال"  من حديث جابروكذلك)  ٦ / ٤ " ( سنن الترمذي: "  انظر) ٥(

)  ٣٧٤ / ١ " ( مستدرك احلاكم"  من حديث جابروكذلك)  ٤٩٨ / ١ " ( سنن ابن ماجه"  جابروكذلك
 .  من حديث جابر رضي اهللا عنه

 .  )٢/٣٣٧(، أمحد  )١٥٧٦(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )١٠٥٦(الترمذي اجلنائز ) ٦(
، ورواه  ) . إن رسول اهللا لعن : ( من حديث أيب هريرةبلفظ)  ٣٣٧ / ٢ " ( سندامل"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (٧(

"  ، ورواه ابن ماجه يف ) . إن رسول اهللا : ( من حديث أيب هريرةبلفظ)  ١٢ / ٤ " ( سننه"  الترمذي يف
 .  ) ) . لعن رسول اهللا : ( من حديث أيب هريرةبلفظ)  ٥٠٢ / ١ " ( سننه
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 حكم وضع احلجر على القرب ليكون عالمة يعرف هبا عند الزيارة 
ً      ً             عالمة حجر كبري من الر خام أو ومس ا معين ا ملعرفة قرب  يضع بعض الناس- ١٩١س         ُّ                    

 ؟     ِّ        َّ                 ُّ       املي ت حىت تتم  زيارته بدون الترب ك وخالفه
ُ               ليكون عالمة ي عر ف  هبا عند زيارته؛  ال بأس بوضع احلجر على القرب   ألن الرسول؛             ُ  َ 

 )٢(  عن ذلك      ِّ ي النيب  لنه؛     َّ        فإن ها ال جتوز؛     َّ                   أم ا الكتابة على القرب)١(فعل هذا يف قرب عثمان 
 .     َّ                 ِّ         ِّ     وألن  هذا وسيلة إىل الش رك والغلو  فيها

 حكم كتابة اسم امليت على حجر عند القرب 
 هل جيوز كتابة اسم امليت على حجر عند القرب أو كتابة آية من - ١٩٢س

 ؟  القرآن يف ذلك
 هنى عن سول   َّ    ألن  الر؛  ال جيوز كتابة اسم امليت على حجر عند القرب أو على القرب

 .  ال جيوز؛  ولو حرف واحد،  ولو كلمة واحدة،   حىت ولو آية من القرآن)٣(ذلك 
      َّ كأن خيط  ،      ُ        ِّ         َّ       لكي ي عرف للز يارة والس الم عليه؛    َّ        َّ                       أم ا إذا عل م القرب بعالمة غري الكتابة

ال ؛  يه                        ِّ    من أجل أن يزور القرب ويسل م عل،            ً                        أو يضع حجر ا على القرب ليس فيه كتابة،    ًّ خط ا
 .  بأس بذلك

           ٌ    فقد يأيت جيل  من ؛    َّ                           ِّ  ألن  الكتابة وسيلة من وسائل الش رك؛  فال جيوز؛    َّ         ُأم ا الكتابة 
ٌ  إن  هذا القرب ما ك ت ب  عليه إال ألن  صاحبه فيه خري  ونفع  :  ويقول،  الناس فيما بعد      ٌ             َّ            َ  ُِ              َّ  

 .  وهبذا حدثت عبادة القبور،  للناس

                                                 
من حديث )  ٤٩٨ / ١ " ( سنن ابن ماجه"  ، و من حديث املطلب)  ٢٠٩ / ٣ " (  داودسنن أيب"  كما يف) ١(

 .  من حديث املطلب)  ٤١٢ / ٣ (للبيهقي "  السنن الكربى"  أنس بن مالكو
 / ١ " ( سنن ابن ماجه"  ، وكذلك ) ٨٦ / ٤ " ( سنن النسائي"  ، و ) ٦ / ٤ " ( سنن الترمذي"  كما يف) ٢(

 .  ؛ كلهم من حديث جابر رضي اهللا عنه)  ٣٧٠ / ١ " ( مستدرك احلاكم"  ، و ) ٤٩٨
 .  سبق خترجيه يف الصفحة السابقة) ٣(
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 ع العزاء وما يشرع فيه وما ال يشر
ً                       وخصوص ا عشرييت اليت أنتمي إليها،   يوجد لدينا يف بعض املناطق- ١٩٣س ما ،      

ِ يلي يف موضوع العزاء والوفيات  ِ                              يقومون بالت واف د  لدى أقرباء امليت يف أعداد كبرية:                             ُ   َّ             ،
ويستقبلون الوفود من ،                                              ِّ   وقد يقومون بنصب اخليام يف بعض األحيان لكثرة الز حام

ُ        ُّ  عشرية معهم شخص يقوم  بالتحد ثوكل،  العشائر األخرى        ً            ويسرد مجع ا من اآليات ،                    
بلغنا  " : مثل؛                       ً ويقول من العبارات كثري ا،  قبل أن يتناول القهوة،             َّ يف املوت والص رب

ُ         َِّ م ن تقد ست روح ه إىل اجلن ة  ِ     َّ             َّ              وأشباه ها مم ا هو كثري ال يت سع املقام لذكره " . َ      َّ      نأمل ؛       
         َّ             َّ               َّ         إيضاح الص حيح يف أمر الت عزية من جهة املد ة واملكان و؟  منكم إخبارنا عن حكم ذلك

ُ                     ن ريد  ما كان عليه الرسول ،                  ُ                            واألدعية اليت يقول ها من يقدم على مثل هذه اجلموع    ُ 
     ّ    ُ  ُ                ً  َّ                  كما أن ين آم ل  وأرجو من اهللا أوال  مث  من أصحاب الفضيلة ،  وصحابته رضي اهللا عنهم

،              َّ                       خالفات يف الت عازي عند كثري من العشائر          َّ                       العلماء وف قهم اهللا االطالع على هذه امل
ُ               َّ ليع ي  الناس  األحكام الشرعي ة؛  وكتابة رسائل يف ذلك إذا أمكن ذلك       َ  ِ    . 

وذلك بأن ،                 ِّ وفيها دعاء للمي ت،    َّ                 ألن ها من باب املواساة؛     َّ                      الت عزية عند الوفاة مشروعة
َ            ٍيقول املعز ي مل ن أ صيب  بوفاة قريب  َ        َ  أحسن  اهللا عزاء ك:           ِّ   َ   ُ   َ وج ب ر مصيب ت ك ،      َ    ِِّ  وغفر  ملي ت ك،    ََ       ََ       . 

،  واالجتماع الكبري،     َ   ِ      من ن صب  اخليام؛  وال ينبغي أن يكون هناك مبالغات يف العزاء
كُنَّا َنُعدُّ صنعة الطَّعام  { قال جرير بن عبد اهللا ؛        ُّ            َّ           والتوس ع يف صنعة الط عام والوالئم

 .  )٢( )١( } واالجتماع إىل أهل امليِّت ِمن النِّياحة
َ     ٌ                 ُ             وإن ما الس ن ة أن ي صن ع  طعام  من أحد أقارب امل صابني أو جرياهنم ُ  َ َُّ             ي ق د م  إليهم بقدر ،     َّ      ُّ َّ     ُ  َ 

 ألهله ملَّا بلََغُه استشهاُد جعفر بن أيب قال  { كما؛  من باب املواساة هلم،  حاجتهم

                                                 
 .  )٢/٢٠٤(، أمحد  )١٦١٢(ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ١(
؛ من حديث )  ٥١٤ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٠٤ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (٢(

 .  )جرير بن عبد اهللا البجلي
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رواه اإلمام أمحد  ( )١( } فإنَّه جاَءهم ما يشَغلُهم؛   اصنعوا آلل جعفرٍ طعاًماطالب 
ورواه الترمذي ،   من حديث عبد اهللا بن جعفر) ٢٠٥/  ١ ( " مسنده " يف
ورواه ابن ،  ) ١٩١/  ٣ ( " سننه " ورواه أبو داود يف،  ) ٣٧٩/  ٣ ( " سننه " يف

 .  ) كلهم من حديث عبد اهللا بن جعفر ؛  ) ٥١٤/  ١ ( " سننه " ماجه يف
        َّ  وإمنا يعز ى ،                                      َّ        ُ       مث إنه ال ينبغي اجللوس للعزاء يف مكان خمص ص واإلعالن  عن ذلك

واهللا .   القريب من حصول الوفاةويكون يف الوقت،                         ِّ     املصاب إذا التقي به يف أي  مكان
 .  أعلم

 حكم تلقني امليت بعد دفنه 
َ وذلك أهنم إذا دفنوا املي ت ،                 ٌ       يف مدينتنا عادة  غريبة- ١٩٤س وانتهوا من ،                        ِّ
َ إذا س ئ لت ! يا فالن ابن فالن :  وقال،  وقف رجل على القرب؛  دفنه ؟  َ     ُّ م ن رب ك:       ُِ  
َ وإذا س ئ لت .    ِّ    رب ي اهللا:  فقل َ وإذا س ئلت .  ديين اإلسالم:  فقل؟   ُ  ين كما د:        ُِ   من :        ُ  
؟   من قريب أو بعيد فهل هلذه العادة أصل يف دين اهللا حممد :  فقل؟     ُّ نبي ك

 .  أفتونا مأجورين
؛   ُ                                             وي روى فيه حديث مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،            َّ      َّ   هذا ما يسم ى بالت لقني

 .  ةألنه بدع؛  وجيب إنكاره،  فال جيوز فعله
ُ                          والث ابت  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ِ أن ه إذا ف ر غ  من دفن املي ت ؛      َّ   وقف على قربه ؛    َّ       ُ ِ َ           ِّ

 )٣( )٢( } فإنه اآلن ُيسأل؛  واسألوا له التَّثبيت،  استغفروا ألخيكم { : وقال،  هو وأصحابه

                                                 
، أمحد  )١٦١٠(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣١٣٢(، أبو داود اجلنائز  )٩٩٨(الترمذي اجلنائز ) ١(

)١/٢٠٥(  . 
 .  )٣٢٢١(أبو داود اجلنائز ) ٢(
"   يف، ورواه احلاكم من حديث هانئ موىل عثمان بن عفان)  ٢١٣ / ٣ " ( سننه"  رواه أبو داود يف  ) (٣(

 .  )من حديث عثمان بن عفان)  ٣٧٠ / ١ " ( مستدركه
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ُ           وال ي نادى املي ت ويلق ن  كما يفعل .    ِّ ُ ثب ته ! واللهم ،  اغفر له! اللهم :           ُ    وذلك بأن ي قال َّ      ِّ        ُ    
 .  واهللا أعلم.          َّ  ُهؤالء اجله ال 

 حكم صالة الفدية أو اهلدية اليت يزعم أهنا تفيد امليت يف قربه 
ُ                 َّ             َّ                    َّ  أمسع  من بعض الناس أن  هناك صالة تسم ى صالة الفدية أو اهلدي ة- ١٩٥س      ،

َ       تنفع  املي ت  يف قربه ِّ     ُ  ؟        َّ ُ            فما صح ة  تلك األقاويل؛     
َ ليس هناك صالة تسم ى صالة الفدية أو اهلدية تنفع املي ت  َ  ٌ وهذه الصالة م بتدع ة  ،                  َّ                              ِّ    ُ            

َ ُ           َّ        ُّ                 والذي ينفع  املي ت أن ي عمل  له ما شرع ه  اهللا من الص دقة والد عاء واالستغفار له ،  مكذوبة          َ    ُ     ِّ     ُ          
 قال ؛              ُّ        فهو بدعة يضر  وال ينفع؛  ُ             ب ت بدليل صحيحوما مل يث،  واحلج والعمرة له

 .  )٢( )١( } فهو َردٌّ؛  َمن عملَ عمالً ليس عليه أمُرنا {

 حكم بناء القبور على املساجد 
ً        وخاص ة أن  شخص ا قال يل؟   ما حكم بناء القبور يف املساجد- ١٩٦س   َّ    إن  قرب :      َّ    َّ   

 ؟   موجود يف املسجد النبوي   َّ    الر سول 
  َّ                            ألن  البناء على القبور وسيلة إىل ؛  )٣(وأمر بتسويتها ،         ُّ                     هنى النيب  عن البناء على القبور

 َّ     مل ا بىن ،  وكما حصل يف اإلسالم،  كما حصل لألمم السابقة؛  عبادهتا من دون اهللا
 .  الشرك بسبب ذلك ما هو معلومحصل من ؛     َّ       ُّ َّ            اجله ال والض ال ل على القبور

َ          مل ي ب ن  على قربهوالنيب  ُ           وإن ما د فن يف بيته ،      ُْ     َّ     خوف ا من أن ي ت خ ذ  مسجد ا لو د ف ن   َ  ِ ُ      ً     َ  َ َّ ُ         ً    
  ملا ُنزلَ برسول اهللا { :            ُّ                         كما قالت أم  املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها؛      ً           بارز ا مع أصحابه

ُ نزل به املوت :  يعين ( ،  كشفها؛  فإذا اغتمَّ هبا،  جعل يطرُح مخيصةً لُه على وجهه )           
                                                 

،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ١(
 .  )٦/٢٥٦(أمحد 

 .  ) من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٣٤٤-١٣٤٣ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٢(
"  من نفس)  ٦٦٧ / ٢ (، و  من حديث أيب اهلياج األسدي)  ٦٦٦ / ٢ " ( صحيح مسلم"  كما يف) ٣(

 .  من حديث جابر رضي اهللا عنه"  الصحيح
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؛  " اتَّخذوا قبوَر أنبيائهم مساجَد؛  لعنةُ اهللا على اليهوِد والنَّصارى " : فقال وهو كذلك
رواه .  )١( } غري أنَّه ُخِشَي أن ُيتَّخذ مسجًدا؛  هألبرَز قرب؛  ولوال ذلك،  حيذِّر ما صنعوا

 .  )٢(   َّ     الش يخان 
َ              وبه ي عل م  أنه مل ي نب  على قرب النيب   ُ        ُ َ   ُ    وإمنا د فن يف بيته،      ً  قصد ا          ُ     ً               ِّ حفاظ ا عليه من الغلو  ؛       

 .  واهللا أعلم.                    ِّ   فيه وافتتان العوام  به

  والطواف حوله زيارة قرب النيب 
ُ  ت رب ر  ،      َّ ً    َّ          مزي ة  خاص ة على غريه      َّ         ِّ ناس أن  لقرب النيب   يرى البعض من ال- ١٩٧س ِّ  ُ

                  ِّ وهل لزيارة قرب النيب  ؟       ِّ   ٍّ    ُّ          إىل أي  حد  يصح  هذا القول،     َّ           ُّ               الط واف به والد عاء والصالة إليه
 أدب  خاص ٌّ     ٌ  ؟     

ُ                       ت شرع  زيارته ملن زار مسجده قرب النيب     ُ  وال جيوز الس فر لقصد زيارة قربه                   َّ            
ال ُتَشدُّ  { لقوله ؛       َّ                         َّ              ع الس فر من أجل زيارة مسجده الش ريف والصالة فيه   َّ   ُ   وإن ما ي شر

 )٤( )٣( } واملسجِد األقصى،  ومسجدي هذا،  املسجِد احلرامِ:  الرِّحالُ إال إىل ثالثة مساجَد
 .      َّ  بالن هي؛  )٦( )٥( } ال َتُشدُّوا { : ويف رواية

،                            َّ    وال قرب غريه من األنبياء والص احلني         ِّ ال قرب النيب  ؛            َّ                فال جيوز الس فر لزيارة القبور
ومن باب أوىل منع ،            َّ                                       وال جيوز الس فر من أجل الصالة يف مسجد غري املساجد الثالثة

 .             ُ َِ      ِّ               ألهنا مشاهد ب ن ي ت للش رك وعبادة غري اهللا؛                  َّ            فر للمساجد املبني ة على القبور   َّالس 
                                                 

، أمحد  )٧٠٣(، النسائي املساجد  )٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٤٢٥(البخاري الصالة ) ١(
 .  )١٤٠٣(، الدارمي الصالة  )٦/٢٧٤(

)  ٣٧٧ / ١ " ( صحيح مسلم: "  ، وكذلك انظر بنحوه)  ٩١-٩٠ / ٢ " ( صحيح البخاري: "  نظرا) ٢(
 .  ؛ كالمها من حديث عائشة رضي اهللا عنها. "  ولوال ذلك: "  بدون ذكر

 .  )٣/٤٥(، أمحد  )١٤١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٨٩٣(البخاري الصوم ) ٣(
 .  )من حديث أيب هريرة)  ٥٦ / ٢ " ( صحيحه"  يفرواه البخاري   ) (٤(
 .  )٨٢٧(صحيح مسلم كتاب احلج ) ٥(
 .  ) من حديث أيب سعيد اخلدري)  ٩٧٦ / ٢ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف  ) (٦(
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ُ  فإنه يسل م  ؛     َّ َ                                أن  م ن زار قرب النيب صلى اهللا عليه وسلموآداب زيارة قرب النيب  ِّ        
     ِّ                مث يسل م على صاحبيه أيب .  السالم عليك يا رسول اهللا ورمحته وبركاته:  فيقول،  عليه

 .      ِ      مث ل ينصرف)١(ي اهللا عنهما بكر وعمر رض
  َّ    َّ    ألن  الط واف ؛                             َّ    وال بقرب غريه من األولياء والص احلني          َّ             وال جيوز الط واف بقرب النيب 

َ                مل ي شر عها يف غري الكعبة،  وهو عبادة هللا سبحانه،                      َّ  من خصائص الكعبة املشر فة   َ    . 
 ُّ                     د عاء يف املساجد واملشاعر    َّ          وإن ما يكون ال،   وال قرب غريه          ُّ            وال جيوز الد عاء عند قربه 

هذه ،      َّ                             َّ               َّ         َّ         املقد سة يف عرفات ومزدلفة ومىن ويف الط واف بالبيت والس عي بني الص فا واملروة
،  فال جيوز ختصيصه إال بدليل؛                 َّ    وما سواها ال مزي ة له،                َّ      ُّ   هي األماكن املخص صة للد عاء

 وعند قرب غريه بدعة ووسيلة ربه     ُّ         فالد عاء عند ق؛      ُّ                    ٌ       ِّ  والد عاء عند القبور وسيلة  إىل الش رك
 .              ِّ  من وسائل الش رك

وجيب ،                        َّ   هو اهلدوء وعدم رفع الص وتواألدب الذي ينبغي عند زيارة قرب النيب 
ُ                          َّ           جتن ب  البدع اليت يفعلها بعض اجله ال عند قربه  ُّ  وهذا شرك  ،   وطلب احلوائج منه  ٌ        

 .  أكرب
،   هنى عن ذلكألنه ؛  ملسجد   َّ         كل ما دخل ا      ُ                     وكذلك ي كره تكرار زيارة قربه 

           َّ                         ومل يكن الص حابة رضي اهللا عنهم يزورون )٣( )٢( } ال تتَّخذوا قربي عيًدا { : وقال
ُ                           وإمنا كان بعض هم يفعل ذلك إذا قدم من سفر،        َّ              قربه كل ما دخلوا املسجد  )٤(  كابن عمر؛             

 .  واهللا أعلم

                                                 
 .  ) ٥٧٦ / ٣ (لعبد الرزاق الصنعاين "  املصنف: "  انظر) ١(
 .  )٢/٣٦٧(، أمحد  )٢٠٤٢(أبو داود املناسك ) ٢(
 / ٢ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف من حديث أيب هريرة)  ٣٦٧ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (٣(

 .  ) من حديث أيب هريرة)  ٢٢٥
 .  ) ٥٧٦ / ٣ (لعبد الرزاق الصنعاين "  املصنف: "  انظر) ٤(
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 اء املسجد على القرب أو دفن األموات فيه حكم بن
       ُ               قام أهل ه بدفنه باملسجد ؛     َّ     فلم ا مات،   كان يوجد يف قريتنا رجل صاحل- ١٩٨س

ورفعوا القرب عن ،  والذي بناه هذا الرجل يف حياته،     َّ           ِّ          الص غري الذي نؤد ي به الصالة
ُ                   ن ه الكبري هبدم املسجد        َّ              وبعد عد ة سنوات قام اب،     َّ       ورب ما أكثر،  األرض ما يقارب املتر

وجعل هذا القرب يف ،                                           َّ وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكرب من األو ل،     َّ  الص غري
 ؟  فما حكم هذا العمل والصالة يف املسجد؛  غرفة منعزلة داخل املسجد

          ِّ             هذا أمر حير مه اهللا ورسوله ؛  بناء املساجد على القبور أو دفن األموات يف املساجد
           َّ                        وقد كان الن صارى يبنون على أنبيائهم ،                      َّ وهذا من رواسب اجلاهلي ة،  سلمنيوإمجاع امل

  َّ            ُّ           ً                  مل ا ذكرت له أم  سلمة كنيسة  رأهتا بأرض احلبشة كما قال النيب ؛  وصاحليهم املساجد
أولئَك إذا ماَت فيهُم العبُد الصَّاحلُ  { : قال عليه الصالة والسالم؛  وما فيها من التصاوير

أولئك ،  وصوَّروا فيه تلك التَّصاوير،  َبَنوا على قربه مسجًدا؛  ) الرَُّجلُ الصَّاحلُ:  أو (
فإين أهناكم ؛  أال فال تتخذوا القبور مساجد {  وقال )٢( )١( } ِشراُر اخللق عند اهللا

َ   أن تسل ك                             َّ               إىل غري ذلك من األحاديث اليت حذ ر فيها رسول اهللا .  )٤( )٣( } عن ذلك ُ       
  َّ     ُ     ألن  هذا ي فضي ؛                      َّ                                        هذه األمة ما سلكت الن صارى واملشركون قبلهم من البناء على القبور

ُ إىل جعلها آهلة ت عب د     َّ     فإن  هذه ؛  كما هو الواقع املشاهد اليوم؛   من دون اهللا عز وجل             ُ  َ 
            َّ     فال حول وال قو ة إال ؛                           ً                   َّ         ِّ  القبور واألضرحة أصبحت أوثان ا عادت فيها الوثني ة على أشد ها

 .           ِّ       باهللا العلي  العظيم

                                                 
، أمحد  )٧٠٤( املساجد ، النسائي )٥٢٨(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٤٢٤(البخاري الصالة ) ١(

)٦/٥١(  . 
 .  ) من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١١٢ / ١ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف  ) (٢(
 .  )٥٣٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(
 .  )من حديث جندب)  ٣٧٨،  ٣٧٧ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٤(
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،                              َّ   وأن يبتعدوا عن هذا العمل الش نيع،                          َ          والواجب على املسلمني أن حيذ روا من ذلك
املساجد ،  وأن جيعلوا املقابر مبتعدة عن املساجد،                       ِّ   َّ يلوا هذه البنايات الش ركي ةوأن يز

’  {،  للعبادة واإلخالص والتوحيد Îû BNθ ã‹ç/ tβ ÏŒr& ª!$# β r& yìsùöè? tŸ2 õ‹ãƒ uρ $ pκ Ïù …çµ ßϑó™ $# { )١(   ،
 كما كانت على عهد رسول اهللا ؛          َّ   وتكون مت حدة،  واملقابر تكون ألموات املسلمني

 .              َّ  والقرون املفض لة
ُ         أم ا أن ي دفن  املي ت  يف املسجد ِّ     َ فهذا خمالف ؛     ُ                            أو ي قام املسجد على القرب بعد دفنه،    َّ     ُ   

             ِّ   وهو وسيلة للش رك ،   املسلمنيخمالف لكتاب اهللا وسنة رسوله وإمجاع،  لدين اإلسالم
 .               َّ                          األكرب الذي تفش ى ووقع يف هذه األمة بسبب ذلك

ُ           وكل  من يسمع  من املسلمني،           َّ             ُّ         واحلاصل أن ه جيب عليكم أي ها السائل جيب عليهم ،     ِّ       
 .  إزالة هذا املنكر الشنيع

َ                                       ً فهذا املي ت  الذي د ف ن  يف املسجد بعد بناء املسجد واستعماله مسجد ا  ِ ُ        ُ َ          مث د ف ن  فيه هذا ،          ِّ  ِ ُ   
َ          الواجب أن ي نبش  هذا امليت،  امليت َ          وي دف ن  يف املقابر،    ُ   َوي نقل ،             ُ    ُ   َّ               وي خل ى املسجد من هذا ،   ُ   َ
 .  هذا هو الواجب عليكم،   ُ   َّ َ           َّ             وي فر غ  للصالة وللت وحيد وللعبادة،  القرب

 حكم إزالة القرب من املسجد 
فهل جيوز إزالة ؛      َّستاين                ُ       ُ وبداخله قرب شيخ ي دعى الب ،   يف قريتنا مسجد- ١٩٩س

ّ             هذا القرب املبين  بداخل املسجد َ                     وي دخ ل مكانه يف ساحة املسجد،               فهناك أناس ؟   ُ  
ُ الشيخ ال يضر  وال ينفع :  وأناس يقولون.    َّ        إن  هذا خطأ:  يقولون .  فال داعي إلزالته؛             ُّ       

؟  أن نفعل بهفماذا علينا ؛     ً     َّ          ُ             َّ                 علم ا بأن  فيه حجرة ت ذبح فيها الذ بائح من نذور وغريه
 .            َّ      أرشدونا وف قكم اهللا

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النور آية) ١(
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اشتدَّ  { قال :                                ِّ            من بناء املساجد على القبور وات خاذها معابد      َّ      ُّ لقد حذ ر النيب  

إنَّ  {  وقال )٢( )١( } غضُب اهللا على قومٍ اتَّخذوا مقابر أنبيائهم وصاحليهم مساجد
؛  فال تتَّخذوا القبوَر مساجد؛  أال،  َمن كان قبلَكُم كانوا يتَّخذون قبور أنبيائهم مساجد

واردة يف منع هذا العمل وغري ذلك من األحاديث ال.  )٤( )٣( } فإنِّي أهناكُم عن ذلك
ُ           القبيح الذي يؤول بالقبور إىل أن تكون أوثان ا ت عب د  من دون اهللا ُ            وت ذبح  هلا القرابني،                                           ً  ُ  َ     ُ   ،

ُ        ُّ   وت قر ب  هلا الن ذور ومن فعل اليهود ،     ّ                    َّ فإن  هذا من أفعال اجلاهلي ة؛             ّ   كما ذكر الس ائل؛   ُ   َّ
         ِّ                   أوقع الش رك يف قوم نوح عليه وهذا هو الذي،      َّ                     َّ        والن صارى مع أنبيائهم والص احلني منهم
فنسأل اهللا العافية ،  وعبدوهم من دون اهللا،     َّ    َّ    َ        َّ           الس الم مل ا غل وا يف الص احلني واألموات

 .      َّ   والس المة
   ُّ                          فات خذت القبور مساجد يف كثري من ،   يف هذه األمة             َّ          ُّ وقد وقع ما حذ ر منه النيب  

ُ  ِ َ    وص ر ف ت هلا،    ُ َِ               وب ن ي ت عليها القباب،  األمصار ٌ                    كثري  من أنواع العبادات    ُ َِ        وط ل ب ت منها ،     
 .              َّ              ِّ       فال حول وال قو ة إال باهللا العلي  العظيم؛  احلوائج من دون اهللا عز وجل
ُ                    هل ي خرج  القرب من املسجد أو ال:    َّ                   أم ا ما سأل عنه من أنه فالواجب على املسلمني ؟     ُ   
 ُ                  وب ين املسجد عليه بعد ،                   ً           فإن كان القرب سابق ا على املسجد:  أن ينظروا يف هذا األمر

واملسجد ،         ِّ َّ      ألن األحق ي ة للقرب؛            ُ             ُ                     فالواجب هدم  املسجد وإبقاء  القرب على ما هو عليه؛  ذلك
َ         ِّ                       هذا مسجد أس س  على الش رك وعلى معصية اهللا ورسوله   َّ          أم ا إذا كان .        ُ ُ وجيب هدم ه ،             ِّ

َ        َّ               ٍّ       وهو أن  املسجد ب ن ي  من األو ل على أساس شرعي  وعقيدة،  العكس  َّ         مث  دفن فيه ،   سليمة      َّ        ُ ِ
ُ      فالواجب نبش  القرب؛  بعد ذلك وعود املسجد ،  ودفنه يف املقابر،  وإخراجه من املسجد،            
 .        ُّ                    والتخل ص من هذا اجلرم العظيم،         َّ  إىل شرعي ته

                                                 
 .  )٤١٦(ك النداء للصالة مال) ١(
"  ، ورواه عبد الرزاق الصنعاين يف من حديث عطاء بن يسار)  ١٧٢ / ١ " ( املوطأ"  رواه اإلمام مالك يف  ) (٢(

 .  ) ) وصاحليهم (من حديث زيد بن أسلم بدون ذكر )  ٤٩٦ / ١ " ( مصنفه
 .  )٥٣٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(
 .  ) من حديث جندب)  ٣٧٨-٣٧٧ / ١ " ( صحيحه"  سلم يفرواه اإلمام م  ) (٤(
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   َّ           ووف ق هذه األمة ،    َّ                ُّ        وف ق اهللا اجلميع ملا حيب ه ويرضاه،  هذا هو ما جيب على املسلمني
َ       إىل أن تطب ق  أحكام  .               َّ            دينها وما وص ى به رسوهلا          ِّ

 حكم الصالة مبسجد فيه قرب 
َ                              لو ف ر ض  أن املسجد هو السابق قبل القرب- ٢٠٠س فما حكم الصالة فيه قبل ؛       ُ ِ

َ      أن ي نبش  القرب  ؟      ُ  
ُ                  ُّ   وي قص د  للعبادة وذبح الن ذور،  ما دام املسجد فيه القرب  َ ألنه ؛  فال جتوز الصالة فيه؛   ُ  

 .     ً                        عبد ا جاهلي ا ال جتوز الصالة فيه        ً          أصبح أثر ا شركي ا وم

 حكم صالة اجلنازة يف املقربة 
                    َّ      لإلمام أمحد بن حنبل أن  سبعة  "    َّ     ُ  ِ الر وض امل رب ع "  وجدت يف كتاب- ٢٠١س

                  ُّ       وعندنا يف بلدنا يصل ون على ،  ومن هذه األماكن املقربة،  أماكن ال جتوز فيها الصالة
 ؟  حكم ذلكفما ؛     ِّ                 َّ  املي ت يف املقربة قبل الد فن

ُ   وجدت  يف:  السائل يقول والكتاب ،  لإلمام أمحد بن حنبل "    َّ     ُ  ِ الر وض امل رب ع "    
،     َّ                                  لكن ه ألحد مشايخ مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  املذكور ليس لإلمام أمحد بن حنبل

َ    َ    ُّوهو منصور بن يون س  الب هويت  للشيخ موسى بن سامل  "       ُ     زاد امل ستنقع " شرح فيه،                 ُ 
لكتاب املذكور وأصله كالمها على املشهور من مذهب اإلمام أمحد بن وا،        ِّاحلجاوي 

 .                ِّ             حنبل عند املتأخ رين من أصحابه
ُ       وهي م دف ن  املوتى،  املقربة:                  ُ     َّ            ُّ     ومن املواضع اليت ذ كر أن  الصالة ال تصح  فيها َ   َ      . 

األرُض  { :  قالأن النيب ؛                ُّ أخرجه الترمذي وقد ورد ذلك عن رسول اهللا 
 .  )٢( )١( } إال املقربة واحلمَّام؛  كلُّها مسجٌد

                                                 
 .  )٧٤٥(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٤٩٢(، أبو داود الصالة  )٣١٧(الترمذي الصالة ) ١(
"  ، ورواه أبو داود يف من حديث أيب سعيد اخلدري)  ٤٣٢-٤٣١ / ١ " ( سننه"  رواه الترمذي يف  ) (٢(

 .  )يث أيب سعيد اخلدريمن حد)  ١٣٠ / ١ " ( سننه
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ٍ        ِّ           وروى مسلم عن أيب مرثد  الغنوي  رضي اهللا عنه ال جتلسوا  { :  قال  َّ     َّ أن  النيب  ؛                     

 .  )٢( )١( }  ُتصلُّوا إليهاوال،  على القبور
    َّ     َّألن  النيب ؛  والصالة إىل القبور ال جتوز،  فإن الصالة يف املقربة ال جتوز؛  وعلى هذا

َ    َّ              ً    َّ  بي ن  أن  املقربة ليست حمال  للص الة                 َّ واحلكمة من ذلك أن  ،            َّ          وهنى عن الص الة إىل القرب،    َّ
؛        َّ ً كان حمر م ا؛                      ِّ  وما كان ذريعة إىل الش رك،                                       ِّ  الصالة يف املقربة أو إىل القرب ذريعة إىل الش رك

    َّ                        والش يطان جيري من ابن آدم جمرى ،    َّ             َّ   َّ         ِّ        ِّ  ألن  الشارع قد سد  كل  طريق تؤد ي إىل الش رك
 .  مث يبلغ به الغايات،           ً      َّ             فيبدأ أوال  يف الذ رائع والوسائل،     َّ الد م

؛  مقربة أو إىل قرب      َّ    ً             َّ                      ُّ    فلو أن  أحد ا من الناس صل ى صالة فريضة أو صالة تطو ع يف 
 .  فصالته غري صحيحة

أنه صلى على القرب  {                ِّ فقد ثبت عن النيب  ؛  فال بأس هبا؛  أما الصالة على جنازة
 فلم خيرب الصَّحابة النيب ،  ات ليالًفم،  يف قصَّة املرأة أو الرجل الذي كان يقمُّ املسجد

فصلَّى عليه صلوات اهللا ،  فدلُّوه.  قربها:   ُدلُّوين على قربه أوقال ؛  فلمَّا أصبح،  مبوته
 .  )٤( )٣( } وسالُمه عليه

ألن ؛  وكذلك الصالة على جنازة قبل دفنها،   ُ                             في ستثىن من الصالة الصالة على القرب
فإهنا جتوز ؛                         َّ           فكما جازت الصالة بعد الد فن على امليت؛       ِّ  باملي ت           َّ      َّ هذه صالة خاص ة تتعل ق
 .                     َّ  الصالة عليها قبل الد فن

                                                 
، أمحد  )٣٢٢٩(، أبو داود اجلنائز  )٧٦٠(، النسائي القبلة  )١٠٥٠(، الترمذي اجلنائز  )٩٧٢(مسلم اجلنائز ) ١(

)٤/١٣٥(  . 
 .  )من حديث أيب مرثد الغنوي)  ٦٦٨ / ٢ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف  ) (٢(
 .  )٥٣١(، مالك اجلنائز  )١٩٠٧(النسائي اجلنائز ) ٣(
 .  )من حديث أيب هريرة)  ٩٢ / ٢ " ( صحيح البخاري: "  انظر  ) (٤(
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 حكم النياحة على امليت واتباع النساء للجنازة 
 ووضع الطعام على القرب وعمل وليمة بعد األربعني بقصد العزاء 

تقوم  ، وخاصة عندما ميوت أحد الناس،   يف بلديت عادات جاهلية- ٢٠٢س
وعندما ،  ويقمن بالنياحة الشديدة والبكاء املتواصل،  النساء باحلضور عند أهل امليت

يتبعها النساء باللطم والنياحة ؛  تسري اجلنازة بعد غسل امليت وتكفينه والصالة عليه
دون أن ينكر عليهن أو ينهاهن أحد خشية من أن ،  ووضع التراب على رؤوسهن

مث تقوم أم امليت أو ،  بقى النساء كذلك حىت االنتهاء من دفنهوت،  يقمن بالدعاء عليه
؛  مدعيات أن امليت يأكلها يف الليل،  أخته بوضع نوع من الطعام أو الفاكهة على قربه

ولكن احلقيقة أن ،  حيث إهنم إذا وضعوها ال جيدون منها يف الصباح إال القليل
              ً  وبعد أربعني يوم ا ،  ن علم أهل امليتاحليوانات الربية املطلقة هي اليت تأكل ذلك دو
حيضره لفيف من األهل واألقرباء ،  من وفاته يقوم أهله أو أقرباؤه بعمل عشاء كبري

ُ               وبعد األكل ت شرب  القهوة والشاي،                ً والغرباء أحيان ا ُ           وما تبقى ي سك ب  على األرض ،            ُ    َ   ُ         
 ذلك بكل إنسان ويفعلون،  ويذهب الناس،  وبعدها تنتهي التعزية،  ُ  ً           ح زن ا على امليت

 .  ميوت
وما هي نصيحتكم ؟  وما حكم من يفعلها؟  ما هو حكم هذه األفعال:  والسؤال
  ؟ هلؤالء الناس

 :  وكلها منكرات يفعلوهنا،  هذا السؤال يتكون من ذكر عدة أمور
  لقوله؛           ُ   َّ                        والنياحة م حر مة وكبرية من كبائر الذنوب،  النياحة على امليت : األمر األول

ُتقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرع من ؛  النائَحةُ إذا مل َتُتب قبل موهتا {

 واحلالقة هي اليت حتلق )٣( } ة والصالقة والشاقَّة احلالقولعن  { )٢( )١( } َجَربٍ
                                                 

 .  )٥/٣٤٣(، أمحد  )١٥٨١(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٩٣٤(مسلم اجلنائز ) ١(
 .  )من حديث أيب مالك األشعري)  ٦٤٤/ ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٢(
 .  ) إن رسول اهللا بريء من : ( من حديث أيب موسى بلفظ)  ٨٣/ ٢ (رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ) ٣(
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      َّ             والشاق ة هي اليت تشق ،  والصالقة هي اليت ترفع صوهتا عند املصيبة،  شعرها عند املصيبة
 .  ثوهبا عند املصيبة

فالواجب التوبة من ذلك وترك ؛  )٢( )١( }  أن النياحة من أمر اجلاهليَّةوأخرب  { 
والواجب عند ذلك ،  ألن هذا من التسخط على قدر اهللا وقضائه؛  النياحة على امليت
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 .  )٥(                       ُ   ِّ  املصيبة من عند اهللا فريضى وي سل م 

والنساء ممنوعات من اتباع اجلنائز ،  اتباع النساء اجلنازة ودخوهلن املقربة : األمر الثاين
ئراِت القُُبورِ واملتَّخذيَن عليه املساجد لََعَن اهللا زا { لقوله ؛  ومن دخول املقابر وزيارهتا

 .  )٧( )٦( } والسُّرج

                                                 
 .  )٥/٣٤٣(، أمحد  )١٥٨١(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٩٣٤(مسلم اجلنائز ) ١(
 .  من حديث أيب مالك األشعري)  ٦٤٤/ ٢ " ( صحيح اإلمام مسلم"  انظر) ٢(
 .  ١٥٧ - ١٥٥:  اتياآلسورة البقرة ) ٣(
 .  ١١:  غابن آيةسورة الت) ٤(
البن "  تفسري القرآن العظيم: "  ، وانظر ُ                                                         ي روى عن اإلمام احلافظ أيب شبل علقمة بن قيس بن عبد اهللا بن مالك) ٥(

 .  ) ٣٧٥/ ٤ (كثري 
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٦(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٤٣(، النسائي اجلنائز  )٣٢٠(الترمذي الصالة ) ٦(

 .  )١/٢٢٩( أمحد ، )١٥٧٥(
، ورواه أبو  " لعن رسول اهللا: "  من حديث ابن عباسبلفظ)  ٢٢٩ / ١ " ( املسند"  رواه اإلمام أمحد يف ) ٧(

 .  ) لعن رسول اهللا : ( من حديث ابن عباسبلفظ)  ٢١٦ / ٣ " ( سننه"  داود يف
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فهي ممنوعة من ؛  أما النساء،  فاتباع اجلنائز وزيارة القبور من خصائص الرجال
وألهنن ،  ويظهرن من اجلزع والتسخط ما ال جيوز،  وال يتحملن،  ألهنن ضعيفات؛  ذلك

َ        ي ف ت ن  األحياء وي ؤذين  األموات     ُ         َّ  ِْ  َ  . 
وهذا خرافة من ،  واعتقاد أن امليت يأكل منه،  وضع الطعام على القرب : مر الثالثاأل

ألن ؛  فإنه ال جيوز عمل مثل هذا ووضع الطعام على القرب؛             َّ              أمور اجلاهلي ة وإضاعة للمال
ألن هذا الطعام ؛                        ً بل فيه إهانة للميت أيض ا،  وفيه إضاعة للمال،  هذا فيه اعتقاد جاهلي

فهذا من السخرية ومن ؛  عليه احلشرات والكالب واحليوانات واملؤذياتسوف جيتمع 
ألنه ال جيوز أن يصدر من املسلمني مثل هذا الذي ؛  األمور املضحكة املبكية يف الواقع

ُ            يضحك  منه العقالء واعتقاد أنه يأكل ! ؟  فماذا يستفيد امليت من وضع الطعام على قربه؛     
،  وانتهى من األكل والشرب،  امليت قد انتهى من الدنياألن ؛  هذا اعتقاد باطل؛  منه

وإمنا ،  وال يأكل وال يشرب كما يشرب األحياء ويأكل األحياء،  وانتقل إىل الدار اآلخرة
وماذا يستفيد من ،                    ٍ                                       هو يف قربه إما يف روضة  من رياض اجلنة وإما يف حفرة من حفر النار

 .                ُ َّ          عب الشيطان باجل ه ال واألغرارولكن هذا من تال! ؟  وضع الطعام على قربه
          ُ   َّ          وهذا بدعة م حر مة وإضاعة ،  عمل وليمة بعد األربعني بقصد العزاء : األمر الرابع

                                 ُ  َّ                            وفيه إقامة للمآمت اليت تشتمل على امل حر مات والسخط واجلزع من قضاء اهللا ،  للمال
إنَّ امليَِّت ُيعذَُّب مبا نِيَح  { قال ؛   أن امليت يتأذى بذلكوقد أخرب النيب ،  وقدره

 .  )٢( )١( } عليه
كل هذا من األمور ؛  فهذه االجتماعات وهذا العزاء كما يسمونه وعمل هذه الوليمة

َ         امل بتدعة اليت ليست من ه دي النيب                    ُ    . 

                                                 
،  )١٨٥٨(، النسائي اجلنائز  )١٠٠٢ (، الترمذي اجلنائز )٩٢٧(، مسلم اجلنائز  )١٢٣٠(البخاري اجلنائز ) ١(

 .  )٢/٦١(، أمحد  )١٥٩٣(ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز 
من نيح عليه يعذب مبا  : ( من حديث املغريةبلفظ)  ٨٢،  ٨١ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف  ) (٢(

 .  ) " عمر بن اخلطابمن حديث )  امليت يعذب يف قربه مبا نيح عليه : ( ، ويف لفظ ) . نيح عليه
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 ٢٠٥

َ  ُ                      ً    م  ي بع ث  به إىل أهل امليت مساعدة  هلم                   ُ    َ     يف أيام املصيبة أن ي عمل  طعا   َّ     َّ     ُّ وإن ما سن  النيب    ُ   ٌ
َ                 في شر ع إلخواهنم املسلمني ،  ألهنم مشغولون باملصيبة عن عمل الطعام هلم؛         ً   ومواساة  هلم   ُ 

؛  ا آللِ َجعفَر طعاًمااصَنُعو { كما قال ؛               ً           ُ               أن يعملوا طعام ا يكفيهم وي رسلون به إليهم

 .  )٢( )١( } فإهنم قد جاءُهم ما يشَغلُهم
فهذا ال ؛  أما عمل الوليمة بعد األربعني،   وهو يف أيام املصيبةهذا الذي شرعه 
وإذا انضاف إىل هذا كثرة االجتماع وتضخيم ،  وهو من البدع،  أصل له يف دين اإلسالم

 .  ة                       َّفهذا كله من أمور اجلاهلي ؛  الوالئم

 حكم إقامة أسبوع للميت وعلى رأس األربعني واحلول ويف كل مناسبة 
وهي إقامة أسبوع للميت وعلى رأس ،   يف بلدنا عادات يف املآمت- ٢٠٣س

ُ                                    األربعني واحلول ويف كل مناسبة من هذه ت ذبح  الذبائح وحيضر الرجال والنساء وتقوم     ُ                                 
ِ                       حماس ن امليت وذر الرماد على النساء بلطم اخلدود والبكاء وشق الثياب وترديد    

 ؟                                           ُ                 فما احلكم يف إحياء هذه املناسبات واحلكم فيما ي فعل فيها مما ذكرت؛  الرؤوس
هذه املناسبات وهذه املآمت من اآلصار واألغالل واملنكرات اليت جيب على املسلمني 

 :  وهي،  ألهنا من املنكرات؛  تركها واحلذر منها واملنع من اإلقدام عليها
فهو ،  إقامة هذه احلفالت واإلسراف يف هذا اإلنفاق إنفاق للمال بالباطل :    ًأوال 

 .  وألنه إنفاق إلقامة بدع ومنكرات،  حرام ومنكر
كل هذا من البدع اليت ما ؛  إقامة هذه احلفالت يف األربعني ويف كذا ويف كذا :     ً ثاني ا

 .  أنزل اهللا هبا من سلطان

                                                 
 .  )١٦١٠(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣١٣٢(، أبو داود اجلنائز  )٩٩٨(الترمذي اجلنائز ) ١(
، ورواه ابن ماجه  ) ١٩١/ ٣ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٣٧٩/ ٣ " ( سننه"  رواه الترمذي يف  ) (٢(

"  املسند"  ، ورواه اإلمام أمحد يف ) ٦١/ ٤ " ( سننه الكربى"  ، ورواه البيهقي يف ) ٥١٤/ ١ " ( سننه"  يف
 .  ) ؛ كلهم من حديث عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهما)  ٢٠٥/ ١ (
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 ٢٠٦

من لطم اخلدود وشق اجليوب ؛   من املنكرات األخرىما حيصل يف هذه البدع :     ً ثالث ا
 وهنى عنها أشد                         ََّ            كل هذا من النياحة اليت حر م ها رسول اهللا ،  وذر الرماد على الرؤوس

  )٢( )١( } اجليوَب ودعا بدعوى اجلاهليَّةليس ِمنَّا من َضرَب اخلُُدوَد وشقَّ  { : وقال،  النهي

أن  { :  وأخرب)٤( )٣( } أن امليت يعذب يف قربه مبا نيح عليه { وصح يف احلديث
ُتقاُم يوم القيامة وعليها ِسرَبالٌ من قَطراٍن وِدرٌع من ؛  النائحة إذا مل َتُتب قبل موهتا

   ٌ                سواء  عند وفاة امليت ،                           ُ   ُِّ         إىل غري ذلك من األحاديث اليت ت حر م  النياحة.  )٦( )٥( } َجَربٍ
 .  مباشرة أو بعد ذلك مبدة

Νä3¯Ρuθ  {:   سبحانه وتعاىلكما قال اهللا؛  والواجب على املسلم أن يصرب وحيتسب è= ö7oΨ s9uρ 
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، ابن  )١٨٦٠(، النسائي اجلنائز  )٩٩٩(، الترمذي اجلنائز  )١٠٣(، مسلم اإلميان  )١٢٣٥(البخاري اجلنائز ) ١(

 .  )١/٤٦٥(أمحد ،  )١٥٨٤(ماجه ما جاء يف اجلنائز 
"  لطم اخلدود: "  من حديث عبد اهللا بن مسعودبلفظ)  ٨٢/ ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف  ) (٢(

 .  ) " ضرب اخلدود"  بدل
،  )١٨٥٨(، النسائي اجلنائز  )١٠٠٢(، الترمذي اجلنائز  )٩٢٧(، مسلم اجلنائز  )١٢٣٠(البخاري اجلنائز ) ٣(

 .  )٢/٦١(، أمحد  )١٥٩٣(اجلنائز ابن ماجه ما جاء يف 
 .  ) ) إن (، بدون ذكر  من حديث عمر بن اخلطاب)  ٨٢/ ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف  ) (٤(
 .  )٥/٣٤٣(، أمحد  )١٥٨١(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٩٣٤(مسلم اجلنائز ) ٥(
 .  )ث أيب مالك األشعريمن حدي)  ٦٤٤/ ٢ " ( صحيح اإلمام مسلم: "  انظر  ) (٦(
 .  ١٥٧:  سورة البقرة آية) ٧(
 .  ١١:  سورة التغابن آية) ٨(
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 ٢٠٧

Ï‰öκu‰ …çµ  { قال بعض السلف يف معىن t6 ù= s% 4 { )إنه املسلم تصيبه املصيبة فيعلم أهنا  " : )١
 .  )٢( "                 ُ   ِّ من عند اهللا فريضى وي سل م

 .  وهذا هو الواجب على املسلمني عند نزول املصائب
فهذا من ؛  أما إقامة هذه املآمت وهذه احلفالت وهذه املنكرات مبناسبة موت األموات

وهي بالتايل من اآلصار ،  دع واملنكرات واحملرمات اليت ما أنزل اهللا هبا من سلطانالب
ِ  َ                  واألغالل اليت ت حم ل  كاه ل  أهل امليت بالنفقات ورمبا يكون هذا من تركة امليت ويكون ،             ُ   ِّ ُ   

ً        ً          فتؤخذ ظلم ا وعدوان ا من حقهم،            ّ  له ورثة قص ار           . 
   ُ  َّ                                امل حر مة من احلقوق املتعلقة بتركة امليت        ُ َّ                            وبعض اجل ه ال جيعل نفقة هذه املآمت املبتدعة

فال جتوز ،  ألن هذه املآمت غري مشروعة؛  وهذا خطأ واضح،  مثل تغسيله وتكفينه ودفنه
Ÿω  {:  لقوله تعاىل؛             ً                                  إقامتها أصال  وال متويلها من تركة امليت وال من غريها uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã 

ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 { )فالواجب منعها والقضاء عليها وبيان هذا للناس حىت يتركوها؛   )٣  . 

 حكم إقامة القباب على قبور الزعماء والقادة 
ٍ             غ رف  وقباب ذات                       ُّ        ً            تنفق بعض اجلماعات والد ول أمواال  كثرية لبناء- ٢٠٤س  ُ  

ّ                          تربة خاص ة على قبور زعمائهم وقادهتم    ُّ                               ِّ وخيص ون ذلك القرب بزيارات منتظمة يف كل  ،         
 ؟             َّ                  فما حكم الش رع يف مثل ذلك العمل؛     ٍعام 

وإمنا هو دين ،                          َّ        ُّ                             بناء القباب على قبور الص احلني والز عماء والقادة ليس من دين اإلسالم
 .  اليهود والنصارى واملشركني

                                                 
 .  ١١:  سورة التغابن آية) ١(
"  تفسري القرآن العظيم"  ، وانظر يروى عن اإلمام احلافظ أيب شبل علقمة بن قيس بن عبد اهللا بن مالك  ) (٢(

 .  ) ) ٣٧٥/ ٤ (البن كثري 
 .  ٢:  يةسورة املائدة آ) ٣(
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 ٢٠٨

َ                           َّ      لبعض أزواجه مل ا ذ ك ر ت كنيسة باحلبشة فيها من الت صاويرل النيب قا أولئك  { :               َّ   َ َ
وصوَّروا فيه تلك ،  بنوا على قربه مسجًدا؛  إذا مات فيهم الرجل الصاحل أو العبد الصاحل

 .  )٢( )١( } أولئك شرار اخللق عند اهللا،  صُّورال
،      ُ       ُ  سابق هم والحق هم؛  اعلم أنه قد اتفق الناس " :              َّ           قال اإلمام الش وكاين رمحه اهللا

ُ                                   م ن ل د ن الصحابة رضي اهللا عنهم إىل هذا الوقت،     َّ ُ         وأو ل هم وآخرهم   َّ            أن  رفع القبور :  ِ    َ
ُ          واشتد  وعيد  رسول اهللا  ، اليت ثبت النهي عنها،  والبناء عليها من البدع     َّ     ؛   لفاعلها

،           َّ        ُّ َّ وذكر األدل ة من الس ن ة " . ومل خيالف يف ذلك أحد من املسلمني أمجعني،  كما يأيت بيانه
قال يل علي :  قال؛                َّ        وغريه عن أيب اهلي اج األسدي " صحيح مسلم " ويف " : إىل أن قال

أال أدَع متثاالً إال ؟  أال أبعثَك على ما بعثين عليه رسول اهللا  { بن أيب طالب 

   ً      ُ  َ      أيض ا عن ث مام ة بن  " صحيح مسلم " ويف.  )٣( } وال قًربا مشرفًا إال سوَّيُتُه،  طمسُته
سوية كل قرب مشرف حبيث يرتفع                        َّ  ويف هذا أعظم داللة على أن  ت.  )٤(ُ  َ ٍّ        ش ف ي  حنو ذلك 

ْ  ُ  فمن إشراف القبور أن ي رفع س م ك ها؛                                   ِّ  زيادة على القدر املشروع واجبة متعم مة  َ أو جيعل ،                      ُ     
ُ عليها الق باب أو املساجد            َّ     وهلذا فإن  النيب،     َّ             ِّ                  فإن  ذلك من املنهي  عنه بال شك وال شبهة؛           ِ            
                َّ        َّ     َّ   عث هلدمها أبا اهلي اج األسدي  يف أي ام     َّ             مث إن  أمري املؤمنني ب،  بعث هلدمها أمري املؤمنني

 .  )٥(انتهى كالم الشوكاين رمحه اهللا  " خالفته
                                     َّ     ألن الناس إذا رأوا هذا البناء وهذه الز خارف ؛  والبناء على القبور وسيلة إىل الشرك

ُ    وأهنا ي ت ب ر ك  هبا،                       ُّاعتقدوا أهنا تنفع وتضر ؛  على القبور   َّ    قد موا و،  فزاروها من أجل ذلك،        ُ ََ  َّ
                                                 

، أمحد  )٧٠٤(، النسائي املساجد  )٥٢٨(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )١٢٧٦(البخاري اجلنائز ) ١(
)٦/٥١(  . 

 .  ) من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٣٧٦-٣٧٥ / ١ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف  ) (٢(
،  )٣٢١٨(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٣١(ز ، النسائي اجلنائ )١٠٤٩(، الترمذي اجلنائز  )٩٦٩(مسلم اجلنائز ) ٣(

 .  )١/٩٦(أمحد 
 .  ) ) ٦٦٦ / ٢ " ( صحيح مسلم: "  انظر  ) (٤(
 .  ) ٨-٤ص (للشوكاين رمحه اهللا تعاىل "  الرسائل السلفية: "  انظر) ٥(
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 ٢٠٩

ُ      وطافوا هبا ومتس حوا جب دراهنا،                 ُّ   هلا القرابني والن ذور وهذا هو ،  كما هو الواقع اليوم؛               َّ    
ُ الش رك  الص ريح واملنكر  القبيح         ُ          َّ     ُ  .     ُ                             وسبب ه البناء على القبور وزخرفتها،     ِّ 

 حكم الطواف حول القرب أو الشجر بزعم التقرب إىل اهللا 
                                  َّ  لقرب أو املزار أو الشجر وحنوه بأنه جملر د     ِّ ُ                     يعل ل  بعض الناس طوافهم با- ٢٠٥س

     ُّ                               َّ                                   التقر ب بذلك العمل هللا سبحانه خلصائص معي نة يف صاحب ذلك القرب أو املزار أو تلك 
ُ     فما حكم  ذلك؛  فعملهم هللا وليس لذلك الشيء؛  الشجرة  ؟        

ب إىل              ُّإنه جملرد التقر ؛    َّ                                    إن  طوافهم بالقرب أو املزار أو الشجر وحنوه:  قول بعض الناس
    ُ   وعمل نا ،  وحنن نسأل اهللا به،  ألن صاحب القرب له خصائص وفضائل؛  اهللا بذلك العمل

 .                                   َّ  هذا القول هو بعينه قول املشركني األو لني؛  وليس لذلك املخلوق،  هللا
šχρ  {:  كما حكى اهللا ذلك عنهم بقوله سبحانه ß‰ç7÷è tƒ uρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ•ÛØo„ 
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šχθ ä.Îô³ç„ ∩⊇∇∪ { )مع أهنم يقولون،     َّ               ً               فسم ى عملهم هذا شرك ا وعبادة لغري اهللا،   )٢  :
 .         َّ  ُ                                    وإمنا نت خذ هم وسائط بيننا وبني اهللا يف قضاء حوائجنا،  فنحن ال نعبد هؤالء

%šÏ  {:  وقال تعاىل ©!$#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u!$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n<Î) «!$# 

#’s∀ø9ã— ¨βÎ) ©!$# ãΝä3øts† óΟßγoΨ÷t/ ’Îû $tΒ öΝèδ Ïµ‹Ïù šχθàÎ=tGøƒs† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγtƒ ôtΒ uθèδ Ò>É‹≈x. Ö‘$¤Ÿ2 ∩⊂∪ { )٣( 
،  حنن ال نعبد هؤالء املخلوقني:  مع أهنم يقولون،  وحكم عليهم بالكفر،   َّ     َ ََ  ًمس اهم ك ذ ب ة 

 .  ويشفعوا لنا لديه،          َّ            بأن يتوس طوا لنا عنده؛                       ِّ          وإمنا نريد منهم أن يقر بونا إىل اهللا
 اهللا بالكفر والكذب وقد حكم عليهم،                                  ً وهذه هي مقالة القبوريني اليوم متام ا

،                                    ِّ  مع ما يف فعلهم هذا من االبتداع يف الد ين،     ََّ                      ونز ه  نفسه عن فعلهم وعملهم،  والشرك

                                                 
 .  ١٨:  سورة يونس آية) ١(
 .  ١٨:  سورة يونس آية) ٢(
 .  ٣:  سورة الزمر آية) ٣(
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       َّ                  ُ     َّ                                       وذلك ألن  اهللا مل يشرع وال رسول ه الط واف بشيء أو زيارة شيء من األمكنة من أجل 
 .                     َّ                     َّ              َّ   العبادة فيها أو الط واف هبا غري الكعبة املشر فة واملساجد الث الثة

فهو مبتدع يف ؛            َّ                                 َّ                فمن زعم أن  زيارة هذه القبور أو املزارات والط واف هبا أمر مشروع
 .  دين اهللا

 حكم السجود على تربة الويل 
؛        ُّ                    ِّ           إن الس جود على تربة قرب الويل  قربة وطاعة:   يقول بعض الناس- ٢٠٦س

 ؟      َّ املطه ر                 َّ   فهل هلذا أصل يف الش رع ؛                َّ         ُّ           العتقادهم بقدسي ة ذلك الت راب وطهارته
                    ّ  ُّ             إن كان املقصود منه الت رب ك هبذه التربة :     ُّ           ُّ        َّ            ِّالس جود على الت ربة املسم اة تربة الويل 

مع اعتقاد ،                      ُّ       وإن كان املقصود التقر ب إىل اهللا.  فهذا شرك أكرب؛        ُّ         ِّوالتقر ب إىل الويل 
هللا يف األرض          ُّ                                    وأن يف الس جود عليها فضيلة كالفضيلة اليت جعلها ا،               ُّ   فضيلة هذه الت ربة

،  فهذا ابتداع يف الدين؛      َّ                              ِّ             املقد سة يف املسجد احلرام واملسجد النبوي  واملسجد األقصى
ألن اهللا ؛                     ِّ  ووسيلة من وسائل الش رك،  وشرع دين مل يأذن به اهللا،      ٌ              وقول  على اهللا بال علم

وحىت ،  جد الثالثة              َّ        غري املشاعر املقد سة واملسا؛                           َّ ً         مل جيعل لبقعة من البقاع خاص ة  على غريها
َ                                هذه املشاعر وهذه املساجد مل ي شر ع لنا أخذ تربة منها لنسجد عليها وإمنا لنا حج بيته ،                           ُ  

            َّ ٌ فليس له قدسي ة  ؛  وما عداها من بقاع األرض،  العتيق والصالة يف هذه املساجد الثالثة
 ومل )٢( )١( } وُجِعلَت يل األرض مسجًدا وطَهوًرا { وقد قال النيب ،         َّ ٌوال خاصي ة 

وتضليل ،  وإمنا هذا افتراء الذين ال يعلمون،  وال تربة دون تربة،  خيصص بقعة دون بقعة
وليس هلذا العمل أصل يف ،  الذين يشرعون للناس ما مل يأذن به اهللا،     َّ َّ           الد ج الني واملبطلني

                                                 
، أمحد  )٤٣٢(، النسائي الغسل والتيمم  )٥٢١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٣٢٨(لتيمم البخاري ا) ١(

 .  )١٣٨٩(، الدارمي الصالة  )٣/٣٠٤(
 .  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما)  ٨٦ / ١ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
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َمن َعِملَ عمالً ليس عليه  { كما قال النيب ؛  صحابهفهو مردود على أ؛     َّ  الش رع

 .  )٢( )١( } فهو ردٌّ؛  أمرنا

tΠöθ{:  معىن قوله تعاىل u‹ø9$$ sù y7Š Édf uΖçΡ y7 ÏΡy‰t7Î/ šχθ ä3tG Ï9 ôyϑ Ï9 y7 xù= yz Zπ tƒ#u 4 {  

tΠöθ  {:  لقرآن الكرمي قال اهللا تعاىل يف ا- ٢٠٧س u‹ø9$$ sù y7Š Édf uΖçΡ y7 ÏΡy‰t7Î/ šχθ ä3tG Ï9 

ôyϑ Ï9 y7 xù= yz Zπ tƒ#u 4 { )وأين ؟                                  َّ          َّ    فلماذا بقي فرعون ببدنه من بني الط واغيت واجلب ارين )٣
ُ      وهل ي ست ح ب  الن ظر  إليه؟  وأين يوجد هذا اجلسد اآلن؟    ُّ     حمل  غرقه  َّ    ُّ  َ  ؟      ُ  َ 

،    َّ                  ُّ              إن  بعض بين إسرائيل شك وا يف موت فرعون:            َّ              َّ  قال ابن عب اس وغريه من الس لف
                       ُ                                               ٍ     فأمر اهللا تعاىل البحر أن ي لقيه جبسده سوي ا بال روح وعليه درعه املعروفة على جنوة  من 

 .  )٤(انتهى .        َّ                  ليتحق قوا من موته وهالكه) رتفعوهو املكان امل (األرض 
šχθ  {:  ومعىن قوله تعاىل ä3tG Ï9 ôyϑ Ï9 y7 xù= yz Zπ tƒ#u 4 { )لتكون لبين إسرائيل :  أي؛  )٥

ال يقدر أحد ،                         ُ       َّ      اهللا هو القادر الذي ناصية  كل داب ة بيدهوأن ،      ً               دليال  على موتك وهالكك
 .              ُ                   ولو كان ذا س لطة ومكانة بني الناس،           ُّ           على التخل ص من عقوبته

ألن الغرض ؛                           َّ ُ                 َّ           ُُّ    ُ َّ  ُوال يلزم من هذا أن تبقى جث ة  فرعون إىل هذا الز مان كما يظن ه  اجل ه ال 
ُ      من إظهار بدنه من البحر معرفة  هالكه وحتق ق  ذلك  وهذا ،       َّ                  ملن شك  فيه من بين إسرائيل                            ُ         ُّ

وال يبقى منه إال ،  يأيت عليه الفناء،  وجسم فرعون كغريه من األجسام،  الغرض قد انتهى

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

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
-١٣٤٣ / ٣ " ( صحيحه"  ، ورواه اإلمام مسلم يف     ً معلق ا)  ١٥٦ / ٨ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٣٤٤
 .  ٩٢:  سورة يونس آية) ٣(
 .  ) ٤١٢ / ٢ ( كثري البن"  تفسري القرآن العظيم: "  انظر) ٤(
 .  ٩٢:  سورة يونس آية) ٥(
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 } إلنسان يوم القيامةالذي منه ُيَركَُّب خلُق ا،  َعْجُب الذََّنبِ { وهو،  ما يبقى من غريه
 .  واهللا أعلم.                     ٌ                  فليس جلسم فرعون ميزة  على غريه من األجسام؛  )٢(كما يف احلديث ؛  )١(

 إفراد شهر رجب بعبادة معينة 
ُ       ٍ                  هل صحيح أن شهر رجب ي فر د  بعبادة  معينة أو خبصوصية- ٢٠٨س  َ أرجو ؟                      ُ  
ٌ       حيث إن هذا األمر م لتبس  علينا؛  إفادتنا ُ    وهل ي فر د  أي،                  ُ      َ ً                       ض ا زيارة للمسجد النبوي     ُ  
 ؟  فيه

ألنه مل ؛    ُ   َّ                          ال ي خص ص بعبادة دون غريه من الشهور،  شهر رجب كغريه من الشهور
،   ختصيصه ال بصالة وال صيام وال بعمرة وال بذبيحة وال غري ذلكيثبت عن النيب 

فشهر رجب كغريه من ؛                      ُ                            وإمنا كانت هذه األمور ت فعل يف اجلاهلية فأبطلها اإلسالم
فمن أحدث فيه عبادة ؛   ختصيصه بشيء من العباداتمل يثبت فيه عن النيب ،  الشهور

،  ألنه أحدث يف الدين ما ليس منه؛                 ً فإنه يكون مبتدع ا؛  من العبادات وخصه هبا
،  إال إذا كان له دليل من الكتاب والسنة؛  ال يقدم على شيء منها؛  والعبادات توقيفية

  وكل ما ورد فيه مل يثبت عن النيب،             ُ          وصيته دليل ي عتمد عليهومل يرد يف شهر رجب خبص
 .                               ُ   ِّ                           بل كان الصحابة ينهون عن ذلك وي حذ رون من صيام شيء من رجب خاصة

فهذا ال مانع من ؛  وله صيام مستمر عليه،  أما اإلنسان الذي له صالة مستمر عليها
 .           ً ويدخل تبع ا،  استمراره يف رجب كغريه

                                                 
، أبو  )٢٠٧٧(، النسائي اجلنائز  )٢٩٥٥(، مسلم الفنت وأشراط الساعة  )٤٦٥١(البخاري تفسري القرآن ) ١(

 .  )٥٦٥(، مالك اجلنائز  )٢/٤٢٨(، أمحد  )٤٢٦٦(، ابن ماجه الزهد  )٤٧٤٣(داود السنة 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٣٤/ ٦ " ( يصحيح اإلمام البخار: "  انظر) ٢(
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 ظاهرة الغلو كيفية احلد من 
   ِّ         َّ     َّ            وات جاه العام ة للت جاوب مع هذا ،                               ُ  ُ ِّ من املالحظ اليوم بروز ظاهرة الغ ل و - ٢٠٩س

 ؟   َ         ُوم ن املسؤول ؟        ُُّ  ُ     ِّ           َّ    ما الس ب ل  للحد  من هذه الظ اهرة؛    ُ  ُ ِّالغ ل و 
فإمنا ؛  إيَّاكُم والُغلُوَّ { : قال عليه الصالة والسالم؛     َّ    َّ           ِّ حذ ر أم ته من الغلو النيب 

،  هلَك املتنطِّعونَ { :  وقال عليه الصالة والسالم)٢( )١( } أهلََك َمن كان قبلَكُُم الُغلُوُّ

       ِّ            ِّ             واملتنط عون هم املتشد دون الغالون )٤(        ً  قاهلا ثالث ا ؛  )٣( } هلَك املتنطِّعونَ،  هلَك املتنطِّعونَ
 .  يف دينهم

Ÿ≅÷δ  {:  وقال سبحانه وتعاىل r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øó s? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Ÿω uρ (#θä9θ à)s? ’ n?tã «!$# ω Î) 

¨,ys ø9$# 4 { )وقال تعاىل،  والواجب هو االستقامة،   )٥  :}  Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øó s? ’ Îû 

öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# ω Î) ¨,ys ø9$# 4 { )وقال تعاىل ،         ُ ُ ٍّ             من غري غ ل و  ومن غري تساهل؛   )٦
öΝÉ)tG  {:   وألتباعه    ِّ  لنبي ه  ó™ $$ sù !$ yϑ x. |NöÏΒ é& tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ Ÿω uρ (#öθ tóôÜs? 4 { )ال :  يعين؛   )٧

 .                َّ   تزيدوا وال تتشد دوا
ُ  ِ        َّ  ُّ وهي االعتدال بني الت ساه ل  وبني الت شد د،  فاملطلوب من املسلمني االستقامة هذا هو ،                    َّ  

،  وهو االستقامة على دين اهللا سبحانه وتعاىل،                      ً وهو منهج األنبياء مجيع ا،  منهج اإلسالم
ٍ      ُّ      ٍّمن غري تشد د  وتنط ع وغلو   .             ُّ ٍ تساهل وتفس خ ومن غري،           ُّ

                                                 
 .  )١/٣٤٧(، أمحد  )٣٠٢٩(، ابن ماجه املناسك  )٣٠٥٧(النسائي مناسك احلج ) ١(
، ورواه ابن ماجه  ) ٢٦٨ / ٥ " ( سننه"  ، ورواه النسائي يف ) ٣٤٧ / ١ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

 .  ؛ كلهم من حديث ابن عباس)  ٤٦٦ / ١ " ( مستدركه"  ه احلاكم يف، وروا ) ١٠٠٨ / ٢ " ( سننه"  يف
 .  )١/٣٨٦(، أمحد  )٤٦٠٨(، أبو داود السنة  )٢٦٧٠(مسلم العلم ) ٣(
 .  من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه)  ٢٠٥٥ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
 .  ١٧١:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ١٧١:  نساء آيةسورة ال) ٦(
 .  ١١٢:  سورة هود آية) ٧(
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 تعريف كلمة الغلو 
 .  أثابكم اهللا؟  فأرجو تعريف هذه الكلمة؛   حتدثتم فضيلتكم عن الغلو- ٢١٠س
ألن الدين وسط ؛  الزيادة يف الدين أو يف التدين واخلروج عن احلد املشروع:  الغلو

 .  هذا هو الغلو،  وسط بني اجلفاء وبني الزيادة،  بني الغلو والتساهل
من مظاهر الغلو اليوم بني الشباب ما يظهر بني بعضهم يف الصالة من تفريق رجليه و

وحين رأسه يف حال القيام يف الصالة إىل ،  إذا وقف يف الصالة حىت يضايق من جبانبيه
 .  ومد ظهره يف السجود حىت يكون كاملنبطح على األرض،  قريب من الركوع

لصالة إىل السترة حىت إن بعضهم إذا دخل ومن مظاهر الغلو عندهم املبالغة يف ا
فإنه يترك الصف ويذهب إىل عمود أو جدار ليصلي إليه صالة ؛  املسجد قبل اإلقامة

فال يتكلفها ويترك فضيلة ؛  إن تيسرت وإال،  مع أن السترة سنة ليست بواجبة،  النافلة
ً                                        خصوص ا الصف األول وحصول مكانه فيه وقربه من اإل،  القيام يف الصف كل هذه ،  مام   

بل إن بعضهم يدافع الناس عن املرور أمامه إذا قام يصلي يف ،  فضائل ال ينبغي إهدارها
مع أن املرور أمام املصلي يف املسجد احلرام واملواطن ،  املسجد احلرام يف وقت الزحام

واملشقة جتلب ،  وديننا دين اليسر،                          ً                شديدة الزحام ال بأس به دفع ا للحرج وهللا احلمد
 .  التيسري

   ُ                مما ي خشى معه انكشاف ،  ومن مظاهر الغلو تقصري الثياب إىل قريب من الركبتني
 .  واملشروع تقصريها إىل نصف الساق أو إىل الكعبني،  العورة

 ترك مشاهدة التلفاز 
                    ُ َّ   ويقول بأنه ال حيب أن ي ت هم ،   بعض األخيار جيلب التلفاز إىل بيته- ٢١١س
 ؟  لتكمفما توجيه فضي؛  بالغلو
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فهو جتنيب ؛  وإمنا هو احتياط للدين ولألسرة ولألوالد،                      ترك التلفاز ليس غلو ا
ّ                   ألنه يترتب على وجوده مضار  على األوالد والنساء؛  لألسباب الضارة مضار حىت على ،                         
 .  صاحب البيت

 ! ؟  من الذي يأمن على نفسه من الفتنة
وليس ترك ،               ً     ًك أحسن له حاال  ومآال كان ذل؛  فكلما سلم اإلنسان من أسباب الفتنة

 .  وإمنا هو من الوقاية،  التلفاز من الغلو

 حكم زيارة املرأة للقبور 
      َّ    َّ               حيث إن  الش يخ ابن باز قال ؛   ما حكم اإلسالم يف زيارة املرأة للقبور- ٢١٢س

ُ        ُّ        بينما الش يخ  األلباين  يف كتابه،  بعدم اجلواز    َّ  لعد ة ؛  أجاز زيارهتا " أحكام اجلنائز "          َّ 
 .  أحاديث أوردها

ألن النيب ؛      َّ          َّ      َّ                            ولكن  القول الص حيح أن  املرأة ال جيوز هلا زيارة القبور،             َّ ٌاملسألة خالفي ة 
 } واللعن )٤( )٣( } ن زائرات القبورلع { :  ويف رواية)٢( )١( } لعن زوَّارات القبور 

  َّ ألن  ؛                             ُّ   بل هو على كبرية من كبائر الذ نوب،                      َّ            َّ   ال يكون إال على أمر حمر م وكبري يف الت حرمي
فكون ؛                  ُ  َ َّ            ٌ                            ٌّ      ُّ   ضوابط الكبرية أن ي ر ت ب عليها لعنة  أو غضب أو نار أو وعيد أو حد  يف الد نيا

 .                                    ُّ   ارة املرأة للقبور كبرية من كبائر الذ نوب       َّ              َّ       َّ    لعن زو ارات القبور دل  على أن  زي    ِّ النيب  

                                                 
 .  )٢/٣٣٧(، أمحد  )١٥٧٦(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )١٠٥٦(الترمذي اجلنائز ) ١(
، ورواه ابن  ) ١٢ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٣٣٧ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (٢(

 .  )كلهم من حديث أيب هريرة؛ )  ٥٠٢ / ١ " ( سننه"  ماجه يف
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٦(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٤٣(، النسائي اجلنائز  )٣٢٠(الترمذي الصالة ) ٣(

 .  )١/٢٢٩(، أمحد  )١٥٧٥(
ا ، ورواه ) ٢١٦ / ٣ " ( سننه"  ، ورواها أبو داود يف ) ٢٢٩ / ١ " ( مسنده"  رواها اإلمام أمحد يف  ) (٤(

؛ كلهم من حديث عبد اهللا )  ٩٥-٩٤ / ٤ " ( سننه"  ، ورواها النسائي يف ) ٤ / ٢ " ( سننه"  الترمذي يف
 .  )بن عباس
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ً         فعلى هذا يكون احلديث خمص ص ا لقوله  ِّ                       } فإنَّها تذكُِّركُم باآلخرة؛  زوروا القبوَر 

 لعن اهللا زائرات القبور { بدليل حديث؛                            ِّ    فيكون هذا احلديث خاص ا بالر جال)٢( )١( }

{ )٣(  . 
 .                  َّ                                    هذا هو القول الص حيح الذي جيب أن تسري عليه املرأة املسلمة

َ           ِّ                           وي خشى منها أن ت ظه ر  اجلزع والن ياحة عند القبور إذا رأت قرب ،     َّ            وألن  املرأة ضعيفة ِ   ُ             ُ 
َ زوجها أو أخيها أو قريبها أن ال تصرب وأن تظه ر   .      ِّ           الن ياحة واجلزع                                         ِ

وأنتم تعلمون أنه حىت ،   ُ                            وي خشى عليها إذا ذهبت إىل املقربة،     َّ           وألن  املرأة عورة
َ         األفضل للمرأة أن ال تذهب إليه وتصل ي  يف بيتها،  املسجد الذي هو موطن العبادة ؛                                  ِّ

ُ           ُّفكيف إىل املقربة واخلوف  عليها أشد   ! ؟                    
ُ                     املرأة حير م  عليها زيارة القبور  َّإن :           َّ    َّ          فاحلاصل أن  احلق  مع من قال  ُ           . 

 حكم سباب امليت وشتمه 
ِ               ما حكم س باب وشتم امليت- ٢١٣س  ؟  وهل ذلك يؤذيه أو له تأثري عليه؟          

َ                ألهنم أفض وا إىل ما عملوا)٤(ورد النهي عن سب األموات  فال جيوز سب ؛         
مليت من علماء كأن يكون هذا ا؛  إال إذا ترتب على ذكرهم مصلحة شرعية؛  األموات

؛  فإنه جيب تنبيه املسلمني عن آثاره وضالله؛  الضالل أو الرواة الكذابني أو له آثار سيئة
َ                       أما ذكره جمرد  غيبة وجمرد  سباب ال مصلحة من ورائه،  ليحذروا من ذلك           َ فإنه ال ؛             

 .  جيوز
                                                 

، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٤(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٣٤(، النسائي اجلنائز  )٩٧٦(مسلم اجلنائز ) ١(
 .  )٢/٤٤١(، أمحد  )١٥٦٩(

،  ، من حديث أيب هريرة " فزوروا القبور ؛ فإهنا تذكركم املوت.  : " بلفظ)  ٦٧١ / ٢ (عند مسلم   ) (٢(
 .  )من حديث بريدة)  ٩ / ٤ " ( سنن الترمذي: "  وانظر

، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٦(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٤٣(، النسائي اجلنائز  )٣٢٠(الترمذي الصالة ) ٣(
 .  )١/٢٢٩(، أمحد  )١٥٧٥(

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٠٨ / ٢ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٢١٧

 حكم األذان األول لصالة الفجر واجلمعة 
ً                  حضرت درس ا ألحد طلبة العلم- ٢١٤س      ُ األذان  :  حيث قال؛   يف أحد املساجد        

      ُ      فما رأي كم يف ؛           َّ               وكذلك الر كعتان بعد األذان،     َّ                         األو ل يف صالة الفجر واجلمعة بدعة
 ؟  ذلك

؛  لوجوده يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛           َّ                     األذان األو ل لصالة الفجر ليس بدعة
وكان ،  فكلوا واشربوا حىت يؤذِّنَ ابُن أمِّ مكتومٍ؛  إنَّ بالالً يؤذِّنُ بليل { حيث قال 

        َّ             وألجل أن  الناس حباجة )٢( )١( } أصبْحَت أصبْحَت:  رجالً أعمى ال يؤذِّنُ حىت يقال له
 .    َّ             َّ  لن ائم ويرجع الت ايل            َّ                              إىل األذان األو ل قبل الفجر من أجل أن يستيقظ ا

                                   َّ   الذي أمر به أمري املؤمنني عثمان بن عف ان ،                 َّ ُ          وكذلك األذان األو ل  يوم اجلمعة
 .  )٥( )٤( } عليكم بسنَّيت وسنَّة اخللفاِء الرِّاشديَن {  وقد قال )٣(    ُ           َّ      ثالث  اخللفاء الر اشدين 

 حكم الصالة قبل النوم 
ُ            لدي  عادة أداوم  على فعلها- ٢١٥س أقرأ ،                            َّ  وهي أنين أصلي ركعتني قبل الن وم،      َّ          

 ؟  فهل ذلك جائز أم بدعة؛                       ُّ         فيهما الفاحتة وبعض الس ور القصرية
،         َّ        أن يتوض أ اإلنسان:                ُ     ُّ       من اآلداب اليت ي ستحب  فعلهاالوارد قبل النوم عن النيب 

ويقرأ بآية الكرسي وباآليتني من آخر سورة ،  وينام على جنبه األمين،  وينام على طهارة
                                                 

، أمحد  )٦٣٨(، النسائي األذان  )٢٠٣(، الترمذي الصالة  )١٠٩٢(، مسلم الصيام  )٥٩٢(البخاري األذان ) ١(
 .  )١١٩٠(، الدارمي الصالة  )١٦٤(، مالك النداء للصالة  )٢/٥٧(

 .  ) ) ١٥٣ / ١ " ( صحيحه"   اإلمام البخاري يفرواه  ) (٢(
 .  ) ٢١٩ / ١ (صحيح اإلمام البخاري :  انظر) ٣(
، الدارمي  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٤(

 .  )٩٥(املقدمة 
، ورواه  ) ٢٠٠ / ٤ " ( سننه"   ورواه أبو داود يف، ) ١٢٦ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (٥(

، ورواه احلاكم  ) ١٦ / ١٥ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٣٢٠-٣١٩ / ٧ " ( سننه"  الترمذي يف
؛ كلهم من حديث العرباض بن )  ٥٧ / ١ " ( سننه"  ، ورواه الدارمي يف ) ٩٧ / ١ " ( مستدركه"  يف

 .  )سارية
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 )١( وهي أدعية كثرية وجوامع              ُّ                   وأن يدعو بالد عاء الوارد عن النيب ،        ِّ   وباملعو ذتني،  البقرة
 .                    ً                َّ فأنا ال أعلم له أصال  من السنة النبوي ة؛  والتزام هذا،  أما الصالة قبل النوم

 .  لثبوت الدليل بذلك؛      َّ ُ              ه سن ة  الوضوء فال بأسلكن إذا فعله على أن

 حكم الدعاء بعد الصالة بقول اللهم تقبل صالتنا وطهر قلوبنا 
 : فأقول،                                        ُّ        أخربكم أين بعدما أنتهي من صاليت أدعو بالد عاء اآليت- ٢١٦س

،    َّ   مه نا   ِّ وفر ج،  واغفر ألمواتنا،  وارحم والدينا،     ِّ        وطه ر قلوبنا،     َّ       تقب ل صالتنا! اللهم  "
،  أدعو هبذا بعدما أنتهي من الصالة؛  " واغفر للمؤمنني واملؤمنات،  وارزقنا باخلريات
ُ    أفيدونا أفادك م  اهللا؟            ُّ            هل هذا الد عاء جيوز أم ال؛  وبصفة دائمة ُ               . 

    ُ          أما م الزمة هذا ،     ُّ                                  َّ         ِّ         الد عاء بعد الصالة مشروع يف اجلملة مبا تيس ر بعد الذ كر املشروع
  عن النيب - فيما أعلم -  َّ           ألن  هذا مل يرد ؛  فهي غري مشروعة؛     ُ          وامل داومة عليه،     ُّ   الد عاء

فال حرج ؛          ُ      ً ومل تلتزمه  دائم ا،  أو بغريه،    َّ                     َّ  أم ا إذا دعوت به بعض املر ات،  يف هذا املوطن
 .  ويكون بدون رفع صوت،  يف ذلك إن شاء اهللا

 حكم قراءة الفاحتة بعد الصلوات 
فهل ؛   يقرؤون الفاحتة بعد الصالة على أساس أهنا دعاء بعض الناس- ٢١٧س

فما هو احلكم يف ؛             َّ                  مث قراءهتا مر ة أخرى ألرواح املوتى؟            ُّ َّ       هذا من الس ن ة يف شيء
 ؟  ذلك

َ     َّ    أم ا قراءهتا أدبار  الص لوات  وإمنا الذي ورد                ً                فال أعلم له دليال  من سنة رسول اهللا ؛    َّ             
≅ö  {  و)٢(هو قراءة آية الكرسي  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ∩⊇∪ { )و،  )٣ }  ö≅ è% èŒθ ãã r& É b> t Î/ 

                                                 
 .  ) ١٥٩-١٥٥ / ١ (زاد املعاد :  انظر) ١(
، وانظر كذلك كالم ابن  ؛ فقد تكلم رمحه اهللا تعاىل عن هذا احلديث)  ٢٩١ / ١ (تفسري ابن كثري :  انظر) ٢(

 .  ) ٣٠٣ / ١ (القيم يف زاد املعاد 
 .  ١:  سورة اإلخالص آية) ٣(
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È, n= x ø9 ö≅è% èŒθ { و،  )١( } ∪⊆∩ #$ ããr& Éb> tÎ/ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊇∪ { )وردت األحاديث بقراءة ؛  )٣( )٢
            ً           َّ             فال أعلم دليال  على مشروعي ة قراءهتا بعد ؛     َّ        وأم ا الفاحتة،  مس       ُّ          َّ       هذه الس ور بعد الص لوات اخل

 .     َّ  الص الة
ٍ       ٍوالس ور  اليت ذكرناها ال ت قرأ على صفة مجاعي ة  وبصوت  مرتفع        ٍَّ                 ُ                ُ               ُّ وإمنا يقرؤها كل  ،      ُّ 

 .  مسلم لنفسه فيما بينه وبني نفسه
        ُ        ألموات ال ت قرأ هلا وأرواح ا،  فهذا من البدع؛     َّ                           وأم ا قراءة الفاحتة ألرواح األموات

وإمنا هو ،   وال من عمل سلف هذه األمة  َّ       َ  ِ                 ألن  هذا مل ي ر د من سنة رسول اهللا ؛  الفاحتة
وإمنا املشروع ،  وال يف غريه،  وال يف البيت،  وال يف املقربة،  ال يف املسجد؛  شيء مبتدع

،      ُّ     واحلج  عنهم،  ُ      ق  عنهم      ُّوالتصد ،            ُّ  ُ                                   لألموات الد عاء  هلم إذا كانوا مسلمني باملغفرة والرمحة
أو قراءة الفاحتة ،    َّ                                 أم ا قراءة القرآن الكرمي ألرواح األموات،                          َّ ُهذا هو الذي وردت به األدل ة 

َ  ٌ      فهذا شيء م حد ث  وبدعة؛  ألرواح األموات   ُ           . 

 كيفية الدعاء للميت بعد الدفن وهل يكون ذلك سرا أم جهرا 
وأن نسأل له ،  ا عند القرب أن نستغفر لصاحبنأمرنا الرسول  { - ٢١٨س
 ومل حيدد لنا كيفية ذلك أو خيصص األمر مبا يفيد الترجيح ألي كيفية يف )٤( } التثبيت

وهل ؟  . فهل دعاؤنا للميت عند القرب عبادة أم من الفضائل،                 ً الدعاء سر ا وجهر ا
من البدعة                                      ً  أم أن الدعاء سر ا من السنة والدعاء جهر ا ؟  .                      ً يستوي الدعاء سر ا وجهر ا

ً                                             علم ا بأن األمر بالدعاء خطاب مطلق حيتمل السر واجلهر؟  . كما يراه بعض األخوة     ،
                           فهل من دليل على الدعاء سر ا ،  وترجيح إحدى الكيفيتني يقتضي الدليل الترجيحي

                                                 
 .  ١:  سورة الفلق آية) ١(
 .  ١:  سورة الناس آية) ٢(
 .  ) ٣٠٥-٣٠٤ / ١ ( زاد املعاد البن القيم : انظر) ٣(
 .  من حديث هانئ موىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنهما)  ٢١٣ / ٣ (رواه أبو داود يف سننه ) ٤(
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من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع القويل أو اإلمجاع الفعلي من ،             ً والدعاء جهر ا
 ؟  . همالصحابة رضي اهللا عن

 }  باالستغفار للميت املسلم وسؤال التثبيت له بعد دفنهأمرنا الرسول  { 
فهو حباجة للدعاء له ،    َ َّ َ                                    وع ل ل  ذلك بأن هذا الوقت وقت سؤال امللكني له،  مباشرة

 .   ومل يرد يف احلديث أهنم جهروا بالدعاء واالستغفار)١(غفرة بالتثبيت وطلب امل
،  ومعلوم أن اإلسرار بالدعاء واالستغفار أفضل من اجلهر ألنه أقرب إىل اإلخالص

عالوة ،  فال يشرع اجلهر إال بدليل،                                          ً وألن اهللا سبحانه يسمع الدعاء سر ا كان أو جهر ا
 أن السلف - فيما أعلم -ومل يعرف ،  نعلى أن اجلهر حيصل به تشويش على اآلخري

 وقد روى أبو داود،  كانوا جيهرون بالدعاء عند القرب بعد دفنه أو يدعون بصوت مجاعي
 رمحه اهللا - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية )٣( )٢( } النهي عن اتباع امليت بصوت أو نار {
 وهو من كبار التابعني من -              َّ    قال قيس بن عب اد ) ٢٩٤/  ٢٤ ( " جمموع الفتاوى "  يف-

 كانوا يستحبون خفض الصوت عند اجلنائز وعند الذكر أصحاب علي بن أيب طالب 
وقد اتفق أهل العلم باحلديث واآلثار أن هذا مل يكن على عهد القرون ،  وعند القتال

 .  الثالثة املفضلة انتهى
دل على أهنم مل يكونوا يرفعون األصوات بالدعاء للميت ال مع اجلنازة وال بعد وهذا ي

.  واهللا أعلم.  فيكون رفع الصوت بذلك بدعة،  الدفن عند القرب وهم أعلم الناس بالسنة
 حكم التلقني بعد املوت 

 من العادات املعروفة واملشهورة عندنا تلقني امليت بعد وضعه يف قربه - ٢١٩س
ونرى أن معظم العلماء على هذا وبعضهم ال يلقي له ،   يوارى عليه الترابوبعد أن

  ويستشهدون على ذلك بأنه قد ثبت عن الرسول -علماء بلدنا :   أعين-   ً باال  
                                                 

 .  من حديث هانئ موىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنهما)  ٢١٣ / ٣ (رواه أبو داود يف سننه ) ١(
 .  )٢/٥٣٢(، أمحد  )٣١٧١(أبو داود اجلنائز ) ٢(
 .  ) ٢٢٦ / ١ " ( موطأ اإلمام مالك"  من حديث أيب هريرةوكذلك)  ٢٠٠ / ٣ (انظر سنن أيب داود ) ٣(
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 وقف عليه الصالة والسالم عند قربه ولقنه فقال أحد حينما تويف ابنه إبراهيم أنه {
àMÎm6  {: فقال هلم؟  يا رسول اهللا أنت خري اخللق وبعد وفاتك من يلقننا:  الصحابة sVãƒ 

ª!$# š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ ÏM Î/$̈V9$# { )اآلية })١   . 
ً   وإذا كان التلقني مشروع ا ؟  ما مدى صحة هذا اخلرب عن املصطفى :  والسؤال                     

.  ونرجو أن تقرنوا اإلجابة باألدلة املقنعة ما أمكن ذلك؟  ما هي صيغته وكيفيته
 ؟              ً وجزاكم اهللا خري ا

  لقوله،  ال إله إال اهللا:  د خروج روحه بأن يلقنالتلقني املشروع هو تلقني احملتضر عن
 يعين عند االحتضار لتكون هذه الكلمة العظيمة )٣( )٢( } لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا {

كلمة وهو يف فيلقن هذه ال،  وخيتم له هبا،  آخر كالمه من الدنيا حىت يلقى اهللا تعاىل هبا
وإذا تلفظ هبا فإهنا ال تعاد عليه مرة أخرى إال إذا تكلم بكالم ،  االحتضار برفق ولني

،  وتكون آخر كالمه،  فإن تكلم بكالم آخر فإهنا تعاد عليه برفق ولني ليتلفظ هبا،  آخر
 .  هذا هو التلقني املشروع

ومل يرد بذلك ،  بعد الدفنأما بعد خروج الروح فإن امليت ال يلقن ال قبل الدفن وال 
وإمنا استحب تلقني امليت بعد دفنه مجاعة من ،   فيما نعلمسنة صحيحة عن النيب 

 ألن احلديث الوارد يف ذلك مطعون يف وليس هلم دليل ثابت عن النيب ،  العلماء
 وإمنا قال به فعلى هذا يكون التلقني بعد الدفن ال أصل له من سنة الرسول ،  سنده

 .                ً                  العلماء اعتماد ا على حديث غري ثابتبعض 

                                                 
 .  ٢٧:  سورة إبراهيم آية) ١(
، ابن  )٣١١٧(، أبو داود اجلنائز  )١٨٢٦(، النسائي اجلنائز  )٩٧٦(، الترمذي اجلنائز  )٩١٦(مسلم اجلنائز ) ٢(

 .  )٣/٣(، أمحد  )١٤٤٥ (ماجه ما جاء يف اجلنائز
 .  )من حديث أيب سعيد اخلدري)  ٦٣١ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٢٢٢

،  وإمنا التلقني املشروع هو عند االحتضار،  فالتلقني بعد الدفن ال أصل له يف السنة
ألنه هو الذي ينفع احملتضر ويعقله احملتضر ألنه مازال على قيد احلياة ويستطيع النطق هبذه 

 .  انتهى العملأما بعد املوت فقد ،  الكلمة وهو ال يزال يف دار العمل

 الدعاء للميت بعد دفنه وسؤال التثبيت له 
 بعد دفن امليت يف قربه أليس من املشروع أو من املطلوب الدعاء له - ٢٢٠س

 ؟   يف بعض األحاديثوسؤال التثبيت له كما أمر بذلك الرسول 
ه  بالنسبة للميت بعد دفنه أنه كان يقف على قربه ويدعو لنعم الثابت عن الرسول 

استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن  { : ويستغفر له ويقول ألصحابه

 .  )٢( )١( } يسأل
وأن ،  فالذي يشرع للمسلمني إذا دفنوا امليت وانتهوا من دفنه أن يقفوا على قربه

:  ألنه وقت سؤال امللكني يف القرب فيقولون؛  وأن يسألوا اهللا له التثبيت ، يستغفروا له
ألن ؛  فإن اهللا ينفعه بذلك،  ويكررون هذا الدعاء املبارك،  اللهم ثبته،  اللهم اغفر له

 .  دعاء املسلمني لألموات يرجى وصوله إليهم وانتفاعهم به
وأن ،   من امليت أن يدعو هلموأما ما يفعله اجلهال والقبوريون من أهنم يطلبون

وهذا من احملادة هللا ،  فهذا عكس ما شرعه اهللا ورسوله،  يستغفر هلم وأن يشفع هلم
واهللا جل ،  إمنا املشروع العكس أن احلي هو الذي يدعو للميت ويستغفر له،  ورسوله

 }  öÏøóوعال يقول لنبيه  tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 { )وكان  )٣   إذا مر  َّ       

،  السالم عليكم يا أهل القبور { : وقال،  بالقبور استقبلهم بوجهه عليه الصالة والسالم

                                                 
 .  )٣٢٢١(أبو داود اجلنائز ) ١(
 .  ) من حديث هانئ موىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنهما)  ٢١٣ / ٣ " ( سننه"  رواه أبو داود يف  ) (٢(
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ٣(
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،  وال َتفِْتنَّا بعدهم،  اللهم ال حترمنا أجرهم،  أنتم سلفنا وحنن يف األثر،  يغفر اهللا لنا ولكم
 .  )٢( )١( } واغفر لنا وهلم

هي ليس أما ما يفعل مع اجلنائز من هذه البدع احملدثة ومن األمور اليت اعتادها الناس و
حكم ذبح .  فالواجب احلذر منها واملنع منها والتحذير منها،  هلا أصل يف شريعة اإلسالم

 الذبائح ليلة دخول امليت القرب 
 هل ذبح الذبائح ليلة دخول امليت القرب جائز من الناحية الشرعية - ٢٢١س

الذبائح  حيث يدعى هلا الناس ليأكلوا من هذه ) عشاء امليت (وهي ما يسميه الناس 
 ؟  ويعتربون ذلك صدقة عن روح امليت

ذبح الذبائح ليلة وفاة امليت وإطعام الناس من هذه الذبائح وهذه الوليمة هذا من 
ألنه مل يرد يف الشرع ما يدل على هذا العمل وعلى ختصيص وقت معني ؛  البدع احملرمة

 .  بالصدقة عن امليت
 إذا كانت هذه الذبائح وهذا )  امليتورثة (ومن ناحية ثانية هذا إجحاف بالورثة 

               ً          فيكون هذا إجحاف ا هبم عالوة ،  ورمبا يكون فيهم صغار وفقراء،  الطعام من تركة امليت
ومن أراد أن ،  على ما ذكرنا من أن هذه بدعة يف الشرع ال جيوز عمله واالستمرار عليه

ه اخلاص ويف أوقات يتصدق عن امليت بطعام أو حلم أو غري ذلك فإنه يتصدق عنه من مال
 .  والعوائد املخالفة للشرع ال جيوز العمل هبا.  احلاجة دون تقيد بليلة معينة أو وقت معني

                                                 
 .  )١٠٥٣(الترمذي اجلنائز ) ١(
،  ، من حديث عائشة رضي اهللا عنها ) ٦٧١ / ٢ " ( صحيح اإلمام مسلم"          ًانظر مثال .  ورد بألفاظ  ) (٢(

من حديث سليمان )  ٩٤ / ٤ " ( سنن النسائي"  ، وانظر وحديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهما
 .  ) بن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهما
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 الطريقة الشرعية لعمل املآمت أو املعازي 
وما هي الطريقة ؟   ما هي الطريقة الشرعية لعمل املآمت أو املعازي- ٢٢٢س

 ؟  الشرعية للقيام بالعزاء واملواساة
ألنه من اجلزع والنياحة ؛  بل هذا مما هنى اهللا عنه،  ن الشرع إقامة املآمتليس م

 .  واالبتداع الذي ليس له أصل يف الشريعة
:  فتقول،  وأما املشروع يف العزاء فهو إذا لقيت املصاب أن تدعو له وتدعو للميت

هذا .       ً  مسلم اإذا كان امليت،  وغفر اهللا مليتك،  وجرب اهللا مصيبتك،  أحسن اهللا عزاءك
 بل -وال بأس .  هو العزاء املشروع وفيه دعاء للحي املصاب ودعاء للميت املسلم

ً      ُ  ْ                                                           أيض ا أن ي ص نع طعام ويهدى ألهل امليت إذا كانوا قد اشتغلوا عن الطعام وعن -يستحب     
 .                                                               ً               إصالح الطعام باملصيبة فينبغي جلرياهنم ومن يعلم حاهلم أن يصنع هلم طعام ا ويهديه إليهم

                                                                                            أما إقامة املآمت وإقامة السرادقات ومجع الناس والقراء وطبخ الطعام فهذا ال أصل له يف               
   .           دين اإلسالم

 تعزية أهل امليت واالجتماع ثالثة أيام يف مرتل املتوىف وذبح الذبائح وتوزيعها 
وهل هو باالجتماع يف مرتل املتوىف ؟   كيف يكون العزاء يف امليت- ٢٢٣س

؟  إهنا تسلية ألهل امليت:  يام مع ما حيصل من هلو وغيبة ويقولونطوال الثالثة أ
إهنا صدقة :  وكذلك الذبح للقادمني للعزاء وألهل امليت وكذلك الذبح للمتوىف بقوهلم

وألن سؤايل هذا ذو أمهية أود منكم إصدار نشرة أو ؟  عنه وتوزيعها على اجلماعة
 ؟  . كتيب

ولكن تكون يف حدود ما ،  هنا من باب املواساةتعزية أهل امليت مبيتهم مشروعة أل
ومن التعزية ،  ذكره أهل العلم من الدعاء للمصاب والدعاء للميت وتكون يف أيام املصيبة

ألهل امليت صنعة الطعام هلم وتقدميه إليهم إذا شغلتهم املصيبة عن صنعة الطعام ألنفسهم 
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.  )٢( )١( }  بأن ُيصنع آلل جعفر طعاٌم ألنه جاءهم ما يشغلهمأمر النيب  { كما
 .  ويكون هذا الطعام بقدر حاجة أهل امليت

أما التوسع يف العزاء باالجتماعات الكبرية وعمل الوالئم واستئجار املقرئني فكل هذه 
ل اهللا هبا من سلطان جيب على املسلمني تركها األمور آصار وأغالل أو بدع ما أنز

 .  والتحذير منها
وقد كتبت يف هذا املوضوع رسالة يف أحكام اجلنائز ويف آخرها تكلمت عن هذه 

،  وقد طبعت الرسالة ضمن مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  املسألة
ً                                           وأيض ا يعاد طبعها اآلن يف إحدى دور النشر ونرجو أن  .   حتصل عليها   

 حكم إعالن التعازي يف الصحف والشكر على التعزية 
 إعالنات التعازي يف الصحف والشكر على التعزية واإلعالن عن وفاة - ٢٢٤س
 ؟  . ما رأي الشريعة يف ذلك.  شخص

اإلعالن يف الصحف عن وفاة شخص إذا كان لغرض صحيح وهو أن يعلم الناس 
وليعلم من كان له على امليت دين أو ،  تشييعه والدعاء لهبوفاته فيحضروا للصالة عليه و
ولكن ال يبالغ ،  فاإلعالن ألجل هذه األغراض ال بأس به،  حق حىت يطالب به أو يساحمه

                 ً ألن ذلك يستنفذ ماال  ،  يف كيفية نشر اإلعالن من احتجاز صفحة كاملة من الصحيفة
 اليت اعتاد كثري من الناس كتابتها يف وال جتوز كتابة هذه اآلية.     ً             كثري ا ال داعي إليه

$  {:  اإلعالن عن الوفاة وهي قوله تعاىل pκçJ −ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø¨Ζ9$# èπ ¨ΖÍ×yϑ ôÜßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ û Éë Å_ ö‘$# 4’ n< Î) Å7 În/u‘ 

                                                 
، أمحد  )١٦١٠(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣١٣٢(، أبو داود اجلنائز  )٩٩٨(الترمذي اجلنائز ) ١(

)١/٢٠٥(  . 
، ورواه أبو  ) ٣٧٩ / ٣ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٢٠٥ / ١ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (٢(

، كلهم من حديث عبد اهللا بن  ) ٥١٤ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ١٩١ / ٣ " ( سننه"  داود يف
 .  ) جعفر رضي اهللا عنهما
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Zπ uŠÅÊ# u‘ Zπ ¨ŠÅÊ ó£∆ ∩⊄∇∪ ’ Í?ä{÷Š$$ sù ’Îû “ Ï‰≈t6 Ïã ∩⊄∪ ’ Í?ä{÷Š$#uρ  ÉL ¨Ζy_ ∩⊂⊃∪ { )ألن هذا فيه تزكية  )١ 
 - سبحانه -       ُّ         ألنه تقو ل على اهللا ،  وهذا ال جيوز،  للميت وحكم بأنه من أهل اجلنة

ْ  َ                                         إذ ال ي ح ك م ألحد معني باجلنة إال بدليل من الكتاب والسنة،  وشبه ادعاء لعلم الغيب  ُ       ،
 .  واهللا املوفق.  وال جيزم له بذلكوإمنا يرجى للمؤمن اخلري 

 حكم الذهاب بامليت قبل الدفن إىل قبة على قرب 
 ويل والغرض من ذلك هو أال يعذب يف قربه 

عندما ميوت شخص فإهنم قبل دفنه يذهبون إىل قبة على :   عندنا عادة- ٢٢٥س
والغرض ،  إن احلضرة النبوية توجد عند هذه القبة:  قرب ويل كما يزعمون ويقولون

فما حكم هذا ،  من ذلك كما يعتقدون هو أن ال يعذب يف قربه بل وال حياسب
 ؟  العمل

 أشد والبناء على القبور مما هنى عنه الرسول ،  هذا من الباطل وأعمال اجلاهلية
 أو يسرج )٤( أو يكتب عليه )٣( وأن جيصص )٢( أن يبىن على القرب هنى  { النهي قد

 .   فالبناء على القبور من أفعال اجلاهلية ومن وسائل الشرك)٥( } باملصابيح
وإذا كان يعتقد لذلك أن الويل ينفع ،  وكذلك الذهاب باجلنازة إىل قرب الويل ال جيوز

ألن هذا معناه االستغاثة بامليت ؛  من الشرك األكربامليت وأنه تغفر للميت ذنوبه فهذا 
 .  وهذا من الشرك األكرب،  صاحب القرب وطلب الربكة منه والشفاعة منه

                                                 
 .  ٣٠ - ٢٧:  اآلياتسورة الفجر ) ١(
 .  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما)  ٦٦٧ / ٢ " ( صحيح اإلمام مسلم"  انظر) ٢(
 .  اهللا رضي اهللا عنهمامن حديث جابر بن عبد )  ٦٦٧ / ٢ " ( صحيح اإلمام مسلم"  انظر) ٣(
،  ) ٤٩٨ / ١ " ( سنن ابن ماجه"  ، و ) ٨٦ / ٤ " ( سنن النسائي"  ، و ) ٦ / ٤ " ( سنن الترمذي"  انظر) ٤(

 .  ، كلهم من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ) ٣٧٤ / ١ " ( مستدرك احلاكم"  و
"  و سنن ابن ماجه" ،  ) ١٢ / ٤ " ( ن الترمذيسن"  ، و ) ٣٣٧ / ٢ " ( مسند اإلمام أمحد"  انظر) ٥(

 .  ، كلهم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ) ٥٠٢  /١ (
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 حيضر عند هذا الضريح فهذا من اخلرافات واألباطيل اليت إن النيب :  وأما قوهلم
،  لقبور واألضرحة                                              ِّ            يروجها شياطني اإلنس واجلن ليغرروا باجلاهلني والعوام  ويعلقوهم با

وهنى عن طلب احلوائج منها أو االستشفاع ،  هنى عن البناء على القبور { والنيب 

  !؟  فكيف حيضر عليه الصالة والسالم عندها وهو قد حرمها وهنى عنها،  )١( } هبا

 حكم قراءة القرآن مخسة أيام بعد موت امليت وذبح ذبيحة وتفريقها على الناس 
وبعدها ،   إذا مات أحد عندنا نأيت باخلطيب يقرأ القرآن ملدة مخسة أيام- ٢٢٦س

ما حكم هذا ،  وهذه عادة وجدناها وسرنا عليها،  نذبح ذبيحة ونفرقها على الناس
 ؟  مالعمل يا فضيلة الشيخ بارك اهللا فيك

ال أصل ،  فاستئجار املقرئ مخسة أيام يقرأ بعد وفاة املريض،  هذا العمل بدعة حمرمة
                            َّ         وديننا احلنيف وشرعنا املطهر بي ن لنا ما ،  له يف دين اإلسالم وال ينفع احلي وال امليت

ويدعى له وحيج ،  ويدفن،  ويصلى عليه،  والتكفني،  وأنه جيهز بالتغسيل،  ُ          ي عمل بامليت
هذا ما يشرع يف حق ؛  ويضحى عنه يف وقت األضحية،  ويتصدق عنه،  يعتمرعنه و
 .  امليت

                                ً                                        أما أن نستأجر من يقرأ القرآن أيام ا معينة ونذبح ذبيحة يف ختامها كل هذا من 
وإمنا هي من ،  وهذه ال تنفع احلي وال امليت،  اآلصار واألغالل ومن البدع واخلرافات

ألن هذا القارئ ؛  وأي أجر يأيت من قراءة مستأجرة،  دعيةاألعمال الضارة واألعمال الب
والعبادات ال ،           ً                              ً                      ال يقرأ طمع ا يف ثواب القراءة وإمنا يقرأ طمع ا يف األجر الذي يدفع له

 .  يؤخذ عليها أجور

                                                 
،  )٣٢٢٥(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٢٨(، النسائي اجلنائز  )١٠٥٢(، الترمذي اجلنائز  )٩٧٠(مسلم اجلنائز ) ١(

 .  )٣/٣٣٩(أمحد 
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 األشياء اليت ينتفع هبا امليت من قبل األحياء 
وهل هناك فرق ؟  ياء ما هي األشياء اليت ينتفع هبا امليت من قبل األح- ٢٢٧س

نرجو أن توضحوا لنا هذه املسألة وتضعوا لنا فيها ،  بني العبادات البدنية وغري البدنية
 ؟  قاعدة نرجع إليها كلما أشكل علينا مثل هذه املسائل أفتونا بارك اهللا فيكم

ينتفع امليت من عمل احلي مبا دل عليه الدليل من الدعاء له واالستغفار له والتصدق 
ه واحلج عنه والعمرة عنه وقضاء الديون اليت عليه وتنفيذ وصاياه الشرعية كل ذلك قد عن

وقد أحلق هبا بعض العلماء كل قربة فعلها مسلم وجعل .  دلت األدلة على مشروعيته
والصحيح االقتصار على ما ورد به الدليل ويكون ذلك .  ثواهبا ملسلم حي أو ميت

ً             خمصص ا لقوله تعاىل     :}  β r&uρ }§øŠ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 ωÎ) $ tΒ 4 të y™ ∩⊂∪ { )واهللا أعلم )١   . 

 حكم من مجع قوما يتلون كتاب اهللا بقصد أن تعود فائدته 
 لصاحب الدعوة أو لشخص متوىف 

      َ                   ليتلو ا كتاب اهللا بقصد أن                                  ً  ما حكم الشرع يف نظركم فيمن مجع قوم ا- ٢٢٨س
 ؟  تعود فائدة الذكر لصاحب الدعوة أو لشخص متوىف

واهللا جل وعال أمرنا بتالوة كتابه وبتدبره وتأمل ،  إن تالوة القرآن من أفضل القربات
ً                   أما أن يتخذ للتالوة شكال  خاص ا أو نظام ا خاص ا هذا حيتاج إىل دليل،  معانيه     ً          ً    ً                        . 

 مجع الناس ليقرؤوا القرآن لتحصل له الفائدة أو يهدى ومثل ما ذكره السائل من
وكل بدعة ،  وإمنا هو بدعة من البدع،  ثوابه لألموات هذا ال دليل عليه على هذه الصفة

ومن ناحية ثانية فإن هؤالء املقرئني إذا كانوا يقرءون باإلجيار كما ،  ضاللة هذا من ناحية
                          ً   ألهنم مل يقرءوا القرآن تعبد ا هللا؛  ال ثواب فيهافهذه القراءة ،  هو الواقع من كثري منهم

،  فإهنا ال ثواب فيها،  والعبادات إذا فعلت من أجل األجرة،  وإمنا قراءة من أجل األجرة
 .  وإرادة اإلنسان بعمله الدنيا هذا مما يبطل العمل

                                                 
 .  ٣٩:  سورة النجم آية) ١(
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،  ن املستمعوإمنا تنفع قراءة القرآن إذا كان القصد منها التقرب إىل اهللا من القارئ وم
وأن تكون على الصفة املشروعة ال الصفة احملدثة والرسوم اليت أحدثها اجلهال وابتدعوها 
فمثل هذه القراءة على هذا الشكل وإهداء ثواهبا لألموات أو األحياء من البدع احملدثة وال 

 .  ثواب فيها
موات فإنه وإذا أراد أن ينفع األ،  فالواجب على املسلم أن يترك مثل هذا العمل

ينفعهم مبا وردت به األدلة من الترحم عليهم واالستغفار هلم والدعاء هلم والتصدق عنهم 
هذه هي األمور اليت وردت األدلة بأهنا تنفع املسلمني أحياء ،  واحلج أو العمرة عن امليت

 .  أما فعل شيء مل يقم عليه دليل من الشرع فهذا يعترب من البدع املخالفة،        ً وأموات ا

 األعمال اليت تنفع الوالدين أحياء وأمواتا 
ً        ً  ما هي األعمال اليت تنفع وتفيد الوالدين أحياء  وأموات ا- ٢٢٩س  ؟                                            

والقيام مبا حيتاجانه ،  واإلحسان إليهما بالقول والعمل،  األعمال هي برمها يف حياهتما
لقوله ،  هماوالكالم الطيب معهما وخدمت،  من النفقة والسكن وغري ذلك واألنس هبما

4 *  {:  تعاىل |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 { )خصوص ا يف  )١     ً     
 .  كربمها

ً                                         إنه يبقى من برمها أيض ا الدعاء والصدقة هلما واحلج والعمرة عنهما أما بعد املمات ف                    
                               ُّ                وصلة الرمحن املتعلقة هبما وكذلك بر  صديقهما وتنفيذ ،  وقضاء الديون اليت يف ذمتهما

 .  وصايامها املشروعة

                                                 
 .  ٢٣:  ء آيةسورة اإلسرا) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٢٣٠

 حكم الصالة عن امليت 
،   زوجي استشهد منذ سنتني وكنت أصلي قبل أن يستشهد لنفسي- ٢٣٠س
وأنا على هذه احلالة فهل جيوز يل ،  ن استشهد بدأت أصلي يل وله منذ سنتنيوبعد أ

 ؟  ذلك أم ال
ولكن عليك بالدعاء لزوجك واإلكثار من الدعاء ،  ال يصلي أحد عن أحد
 .  واالستغفار له والتصدق عنه

ألن ؛                                      ُ                      أما الصالة فإنه ال يصلي أحد عن أحد وال ي صلى عن امليت وال عن احلي
وقد شرع اهللا الدعاء لألموات واالستغفار هلم ،   تدخلها النيابة ألهنا عمل بدينالصالة ال

 .  ويف ذلك كفاية إذا تقبله اهللا،  والصدقة عنهم إذا كانوا مسلمني

 حكم الصالة عمن مل يكن يصلي أو يتركها أحيانا 
 وعن األشياء اليت ينتفع هبا امليت بعد موته 

                ً                 ً   يصلي يف حياته بتات ا أو كان يصلي حين ا  إذا تويف شخص وهو ال - ٢٣١س
وإذا مل يكن ذلك جائزا ؟  فهل جيوز أن تؤدى عنه الصالة بعد وفاته؟               ً ويتركها أحيان ا

وما هي األشياء اليت ينتفع هبا امليت بعد ؟  فهل ينفع أن يتصدق عنه أو يقرأ القرآن له
 ؟  وفاته مما خلفه

            ٌ    ٌّ   ألن الصالة عمل  بدين  ال ؛   أحد عن أحدالصالة ال تفعل عن أحد ال يصلي :    ًأوال 
 .  تدخله النيابة ال عن احلي وال امليت

 والعياذ باهللا -                  ً                                  من ترك الصالة متعمد ا واستمر على ذلك حىت مات فإنه كافر  :     ً ثاني ا
 .  ألنه مات على الكفر،   ال جيوز للمسلم أن يترحم عليه وال يدعو له وال يتصدق عنه-
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إذا مات  { :  يقوللحق امليت بعد وفاته من األعمال فالنيب أما بالنسبة ملا ي
أو ولد صاحل ،  أو علم ينتفع به،  صدقة جارية:  اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث

 .  )٢( )١( }  لهيدعو
واستمر هذا الوقف ،                       ً                     لحق امليت إذا أوقف وقف ا ينتفع به يف سبيل اخلريفهذه األمور ت

ً               كذلك إذا عل م علم ا ينتفع به من ،  يفعل بعد وفاته فإنه يلحقه األجر ما بقي هذا الوقف     َّ           
العلوم الشرعية النافعة فإن هؤالء املتعلمني الذين صاروا ينفعون الناس من بعده يعود إليه 

فإن ،              َّ                         وكذلك إذا أل ف مؤلفات ينتفع املسلمون هبا،      َّ     ه عل م اخلريألن؛  األجر وهو ميت
ٌ                                                      هذا علم  ينتفع به ويعود أجره له ما انتفع هبذه املؤلفات وما بقيت         . 

                ً                                                          وكذلك إذا طبع كتب ا نافعة وأوقفها على املسلمني ينتفعون هبا أو مصاحف من القرآن 
األجر والثواب ،  ويلحق من بذل فيه،  كل هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موته،  الكرمي

 .  عند اهللا سبحانه وتعاىل
وكذلك الذرية الصاحلة الذين يدعون له من ذكور وإناث فإن هذا يلحقه األجر إذا 

 .  تقبل اهللا دعواهتم
وعمم ،  وأن ذلك ينفعه،  ألنه ورد أن امليت يتصدق عنه،  كذلك الصدقة عن امليت
اعة فعلها مسلم وجعل ثواهبا ألي مسلم حي أم ميت أن بعض من أهل العلم أنه أي ط

 .  ذلك ينفعه
                                                             ً               كذلك احلج ورد يف الدليل أنه ينفع امليت وأنه يربئ ذمته إذا كان واجب ا عليه وينفعه 

 .  فاحلج والصدقة والدعاء والوقف كل هذا مما يلحق امليت بعد وفاته،              ً إذا كان تطوع ا

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

 .  )٥٥٩(، الدارمي املقدمة  )٢/٣٧٢(، أمحد  )٢٨٨٠(
 .  )من حديث أيب هريرة)  ١٢٥٥ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٢(
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 من القبور إذا حتقق له ما يريد حكم من نذر أن يذبح هللا عند قرب 
إن شفى اهللا مريضي  : (                    ً                      إذا نذر اإلنسان نذر ا وقال على سبيل املثال- ٢٣٢س

وهل هناك ؟  فهل جيوز مثل هذا العمل،  )                             ً   ألذحبن ذبيحة هللا عند قرب فالن تقرب ا هللا
 ؟  أماكن هني عن الذبح فيها هللا تعاىل

والذبح ،  فهذا نذر معصية ال جيوز الوفاء به،  إذا نذر أن يذبح هللا عند قرب من القبور
                                                            ُ             عند القبور إن كان القصد منه التقرب إىل صاحب القرب فهو شرك أكرب ي خرج من امللة 

 .  ولو ذكر اسم اهللا على الذبيحة
؛  وإن كان القصد منه التقرب إىل اهللا فهو معصية كبرية ووسيلة من وسائل الشرك

فال جيوز لنا أن نصلي عند القبور وال أن ندعو عند ،  القبور            ّ   ُّ      ألنه ال جيوز الت عب د عند 
ألن هذا مشاهبة للمشركني ؛  وإن كنا ال نقصد إال اهللا،  وال أن نذبح عند القبور،  القبور

 .  وهو وسيلة إىل الشرك
نذر رجل أن ينحر إبالً  { :  قالروى أبو داود بسنده عن ثابت بن الضحاك 

،  ال:   قالوا) ؟ هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية ُيعبد : (  فقالببوانة فسأل النيبَّ 
أوف  ( فقال رسول اهللا ،  ال:  قالوا،  ) ؟ فهل كان فيها عيد من أعيادهم : ( قال

 وإسناده )٢( )١( })  وال فيما ال ميلك ابن آدم،  لنذر يف معصية اهللافإنه ال وفاء ،  بنذرك
 .  على شرط الشيخني

واملنع مما ،  وفيه سد الذريعة وترك مشاهبة املشركني:  قلت:  " فتح اجمليد " قال يف
 .  انتهى.  )٣(هو وسيلة إىل ذلك 

                                                 
 .  )٣٣١٣(أبو داود األميان والنذور ) ١(
 .  )من حديث ثابت بن الضحاك)  ٢٣٥ / ٣ " ( سننه"  رواه أبو داود يف  ) (٢(
 .  بتحقيق الدكتور الوليد بن عبد الرمحن آل الفريان)  ٢٨٤ / ١ " ( فتح اجمليد"  انظر) ٣(
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 األماكن اليت كان فيها وال يف،  وهبذا يتبني أنه ال جيوز الذبح هللا تعاىل عند القبور
                                   ً  وال يف املواطن اليت يتخذها املشركون مكان ا ،  أوثان للمشركني ولو كانت قد أزيلت

 .  ألعيادهم وشعائرهم

 كيفية زيارة القبور وحكم الدعاء عندها والوقوف على القرب 
 ووقت الزيارة وحكم وضع احلجر على القرب للداللة عليه 

؟  وهل جيوز الدعاء لألموات عند القرب؟  ور كيف تكون زيارة القب- ٢٣٣س
وما أفضل األيام لزيارة ؟                                  ً                   وهل يكون الواقف أمام القرب مستقبال  القبلة أم مستدبرها

وهل جيوز وضع حجر حمفور عليه حرف كرمز يدل ؟  القبور إذا كان هناك فضيلة
 ؟  على القرب لكي يستدل عليه الزائر
ت املسلمني والترحم عليهم وبقصد االعتبار والتذكر زيارة القبور بقصد الدعاء لألموا

 وإمنا تكون )٢( )١( } زوروا القبور فإهنا تذكر باآلخرة { قال ،  زيارة مستحبة

لعن اهللا  { أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور لقوله ،  مشروعة يف حق الرجال

 وهذا يدل على شدة حترمي )٤( )٣( } زوارات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج
وألن املرأة ضعيفة قد حيصل منها ما ال جيوز من ؛  ملا فيهن من الفتنة،  زيارة النساء للقبور

 .  األفعال واألقوال كاجلزع والنياحة

                                                 
جاء يف اجلنائز ، ابن ماجه ما  )٣٢٣٤(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٣٤(، النسائي اجلنائز  )٩٧٦(مسلم اجلنائز ) ١(

 .  )٢/٤٤١(، أمحد  )١٥٧٢(
فزوروا القبور ؛ فإهنا .  : ( من حديث أيب هريرةبلفظ)  ٦٧١ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٢(

من )  ٢١٦ / ٣ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٩ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) تذكر املوت
 .  ) ) زوروها فإن يف زيارهتا تذكرةف.  : ( حديث بريدةبلفظ

 .  )٢/٣٣٧(، أمحد  )١٥٧٦(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )١٠٥٦(الترمذي اجلنائز ) ٣(
، ورواه ابن ماجه  ) ١٢ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٣٣٧ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(

 .  )، وكلهم من حديث أيب هريرة ) . لعن رسول اهللا (:  ، كلهم بلفظ ) ٥٠٢ / ١ " ( سننه"  يف
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ان القصد من زيارة القبور التربك هبا وطلب احلوائج من األموات وكذلك إذا ك
فهذه زيارة شركية ،      ُ                     كما ي فعل اليوم عند األضرحة،  واالستغاثة هبم والطواف بقبورهم

 .  ال جتوز ال للرجال وال للنساء
وكذا إن كان القصد من زيارة القبور الصالة عندها والدعاء عندها حبيث يظن أن يف 

 هنى النيب  { وقد،  وهي وسيلة من وسائل الشرك،  فهذه زيارة بدعية،  ةذلك فضيل

 لعن  { وقد،  )١( } عن الصالة عند القبور واختاذها مساجد وأماكن للعبادة والدعاء

 )٥( وعن إسراجها )٤( وهنى وشدد عن البناء عليها )٣( )٢( } من اختذ القبور مساجد
 .  ألن هذه األفعال من وسائل الشرك؛   وعن جتصيصها)٦(والكتابة عليها 

وإذا زار القرب الزيارة الشرعية فإنه يقف أمام وجهه ويستقبله ويستدبر القبلة ويسلم 
وجيوز وضع حجر على القرب ليعرفه إذا ،  وليس للزيارة وقت حمدد وال يوم معني،  عليه

 ألن هذه وسيلة إىل تعظيمها ووقع الشرك )٨(                        ً   وال جيوز أن يكتب عليه شيئ ا )٧(زاره 

                                                 
 .  )٥٣٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(
، أمحد  )٧٠٣(، النسائي املساجد  )٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٤٢٥(البخاري الصالة ) ٢(

 .  )١٤٠٣(، الدارمي الصالة  )١/٢١٨(
، ورواه الترمذي  ) ٢١٦ / ٣ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٢٢٩ / ١ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(

 .  ) . لعن رسول اهللا : ( ، كلهم من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما بلفظ ) ٤ / ٢ " ( سننه"  يف
 .  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما)  ٦٦٧ / ٢ " ( صحيح اإلمام مسلم"  انظر) ٤(
، ورواه ابن ماجه يف سننه  ) ١٢ / ٤ (، ورواه الترمذي يف سننه  ) ٣٣٧ / ٢ (محد يف مسنده رواه اإلمام أ) ٥(

 .  )، وكلهم من حديث أيب هريرة ) . لعن رسول اهللا : ( ، كلهم بلفظ ) ٥٠٢ / ١ (
  /١ " ( سنن ابن ماجه"  ، و ) ٨٦ / ٤ " ( سنن النسائي"  ، و ) ٦ / ٤ " ( سنن الترمذي"  انظر  ) (٦(

 .  ، كلهم من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ) ٣٧٤ / ١ " ( مستدرك احلاكم"  ، و ) ٤٩٨
من حديث )  ٤٩٨ / ١ " ( سنن ابن ماجه"  ، و من حديث املطلب)  ٢٠٩ / ٣ " ( سنن أيب داود"  كما يف) ٧(

 .  من حديث املطلب)  ٤١٢ / ٣ " ( السنن الكربى للبيهقي"  أنس بن مالك و
،  ) ٤٩٨ / ١ " ( سنن ابن ماجه"  ، و ) ٨٦ / ٤ " ( سنن النسائي"  ، و ) ٦ / ٤ " ( سنن الترمذي"  انظر) ٨(

 .  ، كلهم من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ) ٣٧٤ / ١ " ( مستدرك احلكم"  و
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                      ً                                                 وسواء كانت الكتابة حرف ا أو أكثر كل ذلك حمرم وممنوع ملا يئول إليه من الشرك ،  عندها
 .  هباوتعظيم القبور والغلو 

 لعن زائرات القبور 
وقد مسعت بعض ؟  إن اهللا لعن زائرات القبور:   هل صحيح ما يقال- ٢٣٤س

،  } إذا ضاقت الصدور عليكم بزيارة القبور { :  يقولإن الرسول :  الناس يقولون
يوم مخيس وأقرأ الفاحتة على روحه وأترحم على جثمانه دون وأنا أزور قرب زوجي كل 

 ؟        َّ          هل علي  شيء يف ذلك،  مث أعود،  بكاء أو عويل
ِ             أما ما ذكرت  من أن النيب            فقد ورد عن النيب ،   لعن زائرات القبور بسند 

 ال جيوز )١( } واملتخذين عليها السرج،  لعن اهللا زائرات القبور { : صحيح أنه قال
وما ،  ألهنا لو فعلت ذلك استحقت اللعنة؛  للمرأة أن تزور القبور ال قرب زوجها وال غريه

فزيارتك القرب ،  فعلتيه على قرب زوجك من زيارة وقراءة الفاحتة عليه كل هذا ال جيوز
وأال ،  يب إىل اهللا سبحانه وتعاىلفعليك أن تتو،  وقراءة الفاحتة عند القبور بدعة،  حمرمة

وإذا كان عندك حرص على نفعه فعليك بالدعاء له واالستغفار ،  تستمري يف زيارة قربه
 .  فإن ذلك ينفعه إن شاء اهللا،  والتصدق عنه

فهذا ،  }  فعليكم بزيارة القبورإذا ضاقت الصدور { : أما ما ذكرت من أنه ورد
 تشريع  وإمنا الذي صح عن النيب وال أصل له من سنة رسول اهللا ،  باطل وموضوع

بور أال كنت هنيتكم عن زيارة الق { زيارة القبور للرجال خاصة دون النساء يف قوله 
 فزيارة القبور مشروعة يف حق الرجال دون النساء )٣( )٢( } فزوروها فإهنا تذكر باآلخرة

                                                 
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٦(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٤٣(، النسائي اجلنائز  )٣٢٠(الترمذي الصالة ) ١(

 .  )١/٢٢٩(، أمحد  )١٥٧٥(
 .  )٥/٣٥٥(، أمحد  )٣٦٩٨(، أبو داود األشربة  )٤٤٢٩(، النسائي الضحايا  )١٩٧٧(مسلم األضاحي ) ٢(
فزوروا القبور ؛ فإهنا .  : ( من حديث أيب هريرةبلفظ)  ٦٧١ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٣(

، ورواه أبو  ) . فزوروها.  : ( من حديث بريدةبلفظ)  ٩ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) وتتذكر بامل
 .  ) ) فزوروها ؛ فإن يف زيارهتا تذكرة.  : ( من حديث بريدةبلفظ)  ٢١٦ / ٣ " ( سننه"  داود يف



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٢٣٦

ونقصد االتعاظ ،  بقصد الدعاء لألموات واالستغفار هلم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمني
ال بقصد التربك هبا والتمسح ،  واالعتبار وتليني القلوب مبشاهدة القبور وأحوال املوتى

كما يفعله املشركون الذين ضل سعيهم يف ،  وطلب احلاجات منها،          ً    راهبا تربك ا هبابت
 .  واهللا تعاىل أعلم،                                      ً احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنع ا

ألن السفر لزيارة القبور ؛  وهذا ال بد أن تكون زيارة الرجال للقبور بدون سفر
ال تشد الرحال إال  { قال ،  املساجد الثالثةبقصد العبادة فيها حمرمة إال السفر لزيارة 

 .  )٢( )١( } واملسجد األقصى،  ومسجدي هذا،  املسجد احلرام:  إىل ثالثة مساجد

:  لقبور واجلمع بينه وبني قوله تعاىلصحة ما ورد عن علي بن أيب طالب يف زيارة ا
}  y7 ¨ΡÎ) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’tAöθ yϑ ø9$# Ÿω uρ ßìÏϑ ó¡è@ §ΜÁ9$# u!% tæ‘$! $# #sŒÎ) (#öθ ©9uρ t ÌÎ/ô‰ãΒ {  

:   دخل مقابر املدينة فنادى أنه ورد يف األثر عن علي بن أيب طالب - ٢٣٥س
       ً   فسمع صوت ا ؟  أختربونا بأخباركم أم خنربكم بأخبارنا:  السالم عليكم يا أهل القبور

أما :  فقال علي،  أخربنا مبا كان بعدنا،  عليك السالم ورمحة اهللا وبركاته:  يقول
وأما أوالدكم فقد حشروا يف ،  وأما أموالكم فقد قسمت،  أزواجكم فقد تزوجت

فهذه أخبار ما عندنا فما ،  وأما البناء الذي شيدمت فقد سكنه أعداؤكم،  رة اليتامىزم
،  وانتثرت الشعور،  قد متزقت األكفان:          ً      فسمع صوت ا يقول؟  أخبار ما عندكم
 .  وحنن مرهتنون باألعمال،  وما كسبناه خسرناه،  ما قدمناه وجدناه،  وتقطعت اجللود

كان كذلك فكيف يكون اجلمع بينه وبني قوله وإذا ؟  فهل هذا األثر صحيح
y7  {:  تعاىل ¨ΡÎ) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθ yϑ ø9$# Ÿω uρ ßìÏϑ ó¡è@ §Μ Á9$# u!% tæ‘$! $# #sŒÎ) (#öθ ©9uρ t ÌÎ/ô‰ãΒ ∩∇⊃∪ { )فإن ،   )٣

               ً         أم أن لآلية تفسري ا آخر غري ،  ظاهر هذه اآلية أن املوتى ال يسمعون الكالم من األحياء
 ؟  املتبادر إىل الذهن

                                                 
 .  )٣/٤٥(د ، أمح )١٤١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٨٩٣(البخاري الصوم ) ١(
 .  )من حديث أيب هريرة)  ٥٦ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف  ) (٢(
 .  ٨٠:  سورة النمل آية) ٣(
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 كما ذكرته كتب الوعظ أنه مل خياطب املوتى الذي وقفت عليه من كالم علي 
ً               مث قال موجه ا الكالم للموتى،  وإمنا تكلم يعظ أصحابه الذين معه،  ومل خياطبوه هذا :           

أما إهنم ال يتكلمون ولو تكلموا :  مث قال ألصحابه؟  خرب ما عندنا فما خرب ما عندكم
 .   فأجاب على لسان املوتى)١(لقالوا كذا وكذا 

ومن واقع أحوال املوتى وما يقولونه لو تكلموا ولو نطقوا فهذا من باب االفتراض من 
ً  أن امليت لو تكلم لقال كذا نظر علي بن أيب طالب  وهذا يقصد به ،  ا حلالته وما القى                            

                   ً     وليس يف القصة أن أحد ا من ،   موعظة األحياء وتذكري الناس بأحوال املوتىعلي 
 .                                        ً        وإمنا هو الذي قاله على لسان األموات تذكري ا لألحياء،  املوتى كلمه هبذا الكالم

ن أمور وأما قضية مساع أهل القبور ملن خياطبهم فال شك أن أحوال أهل القبور م
،  وال جيوز ألحد أن يتكلم فيها إال مبوجب األدلة الصحيحة،  الغيب ومن أمور اآلخرة

أن امليت إذا وضع يف قربه وانتهى من دفنه وتوىل عنه أصحابه وإنه ليسمع  { : وقد ورد

 } ومن نبيك؟  وما دينك؟  من ربك:  يأتيه ملكان فيجلسانه ويقوالن له،  رع نعاهلمق
فما أثبته الدليل ،   هذا الذي ورد أن امليت يسمع قرع نعال املشيعني إذا أدبروا عنه) ؟ )٢(

 .  وما مل يرد دليل فإننا نتوقف عنه،  أثبتناه

  فيها قرب حكم الصالة يف مسجد توجد يف قبلته من اخلارج غرفة
 يف بلدتنا مسجد يصلي به الناس ولكن يوجد أمامه من جهة اليسار - ٢٣٦س

وكذلك أمامه من ناحية القبلة مباشرة وعلى بعد ،      ً                          قليال  وعلى بعد مترين غرفة هبا قرب
ً   فهل يصح الصالة يف هذا املسجد ما دامت املقابر خارج ا ،  عشرة أمتار توجد مقابر                                             

 ؟  بأي حال ما دامت حميطة بهأم ال تصح ؟  وليست منه

                                                 
 .  ) ٣١،  ٣٠ / ٤ " ( هنج البالغة"  انظر) ١(
د ، أبو داو )٢٠٥١(، النسائي اجلنائز  )٢٨٧٠(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  )١٣٠٨(البخاري اجلنائز ) ٢(

 .  )٣/١٢٦(، أمحد  )٣٢٣١(اجلنائز 
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إذا كانت املقابر مفصولة عن املسجد بشارع أو بسور ومل ينب هذا املسجد من أجل 
أما إذا ،                                 ً                                     املقابر فال بأس أن يكون املسجد قريب ا من املقربة إذا مل يوجد مكان بعيد عنها

فهذا ،  فضلأو أن ذلك أ،                                ً                   كان وضع املسجد عند القبور مقصود ا ظن ا أن يف ذلك بركة
 .  ألنه من وسائل الشرك،  ال جيوز

 حكم الصالة يف مسجد يوجد يف قبلته مقربة قدمية وحديثة 
ً        يوجد يف قريتنا مسجد قدمي تقام فيه صالة اجلمعة واجلماعة علم ا بأن - ٢٣٧س                                                      

كما أن هناك عدة قبور ملتصقة يف ،  هذا املسجد يوجد يف قبلته مقربة قدمية وحديثة
وكما هو معلوم أن هذه املقربة مير يف وسطها طريق للرجال ،  ملسجدقبلة هذا ا
ً                                  وأيض ا طريق للسيارات فما هو احلكم يف هذا،  والنساء  ؟     

وإمنا بين للصالة ،  إذا كانت القبور مفصولة عن املسجد ومل ينب املسجد من أجلها
ومل يقصد وضع ،  واملقربة يف مكان منعزل عنه مل يقصد وضع املقربة عند املسجد،  فيه

وإمنا كل منهما وضع يف مكانه من غري قصد ارتباط بعضهما ،  املسجد عند املقربة
ألن هذا املسجد مل يقم على ؛  وبينهما فاصل فال مانع من الصالة يف املسجد،  ببعض
 .  قبور

وتسوير املقربة وجتنيب ،  فالواجب منع ذلك،  أما قضية مرور الطريق يف وسط املقربة
 .  يق عنهاالطر

 أثر الطواف والصالة عند القبور على عقيدة املسلم 
،   يف بعض بالد املسلمني قبور لعدد من الصحابة والصاحلني وغريهم- ٢٣٨س

هذه القبور يزورها بعض الناس بصفة منتظمة ويطوفون هبا ويصلون عندها ويعتقدون 
 ؟  املسلمفإىل أي حد يؤثر هذا العمل على عقيدة ،  أهنا جتلب الربكة
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زيارة القبور من أجل التذكر واالعتبار والدعاء ألموات املسلمني مستحبة قد أمر هبا 
 إذا مر بقبور  وكان )٢( )١( } زوروا القبور فإهنا ُتذكر باآلخرة { :  بقولهالنيب 

السالم عليكم أهل الديار من املسلمني  { : قالف،           ّ               املسلمني سل م عليهم ودعا هلم
يرحم اهللا املستقدمني منا ومنكم ،  وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون،  واملؤمنني

 حترمنا أجرهم وال َتفِْتنَّا بعدهم واغفر اللهم ال،  نسأل اهللا لنا ولكم العافية،  واملستأخرين
 .  )٤( )٣( } لنا وهلم

هذه هي الزيارة الشرعية اليت فيها نفع للزائر حبصول األجر والتذكر واالعتبار ونفع 
 .  للميت املزور بالسالم عليه والدعاء له

 أما زيارة القبور من أجل التربك بتربتها والتمسح جبدراهنا وسؤال املوتى قضاء
احلاجات وتفريج الكربات وتقدمي النذور هلم والذبح هلم والطواف بقبورهم والصالة 

 .                              َّ             فهذه زيارة بدعية شركية قد حر مها اهللا ورسوله،  عندها أو إليها
β¨  {:  قال اهللا تعاىل r&uρ y‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& ∩⊇∇∪ { )وقال ،   )٥
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، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٤(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٣٤(، النسائي اجلنائز  )٩٧٦(مسلم اجلنائز ) ١(

 .  )٢/٤٤١(، أمحد  )١٥٧٢(
القبور ؛ فزوروا .  : ( من حديث أيب هريرةاهللا عنه بلفظ)  ٦٧١ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٢(

،  ) . فزوروها.  : ( من حديث بريدةبلفظ)  ٩ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) فإهنا تذكر املوت
 .  ) ) فزوروها فإن يف زيارهتا تذكرة.  : ( من حديث بريدةبلفظ)  ٢١٦ / ٣ " ( سننه"  ورواه أبو داود يف

 .  )٦/١١١(، أمحد  )١٥٤٦( ماجه ما جاء يف اجلنائز ، ابن )٢٠٣٧(، النسائي اجلنائز  )٩٧٤(مسلم اجلنائز ) ٣(
، وحديث  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٦٧١ / ٢ " ( صحيح اإلمام مسلم"            ً، انظر مثال  ورد بألفاظ) ٤(

من حديث سليمان بن )  ٩٤ / ٤ " ( سنن النسائي"  ، وانظر سليمان بن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهما
 .  اهللا عنهمابريدة عن أبيه رضي 

 .  ١٨:  سورة اجلن آية) ٥(
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šχθ ä.Îô³ç„ ∩⊇∇∪ { )مسى عملهم هذا شرك ا نزه نفسه عنه مع أهنم يزعمون أن هؤالء ،   )١                                     ً                
 .  هلم عند اهللا يسألونه حبقهم وجاههم وهذا ما عليه القبوريون اليوماملوتى جمرد شفعاء 

أال فال تتخذوا ،  إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد { وقال 

يصلون عندها :   ومعىن يتخذوهنا مساجد)٣( )٢( } كالقبور مساجد فإين أهناكم عن ذل
 .  رجاء بركاهتا وقبول دعائهم بواسطتها

والذين يبنون ،  إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء { وقال 

 لبعض أزواجه ملا ذكرن له ما رأينه بأرض احلبشة  وقال )٥( )٤( } جد على القبوراملسا

 .  )٦( } أولئك شرار اخللق عند اهللا { : من كنائس النصارى وما فيها من التصاوير
،  لشركية على القبوريبنون املشاهد ا:  وهذا بعينه هو ما يفعله القبوريون اليوم

                  ُّ َّ                                  ويغرون العامة والس ذ ج بزيارهتا وصرف الذبائح والنذور هلا ،  ويسموهنا مساجد
وهذا شرك ،  واعتربوها موارد مالية يستغلوهنا للكسب من هؤالء الطعام وأشباه األنعام

 .  وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم،  أكرب يبطل العقيدة وخيرج من امللة
واجب على والة أمور املسلمني وعلى علمائهم إنكار هذا الشرك القبيح وإزالة وال

وحتكيم شرع اهللا يف هؤالء الذين أضلوا ،  بل املشاهد املبنية على القبور،  هذه املساجد
 البن عمه علي بن فقد قال النيب ،  وزينوا هلم هذه األعمال الشركية القبيحة،  الناس

                                                 
 .  ١٨:  سورة يونس آية) ١(
 .  )٥٣٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(
 .  من حديث أيب اهلياج األسدي رضي اهللا عنه)  ٦٦٦ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
 .  )١/٤٠٥(أمحد ) ٤(
 .  )من حديث عبد اهللا بن مسعود)  ٤٠٥  /١ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (٥(
، أمحد  )٧٠٤(، النسائي املساجد  )٥٢٨(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٤١٧(البخاري الصالة ) ٦(

)٦/٥١(  . 
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 وهذا )٢( )١( } وال قًربا مشرفًا إال سوّيته،  ال تدع صورة إال طمستها { أيب طالب 
 .  أمر جلميع األمة

 حكم الصالة على من يعتقد يف األولياء والصاحلني
  أو كان ال يصلي إال يف املناسبات العامة 

ة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد يف األولياء أهنم  هل جتوز الصال- ٢٣٩س
فهل ،             ً                     ويفعل أفعاال  كلها يف حكم اإلسالم شرك،  ينفعون أو يضرون ويستغيث هبم

أو كان ال يصلي إال يف املناسبات العامة ؟  جتوز الصالة على من مات على هذه احلالة
 ؟  كاألعياد وحنوها

ن الشرك األكرب واالستغاثة باألموات واالعتقاد من مات على هذه احلالة اليت ذكرهتا م
           ً             ً                      أو كان تارك ا للصالة متعمد ا لتركها ومات على هذه ،  فيهم أهنم ينفعون أو يضرون
قال اهللا سبحانه وتعاىل يف ،  وال يقرب يف مقابر املسلمني،                    ُ         احلالة فهذا كافر ال ي صلى عليه

Ÿω  {:  املنافقني uρ Èe≅ |Á è? #’ n?tã 7‰tnr& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/r& Ÿω uρ öΝà)s? 4’n?tã ÿÍν Îö9 s% ( öΝåκ̈ΞÎ) (#ρ ãxx. «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 

(#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ šχθ à)Å¡≈ sù ∩∇⊆∪ { )كفر والشرك باهللا فإنه ال ي صلى فمن مات على ال،   )٣     ُ                      
 .  عليه وال يغسل وال يدفن يف مقابر املسلمني

ألنه ؛                ً                                      ُ         فإذا كنت متأكد ا أنه مات على هذه احلالة ومل يتب فإنك ال ت صلي عليه
ومات ،                                ً أو أنه مصر على ترك الصالة متعمد ا،  مستمر على الشرك األكرب الذي ذكرته
 ألنه مات على الكفر - والعياذ باهللا - ذكرنا                ُ             على ذلك فهذا ال ي صلى عليه كما

 .  والشرك
 

                                                 
،  )٣٢١٨(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٣١(، النسائي اجلنائز  )١٠٤٩(، الترمذي اجلنائز  )٩٦٩(مسلم اجلنائز ) ١(

 .  )١/٩٦(أمحد 
 .  ) من حديث أيب اهلياج األسدي)  ٦٦٦ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٢(
 .  ٨٤:  سورة التوبة آية) ٣(
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 التصوير 

 حكم تصوير ما ال روح فيه كاألشجار واألحجار 
فما رأي اإلسالم يف ،   من املعلوم أن تصوير ذوات األرواح ال جيوز- ٢٤٠س

 ؟  تصوير األشياء اليت بغري روح كاألشجار واألحجار
األشجار واملباين والبحار واألهنار وغري ذلك كما ال بأس بتصوير ما ال روح فيه من 
من صور صورة يف الدنيا  { :  قالألن النيب ،  نص على ذلك كثري من أهل العلم

    ّ                  فدل  على أن النهي عن )٢( )١( } كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ
                                       ً         وقد ذهب بعض العلماء إىل حترمي التصوير مطلق ا ما فيه ،  التصوير خمتص بذوات األرواح

؛   والراجح الرأي األول)٤( )٣( } فليخلقوا حبة { روح وما ليس فيه روح لقوله 
إن أبيت إال أن تصنع فعليك هبذا الشجر كل شيء  { : لقول ابن عباس رضي اهللا عنهما

 .  )٦( )٥( } ليس فيه روح

 حكم الصالة يف بيت فيه صور وجمالت 
 ؟  أفيدونا بارك اهللا فيكم؟   ما حكم الصالة يف بيت فيه صور وجمالت- ٢٤١س

                                                 
، أبو داود األدب  )٥٣٥٨(، النسائي الزينة  )٢١١٠(، مسلم اللباس والزينة  )٥٦١٨(البخاري اللباس ) ١(

 .  )١/٢٤١(، أمحد  )٥٠٢٤(
 .  ) من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ٦٧ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف  ) (٢(
 .  )٢/٢٣٢(، أمحد  )٢١١١(، مسلم اللباس والزينة  )٥٦٠٩(البخاري اللباس ) ٣(
 .  )من حديث أيب هريرة)  ٦٥ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف  ) (٤(
 .  )١/٣٦٠(، أمحد  )٢١١٢(البخاري البيوع ) ٥(
من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما وهو جزء )  ٤١،  ٤٠ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف  ) (٦(

يا :  كنت عند ابن عباس رضي اهللا عنهما إذ أتاه رجل فقال:  من حديث أوله عن سعيد بن أيب احلسن قال
 .  ) . ابن عباس
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ملا جاء ،  وحترمي اقتناء الصور،  وحترمي التصوير،   دين اإلسالم حترمي الصورمعلوم من
 وما يف ذلك من  عن النيب )١(يف ذلك من النهي الشديد يف أحاديث متعددة صحيحة 

وأنه حمرم شديد التحرمي ملا ،  الوعيد الشديد الذي يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب
 :   منها ما يليجير إليه من حماذير خطرية

فإنه ،   وادعاء املشاركة هللا يف خلقه الذي اختص بهفيه مضاهاة خللق اهللا  :    ًأوال 
 .  هو اخلالق البارئ املصور له األمساء احلسىن

فأول ما حدث الشرك يف األرض كان ،  أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك :     ً ثاني ا
،  فتأسفوا عليهم،  ني ماتوا يف عام واحد                   ً    ملا صور قوم نوح رجاال  صاحل،  بسبب التصوير

فجاء الشيطان إليهم وألقى إليهم أن يصوروا تصاويرهم وينصبوها على جمالسهم حىت 
،  وملا مات هذا اجليل جاء الشيطان إىل من بعدهم،  ففعلوا ذلك،  يتذكروا هبا العبادة

فعبدوها من دون ،  بدوهاإن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إال ليسقوا هبا املطر وليع:  وقال
 .   ومن مث حدث الشرك يف األرض بسبب التصوير)٢( اهللا 

كما قال تعاىل حكاية عن إبراهيم أنه ،  وكذلك قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل
$  {:  قال لقومه tΒ Íν É‹≈ yδ ã≅Š ÏO$ yϑ−G9$# û ÉL ©9$# óΟçFΡr& $ oλm; tβθàÅ3≈ tã ∩∈⊄∪ (#θ ä9$ s% !$ tΡô‰y ùρ $ tΡu!$ t/# u $ oλ m; 

š Ï‰Î7≈ tã ∩∈⊂∪ { )٣(   . 

θ#)  {:  وكذلك اليهود عبدوا صورة العجل الذي صنعه هلم السامري ä9$ s)sù !#x‹≈ yδ 

öΝà6ßγ≈ s9Î) çµ≈ s9Î)uρ 4 y›θãΒ z Å¤ oΨ sù ∩∇∇∪ { )٤(   . 
حىت أن الصور ،  وكذلك كان املشركون من العرب يستعملون الصور يف دينهم

 .   فأزاهلاوضعت يف الكعبة املشرفة إىل أن جاء النيب 

                                                 
 .  ) ٦٧،  ٦٥،  ٦٤ / ٧ (        ً              انظر مثال  صحيح البخاري ) ١(
 .  ) ٧٣ / ٦ (،  واه اإلمام البخاري يف صحيحه عن عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهمار) ٢(
 .  ٥٣ - ٥٢:  تانياآلسورة األنبياء ) ٣(
 .  ٨٨:  سورة طه آية) ٤(
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 .  وهي فتنة خطرية،  لتصوير وفتنة التماثيل فتنة قدميةففتنة ا
وذلك إذا صورت ،                                   ً               ومن حماذير التصوير أنه رمبا يكون سبب ا يف فساد األخالق :     ً ثالث ا

أو صورت للذكريات أو ما ،  الفتيات اجلميالت والنساء العاريات يف اجملالت والصحف
وبالتايل يوقع يف القلب املرض ،  فإن هذا جير إىل االفتتان بتلك الصور،  أشبه ذلك
وهلذا اختذ املفسدون التصوير مطية ووسيلة إلفساد األخالق بتصوير النساء ،  والشهوة

اجلميالت الفاتنات على اجملالت وعلى غريها ويف األفالم وغريها من أنواع الصور اليت 
 إال بالصور وأال حيتفظ،  فال جيوز للمسلم أن يقتين الصور يف بيته،  تعرض للفتنة

وإثبات ،  وجواز السفر،  كصورة حفيظة النفوس،  الضرورية اليت حيتاجها اإلنسان
وإمنا تتخذ ،  فهذه أصبحت ضرورية وهي ال تتخذ من باب حمبة التصوير،  الشخصية

أما ما عدا ذلك من الصور فال جيوز االحتفاظ به ال للذكريات وال ،  للضرورة واحلاجة
وأن خيلي بيته ،  فيجب على اإلنسان أن يتلف الصور،  أشبه ذلكلالطالع عليها وما 
وإذا كان يف مرتل صور معلقة على احليطان أو منصوبة سواء ،  منها مهما أمكنه ذلك

                      ً                                                 كانت متاثيل أو كانت رسوم ا على أوراق من صور ذوات األرواح كالبهائم والطيور 
 حينما غضب النيب  { فقد،  وكذلك كل ما فيه روح فإنه جيب إزالته،  واآلدميني

 فغضب الرسول ،  رأى ستًرا وضعته عائشة رضي اهللا عنها على اجلدار وفيه تصاوير
ن التصاوير  فدل هذا على أ)١( } وأىب أن يدخل البيت اليت هي فيه حىت ُهتكت وُحولت

أو ،  أو وضعها يف براويز،  ال جيوز االحتفاظ هبا ونصبها أو إلصاقها على اجلدران
 .  كل هذا من الفتنة ومن احملرمات،  االحتفاظ هبا يف صناديق للذكريات

 

                                                 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٦٥ / ٧ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٢٤٥

 الوالء والرباء 

 كيفية مواالة إخواننا املسلمني بفلسطني والصومال والبوسنة واهلرسك 
                                    ُّ              يل ملواالة إخواننا املسلمني يف فلسطني والص ومال والبوسنة           ّ  ما هو الس ب- ٢٤٢س

 ؟  واهلريسك
ُ    َُّ            املسلمون يف أي  مكان جتب  حمب ت هم يف القلوب     ُّ                      والد عاء هلم بالنصر واهلداية ،              ِّ       

هيئات ،                                     َّ                      وكذلك مساعدهتم باملال عرب الوسائل املعد ة لذلك من هيئات اإلغاثة،      َّ    والت وفيق
؛  فمن أراد اإلحسان إىل هؤالء؛  وهلا حسابات يف املصارف ، اإلغاثة اآلن موجودة

    ُ   ُ أو ي بلغ  ،  يكتب عليها،  إلخواننا يف كذا وكذا؛          َّ              َّ ويكتب أن ه للجهة الفالني ة،            ًفليدفع ماال 
    ِّ                    يف أي  مكان باب اخلري مفتوح ،    َّ                                             أن  هذا املال إلخواننا يف فلسطني يف البوسنة يف الصومال

 .       َِّ            مع حمب ت هم يف القلوب،            َّ       َّ    اء هلم بالن صر والت وفيق      ُّ مع الد ع،  وهللا احلمد

  " مدمن مخر كعابد وثن " : اجلمع بني حديث
 ومذهب أهل السنة واجلماعة يف املصر على الكبرية وأنه ال خيلد يف النار 

ُ       معلوم أن  املصر  على الكبرية ال ي خل د  يف النار كما هو اعتقاد  أهل - ٢٤٣س                       ُ َّ   ُ              َّ     َّ         
مدمُن  { لكن كيف ميكن اجلمع بني ذلك وبني قول الرسول ،  ماعة   ُّ َّ     الس ن ة واجل

 ؟           َّ         واملشرك خمل د يف النار،            َّ                 ومعلوم أن  عابد الوثن مشرك)٢( )١( } مخر كعابد وثنٍ

َ  ُّ     هو من أحاديث الوعيد اليت ت م ر  كما :  )٣( } نٍمدمُن اخلمرِ كعابِد وث { قوله   ُ                        
ُ        ومعناه الز جر  عن ش رب اخلمر،  جاءت      ُ                  َّ        وليس املراد منه أن  املداوم ،      َّ           والت غليظ يف شأنه،            َّ 

                                                 
 .  )٣٣٧٥(ابن ماجه األشربة ) ١(
 / ١ " ( التاريخ الكبري"  من حديث أيب هريرةورواه البخاري يف)  ١١٢٠ / ٢ " ( سننه"   ماجه يفرواه ابن) ٢(

 .  من حديث أيب هريرة)  ١٢٩
 .  )٣٣٧٥(ابن ماجه األشربة ) ٣(
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ُ               على ش رب اخلمر ي خ ل د  يف الن ار كما ي خل د  املشرك والكافر َّ   ُ       َّ       ُ َّ َ  ُ         ُ ،  ألنه مؤمن ناقص اإلميان؛      
 .  وليس كافرا كما تقوله اخلوارج

βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {:  قال تعاىل tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )١(   ،
ُ                          ِّ  وش رب اخلمر داخل فيما دون الش رك  .  هذا الوعيد من اهللا تعاىل باملغفرةفيشمله ،   

                         ِّ وهو ال يقتضي التشبيه من كل  ،  واحلديث فيه تشبيه مدمن اخلمر بعابد الوثن
 .                ً فإنه يكون كافر ا؛              َّ     إال إذا استحل  اخلمر؛  الوجوه

،       َ ََ          َ                  وقد ق ر ن ها اهللا بامل يسر واألنصاب واألزالم،          ُّ       فاخلمر أم  اخلبائث؛         ِّ    ٍوعلى كل  حال 
ٌ                ا رجس  من عمل الشيطانوأخرب أهن  يف اخلمر ولعن النيب  { )٢(وأمر باجتناهبا ،      

وقد ،   َّ     ُّ                َّ                ِّ                 مم ا يدل  على شناعتها وشد ة خطورهتا وما تسب به من أضرار بالغة؛  )٤( )٣( } عشرة
    ِّ وبأي  ،       ِّ         من أي  شيء كانت؛     ُ     امل سكرة             َّ واخلمر هي املاد ة،    َّ     َّ       َّ          رت ب الش ارع احلد  على شارهبا

 .       ِّ  اسم مس يت

 احلكم بالنار على من عرف من خالل سريته أنه ظامل للعباد ومستهتر بشرع اهللا 
ُ                                هل ي حكم بالنار على من ع رف من خالل سريته بأنه ظامل للعباد- ٢٤٤س                    ُ      ،

        َّ    لعن الش خص وما حكم؟     ُ             ومل ي عرف عنه توبة،  ومات على ذلك،  ومستهتر بشرع اهللا
 ؟      َّ         َّ  املعي ن من الكف ار

ُ               العاصي من املسلمني ي خاف  عليه من النار فهذا إىل اهللا ؛  أما احلكم عليه بالنار،                   ُ   
 .                    ُ      ً        ً هذا إذا مل تكن معصيت ه كفر ا أو شرك ا،  وإن شاء عفا عنه،           َّ  إن شاء عذ به:  سبحانه

 .           َّ  دان يف الن ار              َّفهما خالدان خمل ؛    َّ                                أم ا الكافر واملشرك إذا ماتا على ذلك

                                                 
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ١(
 .  )٩٠:  املائدة(انظر ) ٢(
  . )٣٣٨١(، ابن ماجه األشربة  )١٢٩٥(الترمذي البيوع ) ٣(
 / ٢ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف من حديث أنس بن مالك)  ٢٩٦ / ٤ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٤(

 .  من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه)  ١١٢٢
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 ٢٤٧

ُ أم ا اللعن  ُ      فالصحيح أنه جيوز لعن  اجلنس؛    َّ       لعنة اهللا ،      ُ           َّ   لعنة  اهللا على الظ املني:   ُ    في قال،                    
 .  على الكاذبني

ٌ            وأما جواز لعن املعي ن ففيه خالف  بني العلماء          َّ                    . 

 قبول توبة اجملاهر باملعصية 
  ؟                           ُ  َ  ُ    ُ   هل اجملاهر باملعصية إذا تاب ت قب ل  توبت ه- ٢٤٥س

 حىت الكفار،  من اجملاهرين وغريهم؛      َّ   َّ            َّ              ُّ   ال شك  أن  اهللا يقبل الت وبة من مجيع الذ نوب
}  ≅è% zƒ Ï% ©#Ïj9 (#ÿρ ãxŸ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ öxøó ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β ô‰s% y#n= y™ { )والنيب  )١يقول  : }  ُالتَّوبة

≅ö *  {:   واهللا تعاىل يقول)٢( } جتبُّ ما قبلها è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω 
(#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ãÏøó tƒ z>θ çΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 { )فالتوبة الصادقة تكف ر  الذ نوب  )٣    ُّ     ُ ِّ                   
 .  من تاب تاب اهللا عليه،  وكل املعاصي،      ِّ   والن فاق،  والكفر،     ِّ  الش رك؛     ً مجيع ا

 حكم مصاحبة العصاة 
وعلى ما ،                     ً          َّ        يس منهم رجل صاحل أبد ا ماذا علي  أن أفعل   َّ         إن  أصحايب ل- ٢٤٦س
ُ زيارة األصحاب تكون فيها سعة  الص در والفرح :  قالوا  ؟                            ُ    َّ        

إال إذا كان يناصحهم وينكر عليهم ويطمع يف ؛  ال جيوز للمسلم أن يصاحب العصاة
 .   إذا تابواوال يزورهم إال،  وال يصاحبهم،         َّ                       وإال فإن ه جيب عليه أن يبتعد عنهم،  هدايتهم

β  {:  قال تعاىل Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù ’ Îû Çƒ Ïe$! $# 3 { )٤(   ،
ُ       وال نزور هم إال ،         ُ   فال نصاحب هم؛   يتوبوا فليسوا إخواننا يف الدينومفهوم اآلية أهنم إذا مل       

 .  وطلب هدايتهم،  من أجل دعوهتم

                                                 
 .  ٣٨:  سورة األنفال آية) ١(
 .  ) ١٢٦ / ٣ " ( تفسريه"  ذكره اإلمام ابن كثري يف) ٢(
 .  ٥٣:  سورة الزمر آية) ٣(
 .  ١١:  ورة التوبة آيةس) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٢٤٨

 حكم جماهرة البعض باملعاصي وارتكاب اآلثام 
ُ   ما حكم ها؛   جماهرة البعض باملعاصي وارتكاب اآلثام- ٢٤٧س  ؟       

≅ö  {:  قال تعاىل؛                                  ً ال جيوز ارتكاب املعاصي ال سر ا وال جهر ا è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/ u‘ 

|·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ zsÜt/ { )واجملاهرة باملعاصي فيها زيادة إمث  على املعاصي ،   )١            ٍ                             

             ُّ         ألن اجملاهرة تدل  على عدم ؛  )٣( )٢( } كلُّ أمَّيت معاىفً إال اجملاهريَن { لقوله ؛      َّ اخلفي ة
 .      ِّ                 وتسب ب االقتداء بالعاصي،  املباالة
 

                                                 
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ١(
 .  )٢٩٩٠(، مسلم الزهد والرقائق  )٥٧٢١(البخاري األدب ) ٢(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٨٩ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
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 الرباء من أصحاب املعاصي 

 حكم لعن أصحاب املعاصي والظلمة 
كأن يظلمين شخص ،  لمة                               َّ هل جيوز لعن أصحاب املعاصي أو الظ - ٢٤٨س

 ؟  فهل ذلك جائز أم ال،  بالقول أو الفعل فألعنه
ً           ً ال يليق باملسلم أن يكون لع ان ا وال فاحش ا وال متفحش ا فينبغي له حفظ لسانه من ؛                          ّ ً         

؛  فينبغي له أن ال يرد عليه باملثل؛           ّ                  حىت ولو ساب ه أحد أو شامته أحد،  السب والشتم
Ÿω  {:  لقوله تعاىل uρ “ Èθ tG ó¡n@ èπ oΨ |¡pt ø: $# Ÿω uρ èπ y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 ôìsù÷Š$#  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& { )ورمبا يكون ،  )١

 .  فريجع إمثها عليك،  الذي لعنته ال يستحق اللعنة

 فعلها من هم باملعصية ومل ي

ُ               فهل ت كت ب  عليه سيئة أم ؛  ومل يفعله،                          ً  إذا نوى شخص أن يعمل سوء ا- ٢٤٩س  َ  ُ    
 ؟  ال

فإهنا ُتكَتُب له ؛  إن املسلم إذا همَّ بالّسيِّئة ومل يعملها { : ورد يف احلديث
 .                          ً                    هذا إذا ترك العمل هبا خوف ا من اهللا سبحانه وتعاىل و)٣( )٢( } حسنة

؛  وهو ينوي أنه لو متكن أن يفعلها،    َّ        َّ          ألن ه مل يتمك ن من فعلها؛    َّ                  أم ا إذا ترك العمل هبا
إذا التقى  { : ومنها،        َّ                 كما دل ت على ذلك األحاديث؛                            َّ  فهذا يكون عليه اإلمث بسبب ني ته

؛  هذا شأن القاتل! يا رسول اهللا :  قيل.  فالقاتل واملقتول يف النار؛  املسلمان بسيفيهما
 .  )٥( )٤( } إنه كان حريًصا على قتل صاحبه:  قال؟  فما بالُ املقتول

                                                 
 .  ٣٤:  سورة فصلت آية) ١(
 .  )٢/٣١٥(، أمحد  )٣٠٧٣(، الترمذي تفسري القرآن  )١٢٨(ان ، مسلم اإلمي )٧٠٦٢(البخاري التوحيد ) ٢(
 .  من حديث ابن عباسوهو معىن جزء من حديث قدسي)  ١٨٧ / ٧ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٣(
، أبو داود  )٤١٢٠(، النسائي حترمي الدم  )٢٨٨٨(، مسلم الفنت وأشراط الساعة  )٣١(البخاري اإلميان ) ٤(

 .  )٥/٥١(، أمحد  )٤٢٦٨(الفنت واملالحم 
من )  ١٣١١ / ٢ " ( سننه"  من حديث أيب بكرةورواه ابن ماجه يف)  ١٢٥ / ٧ " ( سننه"  رواه النسائي يف) ٥(

 .  حديث أيب موسى رضي اهللا عنه
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 ٢٥٠

 معىن الفسق املذكور يف القرآن وكيفية احلذر منه 
oν  {:   قال تعاىل- ٢٥٠س §x.uρ ãΝä3ø‹s9Î) tøä3ø9$# s−θ Ý¡àø9$#uρ tβ$ uŠóÁ Ïè ø9$#uρ 4 { )وذكر ،   )١

؟  وما تعريفه؟  و الفسوق                   َّ                      ُّ َّ       الفسوق والفاسقون مر ات عديدة يف القرآن والس ن ة فما ه
 ؟  وكيف حيذر املسلم أن يكون من القوم الفاسقني

oν  {:  قوله تعاىل §x.uρ ãΝä3ø‹s9Î) tøä3ø9$# s−θ Ý¡àø9$#uρ tβ$uŠóÁ Ïè ø9$#uρ 4 { )اىل ذكر سبحانه وتع:  )٢
ُ        َّ املعاصي اليت ت خر ج  من املل ة:  يف هذه اآلية الكرمية أنواع املعاصي الثالثة كالكفر ؛             ُ   ِ

،     ُ           َّ فال ت خرج من املل ة؛                                 ِّ          واملعاصي الكبائر اليت هي دون الش رك والكفر    ِّ       والش رك باهللا 
ُ           ً      ً ولكنها ت نق ص  اإلميان نقص ا ظاهر ا  ِ ،  الكبائر    ِّ       َّ                         كالز نا والس رقة وشرب اخلمر وغري ذلك من ؛          ُ 

ُ  ِّ       ً وس م يت فسوق ا  وذكر   َّ                              ألن  الفسق معناه اخلروج عن طاعة اهللا ؛      ُ        ً وصاحب ها فاسق ا،   
َ وال تقتضي الف سق ،  املعاصي اليت هي دون الكبائر ُ     ُّ   وهي صغائر  الذ نوب،             ِ             . 

َ              وحب ب  إليهم أنواع ،                    ََّ                                فأخرب سبحانه أنه كر ه  هذه األنواع الثالثة إىل أهل اإلميان َّ   
 .    ُ ُ   لق ر باتالطاعات وا

 املوقف الصحيح جتاه العصاة من املسلمني 
 ؟               َّ    ُ                      ما املوقف الص حيح ت جاه العصاة من املسلمني- ٢٥١س

                        َّ    ننصحهم يف ترك املعاصي والت وبة ،           َّ                            املوقف الص حيح للعصاة من املسلمني نصيحتهم
ن غري من غري تنفري وم،                         َ ِ ٍَ ويكون ذلك حبكمة وطريقة ل ب ق ة ،  إىل اهللا سبحانه وتعاىل

 .          َّ    هكذا الن صيحة،                َّ         َّ        َّ              وإمنا يكون بالت رغيب بالت وبة والت رهيب من املعصية،  تشديد
من أجل أن يكون ذلك أدعى إىل ،                          َّ           وتكون النصيحة سر ا بني الن اصح واملنصوح

َ              أم ا إذا أشهر ت  به عند الناس،  قبوله  ْ ِ           أو تكل مت يف ع رض ه وهو غائب،    َّ            ِ    ٌ فالن  :  وقلت،        َّ     

                                                 
 .  ٧:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ٧:  سورة احلجرات آية) ٢(
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 ٢٥١

،                 َّ    وليس هذا من الن صيحة،              َّ َّ    هذا يزيد الش ر  شر ا.  وفالن،      ٌ          وفالن  ما فيه خري ، يعمل كذا
 .  هذا من الفضيحة

وبرفق ،           َّ                     وتكون الن صيحة حبكمة وموعظة حسنة،      ُ ُ        ُ           َّ    تعام ل نا مع الع صاة هي الن صيحة
 .  وكذلك حتذيره من العقوبة،  وتبشريه باخلري إذا تاب،  ولني

 واهللا تعاىل )٢( )١( } ويسِّروا وال ُتعسِّروا،  بشِّروا وال ُتنفِّروا { :  يقول    ُّ النيب  

 ، )äí÷Š$# 4’n<Î) È≅‹Î6y™ y7În/u‘ Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/ ÏπsàÏãöθyϑø9$#uρ ÏπuΖ|¡ptø:$# ( Οßγø9Ï‰≈y_uρ ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 { )٣  {:  يقول
 فقال -ُدألنَّ شارب اخلمر ُيجلَ-فأمر جبلده ،   بشاربٍ للخمروملا جيء للنيب  {

أما علمت أنه حيبُّ ،  ال تقل:  قال النيبُّ! ما أكثر ما ُيؤتى به ،  لََعَنُه اهللا:  بعض احلاضرين
 .  )٧( )٦( } ال تعينوا عليه الشيطان { :  ويف رواية أخرى)٥( )٤( } ؟ اهللا ورسوله

َ  َّ   ُ فالعاصي ي نص ح  وي ر غ ب وي   ُ   ُ  َ              َّ                     توصل إليه الن صيحة بطريقة يقبلها ال ،  َ  َّ            ح ذ ر من العقوبة         ُ 
ُ      بطريقة ينف ر  منها ُ هذا هو الص حيح ،           ِ    َّ            . 

                                                 
، سنن النسائي  )١٧٣٢(كتاب اجلهاد والسري ، صحيح مسلم  )٥٧٧٤(صحيح البخاري كتاب األدب ) ١(

،  ٤/٣٩٩(، مسند أمحد  )٤٨٣٥(، سنن أيب داود كتاب األدب  )٥٠٣٤(كتاب اإلميان وشرائعه 
٤/٤١٢(  . 

:  من حديث سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن جده بلفظ)  ١٠١ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  يسرا وال تعسرا

 .  ١٢٥:  لنحل آيةسورة ا) ٣(
 .  )٦٣٩٨(البخاري احلدود ) ٤(
 .  بنحوه)  ١٤ / ٨ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٥(
 .  )٢/٣٠٠(، أمحد  )٤٤٧٧(، أبو داود احلدود  )٦٣٩٥(البخاري احلدود ) ٦(
 .  ) ١٤ / ٨ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٧(
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 أنواع ودرجات الكفر 
 هل للكفر أنواع ودرجات بعضها أعظم من بعض أم أنه درجة -٢٥٢س
ّ  ِّ       َّ   ِ فمن أيها يكون سب  الدين أو الر ب  أو الر سول  ؛  إذا كان له درجات؟  واحدة             ُّ                
 ؟  لعياذ باهللا من ذلكوا

ُ     منه كفر ي خر ج  من ،  بعضها أشد من بعض،   درجات- والعياذ باهللا -نعم الكفر  ِ   ُ        
   ُّ                                         ُ  ِ  وسب  الدين أو سب اهللا أو رسوله من الكفر األكرب امل خر ج ،  ومنه كفر دون ذلك،     َّ املل ة

ِسباُب املُسِلم فُُسوٌق وِقتالُُه  {    َّ                       وأم ا الكفر األصغر مثل قوله ،        َِّ             من املل ة  والعياذ باهللا

 )٤( )٣( } ال ترجُِعوا بعدي كُفَّاًرا يضرُِب بعُضكُم رِقَاَب بعضٍ {  وقوله )٢( )١( } كُفٌر
 .  ُ        َّ ج  من املل ة                           ُ   ِفهذا من الكفر األصغر الذي ال ي خر 

 الفسوق وكيفية احلذر منه 
 ذكر الفسوق والفاسقون مرات عديدة يف القرآن والسنة فمن ذلك - ٢٥٣س

oν  {:  قوله تعاىل §x.uρ ãΝä3ø‹s9Î) tøä3ø9$# s−θ Ý¡àø9$#uρ tβ$ uŠóÁ Ïèø9$#uρ 4 { )وكيف ؟   فما الفسوق )٥
 ؟  حيذر املسلم من أن يكون مع القوم الفاسقني

oν  {:  قوله تعاىل §x.uρ ãΝä3ø‹s9Î) tøä3ø9$# s−θ Ý¡àø9$#uρ tβ$ uŠóÁ Ïèø9$#uρ 4 { )ذكر سبحانه وتعاىل يف  )٦
واملعاصي .  املعاصي اليت خترج من امللة كالكفر،  هذه اآلية الكرمية أنواع املعاصي الثالثة

                                                 
،  )٤١٠٨(، النسائي حترمي الدم  )١٩٨٣(، الترمذي الرب والصلة  )٦٤(اإلميان ، مسلم  )٤٨(البخاري اإلميان ) ١(

 .  )١/٣٨٥(، أمحد  )٦٩(ابن ماجه املقدمة 
 .  من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه)  ٩١ / ٨ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
،  )٣٩٤٢(، ابن ماجه الفنت  )٤١٣١(حترمي الدم ، النسائي  )٦٥(، مسلم اإلميان  )١٢١(البخاري العلم ) ٣(

 .  )١٩٢١(، الدارمي املناسك  )٤/٣٥٨(أمحد 
 .  من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه)  ٩١ / ٨ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
 .  ٧:  سورة احلجرات آية) ٥(
 .  ٧:  سورة احلجرات آية) ٦(
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 ٢٥٣

                                       ً      ً                           اليت ال خترج من امللة ولكنها تنقص اإلميان نقص ا ظاهر ا كالزنا والسرقة وشرب اخلمر 
الفسق معناه اخلروج عن ألن ؛           ً              ومسيت فسوق ا وصاحبها فاسق،  وغري ذلك من الكبائر
 .  طاعة اهللا عز وجل

فأخرب .  وذكر املعاصي اليت هي دون الكبائر وال تقتضي الفسق وهي صغائر الذنوب
                   َّ                                    َّ                      سبحانه وتعاىل أنه كر ه هذه األنواع الثالثة إىل أهل اإلميان وحب ب إليهم أنواع الطاعات 

 .  والقربات

 من هم باملعصية وحيل بينه وبينها 
َ  َّ                    ذا ه م  املسلم بارتكاب معصية إ- ٢٥٤س مث مل يتمكن من فعلها وحيل بينها ،     
 ؟  فهل تكتب عليه معصية،  وبينه

َ  َّ             إذا ه م  اإلنسان مبعصية فإهنا تكتب له عند اهللا ،                ً            مث مل يفعلها خوف ا من اهللا تعاىل،      
تب له ألنه مل يتمكن من فعلها ولو متكن لفعلها فإهنا تك؛  وإن مل يفعلها،  حسنة كاملة

 .  وإن مل يفعلها ألنه نسيها فهذا ال له وال عليه،  عند اهللا سيئة بناء على نيته اخلبيثة
 .  )٢( )١( } من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له عند اهللا حسنة { دليل احلالة األول قوله 

إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف  { الثانية قوله ودليل احلالة 
إنه كان حريًصا  : ( قال؟  هذا شأن القاتل فما بال املقتول،  يا رسول اهللا:   قالوا) النار

 .  )٤( )٣( } على قتل صاحبه
 .              ً             أنه مل ينو خري ا ومل يفعل شر ا:  وتعليل احلالة الثالثة

                                                 
 .  )١/٣٦١(، أمحد  )١٣١(ميان ، مسلم اإل )٦١٢٦(البخاري الرقاق ) ١(
وهو حديث  (من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما )  ١٨٧ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف  ) (٢(

 .  ) ) قدسي
، أبو داود  )٤١٢٢(، النسائي حترمي الدم  )٢٨٨٨(، مسلم الفنت وأشراط الساعة  )٣١(البخاري اإلميان ) ٣(

 .  )٥/٥١(، أمحد  )٤٢٦٨(الفنت واملالحم 
)  ١٣١١ / ٢ " ( سننه"  من حديث أيب بكرةورواه ابن ماجه يف)  ١٢٥ / ٧ " ( سننه"  رواه النسائي يف  ) (٤(

 .  )من حديث أيب موسى
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 ٢٥٤

                                                 ً  حكم زيارة وجمالسة من ال يصلي مع اجلماعة يف املسجد أبد ا 
ولكن هناك ،   حمافظ على الصالة وباستمرار- واحلمد هللا - أنا شاب - ٢٥٥س

وأنا أجالسهم ،  لمني                                     ً             زمالء وأقارب وجريان ال يصلون يف املسجد أبد ا مع مجاعة املس
ولكين أحببت نصيحتكم يل يف هذا الشأن ،  وأزاورهم مع أنين أكره فعلهم ذلك

 ؟                                ً                 وحكم زيارهتم مع أنين نصحتهم مرار ا ومل ينتصحوا بذلك
             ً                                                          أما كونك حمافظ ا على الصالة فاحلمد هللا على ذلك ونسأله سبحانه أن يثبتنا وإياك 

 .  افظني على صلواهتموأن جيعلنا وإياك من احمل،  على دينه
وأنك جتالسهم ،  وأما ما ذكرت من أن لك أقارب ال حيافظون على الصلوات

 :  وختالطهم فهذا األمر حيتاج إىل تفصيل
إذا كانت خمالطتك هلم مع بذلك للنصيحة وإنكار للمنكر ورجاء أن يتوبوا :     ًأوال 

وأن ،  هم وأن تناصحهموأن تزور،  فإن الواجب عليك أن ختالطهم،  وأن تؤثر عليهم
 .  فاألمر آكد.   حىت لو مل يكونوا أقاربتدعوهم إىل اهللا 

ً                    أما إذا كان نصحك ال جيدي فيهم وال يتأثرون ففارقهم خصوص ا إذا كانت مفارقتك                                                    
فإنه جيب ،  هلم واعتزالك هلم فيه مصلحة بأن يدركوا خطأهم ويتأثرون من هجرك هلم

                                            وإن كانت مفارقتك هلم تزيدهم شر ا ويف خمالطتك هلم  ، عليك أن هتجرهم وأال تزورهم
وعلى كل حال ال تيأس من مناصحتهم وبذل ،  فخالطهم وناصحهم،  ختفيف من شرهم

 .  الدعوة هلم لعل اهللا سبحانه أن يهديهم

 من ال يصلي وال يصوم ويلعب القمار وإذا نصح قال ليتين أترك ذلك وأستقيم 
أصوم وأصلي وأقرأ القرآن ،  ا عشرة سنة أنا شاب عمري اثنت- ٢٥٦س
ويل أخذ أكرب مين خبمس سنوات ولكنه لألسف ال يصلي وال ،  واحلمد هللا،  الكرمي

وصار له ،  ومع ذلك فهو مداوم على لعب القمار،  يصوم وال يقرأ القرآن الكرمي
 هذا وأن فعله،                 ُ ّ                 وحينما أنصحه وأ بي ن له أنه على خطأ،  على هذه احلالة عمر طويل
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 ٢٥٥

ولكنين ال أقدر على ،  أنت على حق وليتين أكون مثلك:  يقول يل،  حرام وال جيوز
ً                 هل أطرده من البيت علم ا أن ذلك قد جيلب ؛  فماذا أفعل له.  ترك لعب القمار                     

 ؟                        ً ومب تنصحونه جزاكم اهللا خري ا؟  املشكالت
،   وال يصومما ذكرت من أن أخاك يلعب القمار وما هو أشد منه وهو أنه ال يصلي

وإن كان لعب القمار كبرية من كبائر ،  فترك الصالة وترك الصيام أشد من لعب القمار
ألن ترك الصالة إن كان ؛  وحمرم شديد التحرمي ولكن ترك الصالة أشد من هذا،  الذنوب

وإن كان ترك الصالة ممن يعترف ،  ممن جيحد بوجوهبا فهو كفر بإمجاع املسلمني
.              ً     ً                                      تركها تكاسال  وهتاون ا فهو كافر على الصحيح من قويل العلماءولكنه،  بوجوهبا

                                ً                                  وكذلك تركه لصيام رمضان قد ترك ركن ا من أركان اإلسالم وهذا أشد من لعب 
 .  القمار

فاحلاصل 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 الن  ْ صيحة ومل يرتدع عما هو عليه ويؤدي                             ُ 

فإذا كان لك سلطة يف البيت فإنه ،  وجتنب ما حرم اهللا،  الصالة والصيام كما أوجب اهللا
وما ذكرت من أن هذا ،  يتعني عليك أن تتخذ معه اإلجراء الذي تسلم به من شره وإمثه

يصلي ويلعب فاملشكالت موجودة ببقائه يف البيت وهو ال يصوم وال ،  حيدث مشكالت
 .  هذه مشكالت أعظم من املشكلة اليت حتصل بطرده من البيت،  القمار

فاحلاصل أنه إذا كان بإمكانك معاجلته باملوعظة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
وأما إذا ،  وهذا له تأثري عليه يف إصالحه وتوبته فال تبخل عليه بذلك وال تيأس من هدايته

 .  فحينئذ فراقه هو املتعني،  كان ذلك ال جيدي
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 اعتزال اجملتمعات القائمة على االختالط وكيفية التعامل مع وسائل اللهو 
فهل على املسلم أن ينأى بنفسه .   هناك جمتمعات قائمة على االختالط- ٢٥٧س

كذلك هل يتعامل مع كل وسائل اللهو أم .  عن هذا اجملتمع يف حني أنه ال ميلك التغيري
 ؟  أم ماذا يفعل.  مينع نفسه

ال شك أن غالب اجملتمعات البشرية يف العامل اآلن متوج بأنواع من الفنت اليت أخرب 
 وموقف املسلم من هذه الفنت وتلك املستجدات جيب أن يكون موقف عنها الرسول 
فإذا كان يترتب على اختالطه هبذه اجملتمعات أن يتمكن من أن يغري .  املسلم الصحيح

فهذا أمر مطلوب وهو من ،  ا وأن يدعوهم إىل اهللا ويرشدهم إىل الصواب   ً     شيئ ا منه
 .  مقاصد الدعوة

.  أما إذا كان ليس باستطاعته التأثري عليهم بل يف اختالطه هذا خطر عليه وعلى ذويه
َ  َّ   وس ع اجملاالت وع د د فاهللا .  فعليه أن يهاجر بأن ينتقل إىل بالد أخرى ميكن فيها ذلك          َّ   

tΒ  {،  الفرص uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµø% ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 { )فعلى  )١ 
                      ً            رزاق وجعل مع العسر يسر ا ومع الكرب فاهللا قد تكفل باأل.  اإلنسان أال يبدي العجز

فاهللا قد وعد .  وهلذا فاإلنسان عليه أن حيسن الظن باهللا ويتوكل عليه وخيشاه،     ً فرج ا
 .  باليسر للمسلم وهو ال خيلف وعده

                 ً          فإذا كان ليس مضطر ا إليه فال ،  والسفر إىل بالد الكفار فيه خماطر على دين اإلنسان
θ#)  { رة له فعليه أن يتقي اهللا حسب استطاعتهوإن كانت هناك ضرو،  يسافر à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ 

÷Λä ÷èsÜtFó™ هذا ف،   فاإلنسان الذي يلقي نفسه يف اخلطر وال يأخذ باألسباب الواقية )٢( } #$
،  أما الذي يواجه اخلطر باألسباب الواقية بتقوى اهللا والتزام طاعته،  هو الذي يضيع نفسه

 .  واالبتعاد عن الشر مهما أمكن فهذا حري أن يوفق وحيفظ

                                                 
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الطالق ) ١(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٢(
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 ٢٥٧

 حكم جمالسة شارب الدخان 
ورمبا حضروا ملرتلنا أو ذهبنا إليهم ،   يل أقارب يشربون الدخان- ٢٥٨س

 ؟  فما حكم جمالستنا هلم،  دخانفنجالسهم وهم يشربون ال
والواجب نصيحة من يشربه واإلنكار ،  ألنه خبيث مضر؛  شرب الدخان حمرم ومنكر

 .  وإذا كان يف عدم جمالسته ردع له وحافز له على تركه فإنه ال جيالس حىت يتركه،  عليه
ومهما ابتعد اإلنسان عن جمالسة العصاة فإنه أحسن له إال إذا كان جيالسهم 

 .  فهذا مأمور به ملا فيه من املصلحة للطرفني،  لنصيحتهم ووعظهم وتذكريهم

 واجب املرأة املستقيمة جتاه أفراد عائلتها املنحرفني 
           ً  وأمحد اهللا كثري ا ،   أنا امرأة متزوجة من مخسة أعوام ويل بنت واحدة- ٢٥٩س

فأنا ،   لومة الئمأنين من املسلمني ويف بلد مسلم يطبق أحكام دينه وال خياف يف اهللا
األغاين  (حريصة على ديين فقد كنت يف السابق وقبل زواجي أستمع ملزمار الشيطان 

 ولكن بعد معرفيت أهنا حرام وال جيوز لنا االستماع إليها وأنه ال جيتمع ) واملوسيقى
تركتها واجتهت إىل خالقي بالتوبة النصوح ،  إميان ومساع األغاين يف قلب مؤمن

 .  ن كل نفاق أو رياءاخلالصة م
 - سنة وكذلك أيب ٣٠ سنة وأكربهم ١٢ولكن يل إخوة مخسة أصغرهم عمره 

واهللا مل يبارك فيها ،                  ً     ً  وأيب كل أمواله رب ا يف رب ا،   ال يصلون وال يصومون-هداهم اهللا 
فكلها تذهب يف األشياء اليت ال فائدة منها مثل األفالم اخلليعة والتلفزيونات فلكل 

وعلى الرغم من أنه ميلك املاليني مل نر منه إال نكد العيش والفقر ،  فزيونغرفة تل
وكل إجازة سعيدة يقلبها إىل أحزان ،  وكل أمواله تذهب يف شراب اخلمر،  الشديد

َ  ٍّ                وه م  بشربه هلذا املسكر وتكون األسرة مشتتة لبضعة أيام فهو يقوم بضرب أفراد ،   
 .  األسرة حني شربه للمسكرات
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ألهنم أيب ؛  فأنا خائفة عليهم من دخول النار؟  ماذا أفعل أنا معهم:  لوالسؤا
ً                                    ودائم ا أطلب هلم اهلداية واالستقامة يف كل صالة،  وإخواين وأهلي  ؟      

وإين أمتىن أن يكون هناك اهتمام من مراكز هيئات األمر باملعروف والنهي عن 
ً                       املنكر هبذا الشأن وترسل أناس ا للمساجد لتقصي أحوال  الناس الذين يتخلفون عن                          

وجزاكم اهللا .  اجلماعة ويذهبون إليهم ويهدوهنم لعل اهللا يكتب على أيديهم اهلداية هلم
 .    ً خري ا

لئال ؛  الواجب على املسلم أن يبادر بالتوبة إىل اهللا من املعاصي وال يتمادى يف فعلها
صالة كفر وشرب وترك ال،  فتسبب له دخول النار،  يرتل به املوت وهو مقيم عليها

قال .  والواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال سيما يف حق األقارب.  اخلمر فسق
$  {:  تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$̈Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ { )وقال  )١ 

‘ö  {:  تعاىل É‹Ρr&uρ y7 s?uÏ± tã šÎ/tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ { )وقال تعاىل،   )٢  :}  öãΒ ù&uρ y7 n= ÷δr& Íο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ 

÷É9 sÜô¹ $#uρ $ pκö n= tæ ( { )٣(   . 
فالواجب على السائلة جتاه والدها وإخواهنا مواصلة النصيحة هلم باحلكمة واملوعظة 

تيأس من هدايتهم وتستعني بغريها من أقارهبم وال ،  احلسنة واجلدال باليت هي أحسن
وإذا أمكن إبالغ هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف البلد ،  وجرياهنم يف نصيحتهم

واهللا .  عن حاهلم من أجل إلزامهم بطاعة اهللا ورسوله وترك املعاصي فهذا أمر واجب
 .  أعلم

                                                 
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ١(
 .  ٢١٤:  سورة الشعراء آية) ٢(
 .  ١٣٢:  سورة طه آية) ٣(
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 حكم التلفظ بكلمة لعن لشخص آخر 
 ؟  كم يف التلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر ما احل- ٢٦٠س

Ÿω  {:  ال جيوز التلفظ باللعن والسب والشتم والتنقص للناس قال تعاىل uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? 

É=≈ s)ø9F{$$ Î/ ( { )١( ل النيب  وقا } لعن املؤمن كقتله { )ليس املؤمن  { :  وقال)٣( )٢

 فاملؤمن من يصوم لسانه من التفوه )٥( )٤( } بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء

فإن اللعنة إذا صدرت منه إىل غري مستحق فإهنا  { ، وأشد ذلك اللعن،  سباب والشتمبال

 فإن اللعنة ترجع على من قاهلا إذا كان من )٦( كما أخرب بذلك النيب  } تعود عليه
 جيوز للمؤمن أن يستعمل اللعن ال يف حق اآلدميني وال يف فال،  أصدرت إليه ال يستحقها

حق البهائم وال يف حق املساكني وال غري ذلك فإن هذه الكلمة شنيعة وقبيحة ال تليق 
 .  باملسلم
 

                                                 
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  )٤/٣٣(، أمحد  )١١٠(، مسلم اإلميان  )٥٧٥٤(البخاري األدب ) ٢(
             ّ  من حلف بغري مل ة  : ( وأوله)  ٢٢٣ / ٧ (عن ثابت بن الضحاك "  صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف  ) (٣(

 .  ) ) . اإلسالم
 .  )١/٤٠٥(، أمحد  )١٩٧٧(صلة الترمذي الرب وال) ٤(
 .  )من حديث عبد اهللا)  ١٩٩ / ٦ " ( سننه"  رواه الترمذي يف  ) (٥(
)  ١٩٩ / ٦ " ( سنن الترمذي"  من حديث أيب الدرداءوانظر)  ٢٧٩،  ٢٧٨ / ٤ " ( سنن أيب داود"  انظر) ٦(

 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما
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 ٢٦٠

 معاملة الكفار والسفر إىل بالدهم ودخوهلم بالد املسلمني 

 حكم خمالطة الكفار ومؤاكلتهم 
وهم ،  ) كركوف يف بولندا (ن هذا البلد  جياورنا بعض األسر م- ٢٦١س

فهل جيوز لنا االختالط هبم ؛  وحنن كذلك،  ُ   ُ                                ي حسن ون جوارنا ويعاملونا معاملة طيبة
             ً             فال يفعلون شيئ ا من املنكرات ،  رغم أهنم حيترمون ديننا؛                           عائلي ا وجمالستهم ومؤاكلتهم

 ؟  فهل جيوز لنا ذلك،  حبضورنا
ولكن ،  ولو كانوا من اجلريان،  ألنس هبم واالطمئنان إليهمال ينبغي خمالطة الكفار وا
ُ          ُ   ُ      اجلار ي حس ن  إليه وال ي ساء  إليه  َ  :    َّ           ألن  اجلريان ثالثة؛              ً ولو كان كافر ا،       ُ  

،  له حق اإلسالم وحق اجلوار؛  وهو اجلار املسلم القريب:   جار له ثالثة حقوق- ١
 .  وحق القرابة

ٌ          وجار  له حقان- ٢ :   فله حقان- يعين يف النسب -ملسلم غري القريب وهو اجلار ا:      
 .  وحق اجلوار،  حق اإلسالم

ٌ       ٌّ      وجار  له حق  واحد- ٣ اجلوار فقط بأن حتسن ،  وهو اجلار الكافر له حق اجلوار:      
أما االنبساط معهم واالطمئنان إليهم ،  وال يصدر منك أذى يف حقه أو سوء جوار،  إليه

؛  أن يود الكافر أو أن ينبسط معه أو أن يأمنه أو أن خيتلط بهفال جيوز للمسلم ؛  وحمبتهم
 .                 ُ ِّ َِّ  ُ  عليكم أو على ذ ر ي ت ك م- ولو على املدى البعيد -          ِّ    ألهنم قد يؤث رون 

 كيفية معاملة الكفار الذين قدموا إلينا 
ِ                      ما هو األسلوب الذي نقابل به الكف ار الذين ق د موا إلينا هل نعاديهم- ٢٦٢س ؟                                  َّ          َ
 .                     ً أفيدونا جزاكم اهللا خري ا؟   ُ      ُ ُ ِ              ل هم باخل ل ق  وندعوهم إىل اهللا   ُ    ِأم ن قاب 

ُ  إذا استقدمناهم وأعطيناهم األمان ال جيوز أن نعتدي عليهم أو نضر ه م ُ  بل جيب  ،                                                            َّ     
وحنن ،  ألهنم دخلوا بأمان؛                    ُ                           العدل حىت يذهبوا وي نهوا عقدهم ويذهبوا إىل بالدهم

ُ                             استقدمناه م فيجب أن نتعامل معهم بالعدل   َّ  أم ا ،  ونعطيهم حقوقهم،  وال نظلمهم،          
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 ٢٦١

ُ               ً  لكن كوننا نبغض هم يف اهللا ال يقتضي أننا نظلم هم أو نبخس شيئ ا ،    َُّ           ُ   ُّ  حمب ت هم فنحن ال ن حب هم                          ُ              
Ÿω  {:    ّ             ألن  اهللا تعاىل يقول؛  من حقهم أو نعتدي عليهم uρ öΝà6¨ΖtΒ Ìôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘöθs% #’ n?tã ω r& 

(#θ ä9Ï‰÷è s? 4 (#θä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü> tø% r& 3“ uθ ø)−G= Ï9 ( { )لكن يف املستقبل جيب أن ن نه ي  استقدامهم،   )١           َ ِ  ُ                       ،
 .                                  َّ                ونستبدهلم بإخواننا املسلمني من العم ال يف البالد األخرى

  البيع والشراء حكم معاملة الكفار يف
ويكثر التعامل معهم يف بيع وشراء فما ،   يكثر بيننا الكفار واملشركون- ٢٦٣س

وما حكم أرباح جتارتنا إذا كان بعضها من أمواهلم نتيجة تعاملنا معهم ؟  حكم ذلك
 ؟  هل هي حالل أم حرام

باح الذي                                                                  ُالتعامل مع الكفار من املشركني والكتابيني وغريهم إذا كان من التعامل امل 
ِ      َّ  ليس فيه رب ا وليس فيه ميسر وليس فيه شيء من املكاس ب احملر مة فال بأس ؛  ال بأس به:           ً                                     
 .  أن نبيع ونشتري مع الكفار يف حدود ما أباحته الشريعة اإلسالمية

                             َّ                         َّ                  أما التعامل مع الكفار فيما حر م اهللا من الربا واملكاسب احملر مة كالقمار وامليسر 
وما ،  ة فهذا ال جيوز للمسلم أن يتعامل به ال مع الكفار وال مع املسلمنيواملكاسب احملرم

ال جيوز للمسلم أن يأكله أو أن يستعمله أو أن ؛                    ٍ          ً ينتج عن ذلك من كسب  يكون حرام ا
 .  ينتفع به

 من يتقرب إىل الكفار ويواليهم حبجة أهنم يفهمون يف أمور املادة أكثر منا 
ُ             ما رأي  فضيلتكم في- ٢٦٤س        َّ         َّ              َّ             من يتقر ب إىل الكف ار ويواليهم حبج ة أهنم يفهمون       

 ؟  وكيف يكون التعامل معه؟             َّ         َّ يف أمور املاد ة أكثر من ا
ُ                 التود د  إىل الكفار ال جيوز ُ  ألهنم أعداء  اهللا ورسوله جتب  ؛          َُّ            ال جتوز حمب ت هم يف القلوب،       ُّ              ُ        

$ ω ß‰ÅgrB  {:  قال تعاىل؛  عداوهتم YΒ öθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# šχρ –Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ ym ©! $# 

                                                 
 .  ٨:  سورة املائدة آية) ١(
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…ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u!$ t/# u ÷ρ r& öΝèδ u!$ oΨ ö/r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝåκsEuÏ±tã 4 { )فال جيوز للمسلم أن  )١ 
 .    َّ       حيب  الكافر

أما التعامل معه يف األمور املباحة فال بأس إذا كان الكافر عنده جتارة تبيع معه 
 تعامل مع النيب ،  هذا من املعامالت املباحة،                   ِّ       ال بأس بالبيع والش راء معه،  وتشتري
ذلك إذا كان عندهم خربات يف ك،  استدان منهم عليه السالم،  اشترى منهم،  اليهود

،  وال يوجد عند املسلمني من يقوم هبا فال بأس أن نستفيد من خرباهتم،  بعض األمور
ُ  لكن ال حنب ه م ُ        ًوإمنا نؤاج ر هم أجرة ،  وال نواليهم،          ُّ مع ،     ُّ          ً       يؤد ون لنا عمال  باألجرة،           ِ

 .  بغضهم ومع عداوهتم

 حكم جماملة الكفار خوفا منهم 
من خاف من اعتداء الكفار واملشركني وجاملهم يف بعض  ما حكم - ٢٦٥س

 ؟            ً                   وليس إقرار ا أو رضاء مبا يفعلون،                   ً      أفعاهلم املنكرة خوف ا منهم
ألن ؛  أو أن يوافقهم يف أفعاهلم،  ال جيوز للمسلم أن جيامل الكفار على حساب دينه

للمسلم أن يوافقهم فال جيوز ؛                     ً      ً                        أفعاهلم رمبا تكون كفر ا وشرك ا وكبائر من كبائر الذنوب
َ      بل الواجب عليه أن ي ظه ر  دينه؛  أو أن يشاركهم يف ذلك باختياره،  على ذلك ِ   ُ                    . 

وال جيوز له اإلقامة مع الكفار والبقاء يف بالدهم إال إذا كان يقدر على إظهار دينه 
فإذا ،   هذا هو إظهار الدينويدعو إىل اهللا ،  وينهى عن املنكر،  بأن يأمر باملعروف

وال يبقى ،                              ُ    ِ                             ان ال يستطيع ذلك وجب عليه أن ي هاج ر إىل بالد املسلمني من بالد الكفارك
 .  فيها على حساب دينه وعقيدته

$$!» tΒ txŸ2  {:  قال سبحانه وتعاىل؛  وحالة اإلكراه هلا حكم خاص Î/ .ÏΒ Ï‰÷è t/ 

ÿÏµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ω Î) ôtΒ oν Ìò2 é& …çµ ç6 ù= s% uρ B È⌡yϑ ôÜãΒ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Å3≈ s9uρ ̈Β yy uŸ° Ìøä3ø9$$ Î/ #Y‘ ô‰|¹ óΟÎγ øŠn= yè sù Ò=ŸÒ xî 

                                                 
 .  ٢٢:  سورة اجملادلة آية) ١(
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š∅ ÏiΒ «!$# óΟßγ s9uρ ëU#x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∉∪ { )واملسموح به يف هذه احلالة إمنا هو القول،   )١ 
 .  باللسان دون موافقة القلب

 حكم زيارة الكفار وقبول هداياهم والقيام جلنائزهم 
                  َّ                                            ما حكم زيارة الكف ار وقبول هداياهم والقيام جلنائزهم وهتنئتهم يف - ٢٦٦س

 ؟  املناسبات
 عمَّه أبا زار النيبُّ  { فقد؛  زيارة الكفار من أجل دعوهتم إىل اإلسالم ال بأس هبا

ودعاه إىل ،  وزار اليهوديَّ { )٣( )٢( } ودعاه إىل اإلسالم،  طالب وهو حيتضُر

ُ جتوز فإهنا ال ؛   أما زيارة الكافر لالنبساط له واألنس به)٤( } اإلسالم   َّ        ألن  الواجب ؛    
 .  بغضهم وهجرهم

مثل هديَّة املقوقس   قبل هدايا بعض الكفَّارالنيبَّ  {   ّألن ؛  وجيوز قبول هداياهم

 .  )٥( } ملك مصر
 .  االة هلم وإقرار لباطلهم  َّ       ألن  ذلك مو؛            ُ                  وال جتوز هتنئت هم مبناسبة أعيادهم

 حكم االعتداء على الكفار يف بالد اإلسالم 
،   ما حكم االعتداء على الكافر يف بالد املسلمني بالضرب أو القتل- ٢٦٧س

 ؟  وإن كان ذلك بسبب ما يقوم به من إفساد أو فسق
يف ذمة ألنه ؛  ال جيوز االعتداء على الكافر إذا دخل بالد املسلمني باألمان والعهد

قال ؛  فاهللا سبحانه وتعاىل أمرنا بالوفاء بالعهود؛  وال جيوز غدر ذمة املسلمني،  املسلمني

                                                 
 .  ١٠٦:  سورة النحل آية) ١(
 .  )٥/٤٣٣(، أمحد  )٢٠٣٥(، النسائي اجلنائز  )٢٤(، مسلم اإلميان  )١٢٩٤(البخاري اجلنائز ) ٢(
 .  من حديث سعيد بن املسيب عن أبيه)  ٩٨ / ٢ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٣(
 .  من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه)  ٩٧ / ٢ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٤(
 .  ) ٦٩٢-٦٩١ / ٣ " ( زاد املعاد: "  ، وانظر ) ٤٢٢-٤٢١ / ٤ " ( نصب الراية: "  انظر) ٥(
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β÷  {:  تعاىل Î) uρ Ó‰ tn r& z Ï iΒ š Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# çν ö Å_ r' sù 4 ®L ym yì yϑ ó¡ o„ zΝ≈ n= x. «! $# ¢Ο èO çµ øó Î= ö/ r& 

… çµ uΖ tΒ ù' tΒ 4 { )فإن الذي يتوىل ذلك هو ويل ؛                    ً               وأما إذا ارتكب شيئ ا يقتضي العقوبة،   )١
ولكن ،  ألن هذا حيصل منه الفوضى واالعتداء؛  وال جيوز ألفراد الناس أن يعاقبوه،  األمر

ُ        فإنه ي رف ع  إىل ويل ؛   أو يضر بأحد من املسلمني               ُ   ُّ            من حصل منه شيء ي خل  بدين املسلمني َ   ُ     
 .            َّ                 ُ    األمر ليتول ى هو جمازاة هذا امل عتدي

 حكم السكن مع الكفار يف غرفة واحدة لظروف العمل 
 هل جيوز للمسلم أن يسكن مع مسيحي يف غرفة واحدة لظروف - ٢٦٨س

 .  أفيدونا يف ذلك؟                  ً العمل أو األكل مع ا
فإن كان هناك ضرورة فال مانع من ذلك ؛   كافر وال خيالطهاألفضل أن ال يسكن مع

بشرط أن حيافظ ،                  ً وأن يأكل معه أيض ا،  أن يسكن املسلم مع مسيحي يف غرفة واحدة
 .  املسلم على دينه

 حكم التأريخ بالتاريخ امليالدي 
ُ                   هل التأريخ بالتاريخ امليالدي ي عتب ر  من مواالة النصارى- ٢٦٩س  ؟                              ُ   َ 

ُ ال ي عتب ر   .              ُّ ً    لكن يعترب تشب ه ا هبم،   مواالة  ُ   َ 
بل عدلوا ،  ومل يستعملوه،      َّ                                         ً والص حابة رضي اهللا عنهم كان التاريخ امليالدي موجود ا

مع ،  ومل يستعملوا التاريخ امليالدي،                     َّوضعوا التاريخ اهلجري ،                      ِّعنه إىل التاريخ اهلجري 
            ُّ             جيب أن يستقل وا عن عادات                َّ       هذا دليل على أن  املسلمني،               ً         أنه كان موجود ا يف عهدهم

ألنه يرمز إىل ؛      َّ      َّ    َّ           َّ              ال سي ما وأن  الت اريخ امليالدي  رمز على دينهم،      َّ               َّ  الكف ار وتقاليد الكف ار
فنحن ؛  وهذه بدعة ابتدعها النصارى،                                          َّ  تعظيم ميالد املسيح واالحتفال به على رأس الس نة
         َّ       َّ  فمعناه أن نا نتشب ه ؛  ا بتارخيهم       َّ  وإذا أر خن،                  ِّ                 ال نشاركهم وال نشج عهم على هذا الشيء

                                                 
 .  ٦:  سورة التوبة آية) ١(
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ّ وعندنا وهللا احلمد التاريخ اهلجري ،  هبم   الذي وضعه لنا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب،                             
 .  هذا يغنينا،            َّ                         اخلليفة الر اشد حبضرة املهاجرين واألنصار

 حكم السفر لبالد الكفار واالستيطان فيها 
 ؟               ُّ                 المية بقصد الس كىن واالستيطان فيها           َّ                ما حكم الس فر إىل بالد غري إس- ٢٧٠س

وال جيوز إال ،         َّ                  َّ                                 األصل أن  السفر إىل بالد الكف ار ال جيوز ملن ال يقدر على إظهار دينه
والقيام مبا أوجب اهللا ،                         ِّ  مع القدرة على إظهار الد ين؛  كالعالج وما أشبه ذلك؛  لضرورة

وال يتكاسل عن أداء ما أوجب اهللا ،                 ُ            وأن ال يداهن وال ي ماري يف دينه،  سبحانه وتعاىل
 .  عليه

  النيب {   َّألن ؛     ُّ                              الس كىن بني أظهر املشركني ال جتوز للمسلم،         ُّفهي أشد ؛    َّ     ُّ  أم ا الس كىن

                   َّ  يف إقامته مصلحة شرعي ة  إال إذا كان )٢( )١( } هنى املسلم أن يقيم بني أظُْهر املشركني
                         َّ            َّ          ويكون لوجوده بني أظهر الكف ار تأثري بالد عوة إىل اهللا ،  كأن يدعو إىل اهللا سبحانه وتعاىل

ٌ           وإظهار دينه ونشر اإلسالم فهذا شيء طيب  هلذا الغرض        َّ                  وهو الد عوة على اهللا سبحانه ،                                    
       َّ                  كان جملر د اإلقامة والبقاء                               َّ     وتقوية املسلمني املوجودين هناك أم ا إذا،  ونشر دينه،  وتعاىل

 .                                    َّ                                   معهم من غري أن يكون هناك مصلحة شرعي ة فإنه ال جيوز له اإلقامة يف بالد املشركني
ُ                                ومن األغراض امل بيحة للس فر إىل بالد الكف ار تعل م  العلوم اليت حيتاج إليها املسلمون  ُّ      َّ              َّ        ُ             

 .                       ُّ               والصناعة مما ال ميكن تعل مه يف بالد املسلمني،      ِّ ِّكالط ب 

 حكم السفر لبالد الكفار بغرض التجارة 
ُ         معىن هذا أنه لو كان مثال  لغرض التجارة فقط فيجوز  له ذلك- ٢٧١س  ؟                         ً                      

                                                 
 .  )٢٦٤٥(، أبو داود اجلهاد  )١٦٠٤(الترمذي السري ) ١(
من حديث جرير بن )  ٣٢٩-٣٢٨ / ٥ " ( سننه"  ، والترمذي يف ) ٤٦ / ٣ " ( سنن أيب داود: "  انظر) ٢(

 .  من حديث قيس)  ٣٦ / ٨ " ( سننه"  ، والنسائي يف عبد اهللا



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٢٦٦

وأن يكون ،                      َّ       بشرط أن يكون هذا الس فر حلاجة:         َّ                    جيوز الس فر لبالد املشركني بشرطني
ُ وال يتر ،      ِّ          ويؤد ي الواجبات،  بأن يدعو إىل اهللا؛  يقدر على إظهار دينه َ    َّ      َّ  ك  أي  شيء مم ا      
وال يغشى اجملامع ،     ُ          َّ       َّ             وال ي خالط الكف ار يف حمال ت فسقهم وجموهنم،  أوجب اهللا تعاىل عليه

 .                             َّ  الفاسدة اليت توجد يف بالد الكف ار
 .    َّ          َّ    ٌ               أم ا إذا اختل  شرط  منها فال جيوز له،         ُّ                  هبذه الش روط ال بأس أن يسافر

 ة وحكم طاعة الزوج يف ذلك حكم السفر إىل بالد الكفار من أجل الرته
         ُّ    َّ                                        ّ َّ   زوجي يصر  علي  أن أسافر معه إىل خارج اململكة لدولة أوروب ي ة - ٢٧٢س

وال أريد أن يذهب ،                  َّ               َّ  وأنا ال أرغب بالذ هاب إىل بالد الكف ار،  لقضاء اإلجازة هناك
        ُ                    وهل يلحق ين إمث ملعصييت زوجي عند ؟  فما العمل الذي ميكن أن أقوم به؛  لوحده
 ؟   معهذهايب

ملا يف ذلك من اخلطر على العقيدة ؛           َّ              َّ             ُّ   ال جيوز الس فر إىل بالد الكف ار من أجل الن زهة
ُ                            َّ              وال جيوز  للمرأة أن تطيع زوجها يف الس فر يف هذه احلالة،  واألخالق وال ،  ألنه معصية؛       

 .  طاعة للمخلوق يف معصية اخلالق

 متع والرتهة احلجر على الوالد الذي يسافر للخارج من أجل الت
ُ    والدي فوق الس ت ني عام ا من ع م ره- ٢٧٣س  ُ           ً               ويسافر كثري ا إىل بالد الكفر ،                ّ ِّ     ً     

ُ             وهو يوب خ ين بأنه يريد  أن ميتع نفسه،               ً وقد نصحته كثري ا،  للفسق والسفور            ُ        َّ فهل علي  ؛         ِّ
 *  {:  مرضاة لقوله تعاىل؛         ُُ       أم أترك ه  وشأنه؟  أن أطلب احلجر عليه ومنعه من السفر

4 |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? HωÎ) çν$ −ƒ Î) È ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 { )؟  )١. 
وإذا كان ،     ُّ         َّ   وحث ه على الت وبة،  جيب عليك مناصحة والدك عن السفر إىل بالد الكفر

ومن التعاون ،    َّ                  ألن  ذلك من أجل مصلحته؛  وجب عليك منعه؛  منعه من ذلكبإمكانك 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة اإلسراء آية) ١(
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فيكفيك ؛  أما إذا كنت ال تستطيع منعه،  ومن إنكار املنكر،             ِّ     َّ   معه على الرب  والت قوى
 .       ُ               مناصحت ه واإلنكار عليه
فهو ؛  مناصحتك له ومنعه إن أمكن هو من أعظم اإلحسان إليه؛  وعلى كل حال

È  {:  ه تعاىلداخل يف قول ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 { )١(  . 

 حكم مصاحبة الرافضة 
        ُ   فإنه يصف هم ؛  وعند تنبيهه خبطرهم،                  ُ         َّ     ماذا ترون فيمن ي صادق الر افضة- ٢٧٤س

 .              ً وجزاكم اهللا خري ا؟  بة                  ُّ حبسن األخالق وحسن الص ح
َ               جيب أن ي ب ي ن  له حقيقة هؤالء َ               فيجب أن ي ب ي ن  له ما هم عليه،         ُ َ َّ وعداوهتم ،  ومذهبهم،           ُ َ َّ

َ    جيب أن ي ب ي ن  له،         ُّ َّ ألهل الس ن ة ويف قلبه إميان أنه ،  ألين أعتقد أنه لو عرف ما هم عليه؛         ُ َ َّ
َ    فيجب أن ي ب ي ن  له؛          َّ              لن يستمر  على هذا الشيء  :  لكن البيان يكون بطريقة صحيحة،           ُ َ َّ

ً                يكون البيان مدع م ا باألدلة املقنعة:     ًأوال  َّ                 . 
.     َّ                   وإم ا بالكتابة سر ا إليه،    َّ        َّ               إم ا أن يؤد ى إليه باملشافهة:                    ّ  يكون هذا البيان سر ي ا:       ً وثاني ا

ُ     َّ   فهذا هو الط ريق  الص حيح   َّ             . 

 وصية الرسول أال جيتمع دينان يف جزيرة العرب 
 أوصى قبل وفاته أال جيتمع يف أرض  هل صحيح أن رسول اهللا - ٢٧٥س

 ؟  اجلزيرة دينان
ال يبقى يف جزيرة  { : وقال،   بإخراج اليهود من جزيرة العرب        ُّ أمر النيب  ؛  نعم

خ بكر بن عبد اهللا أبو زيد يف انظر إىل ما كتبه الشي:   وللفائدة)٣( )٢( } العرب دينان

                                                 
 .  ٢٣:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  )١٦٥١(مالك اجلامع ) ٢(
 / ٣ " ( صحيح مسلم" :  ، وانظر بنحوه)  ٨٩٣،  ٨٩٢ / ٢ " ( املوطأ"  رواه اإلمام مالك يف  ) (٣(

١٢٥٨ (  . 
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       َّ                          وقد نف ذ هذا األمر اخلليفة الراشد )١( ) ٣٧،  ٢٩ص (كتابه خصائص جزيرة العرب 
ّ وذلك ألن  اجلزيرة هي مصدر الد ين احلق ؛  )٢(           َّ   عمر بن اخلط اب  الذي هو دين ،         َّ                   ِّ     

ٌ     فال يليق أن يبقى فيها ويصدر منها دين  غريه؛  اإلسالم                                     . 

 جلزيرة العرب حكم دخول الكفار 
 ؟                           َّ                            َّ  هل جيوز دخول اخلادمات والس ائقني غري املسلمني اجلزيرة العربي ة- ٢٧٦س

      َّ        ُ        ِّ           مبعىن أن نا نستقدم هم ونول يهم أمورنا ؛           َّ                   َّ دخول الكف ار إىل اجلزيرة العربي ة،  هذا ال جيوز
ُ ون طل ع ه م على أحوالنا هذا ال جيوز ،  وسرائرنا                        ُ  ُ يدي العاملة من         ٌ             ألهنم أعداء  فاستقدام األ؛   ُ  ِ 

 :  وذلك ألمور،  الكفرة هذا أمر ال جيوز
$  {:  واهللا تعاىل يقول،                   َّ             أن هذا إعانة للكف ار على املسلمني : األمر األول pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©! $# 

(#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜÎ/ ÏiΒ öΝä3ÏΡρ ßŠ { )من الكف ار:  من غريكم يعين:   يعين)٣  َّ        }  Ÿω 
öΝä3tΡθ ä9ù'tƒ Zω$ t6 yz (#ρ –Šuρ $ tΒ ÷Λ— ÏΨ tã ô‰s% ÏNy‰t/ â!$ ŸÒ øót7ø9$# ôÏΒ öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& $ tΒ uρ ‘Ï÷‚ è? öΝèδâ‘ρ ß‰ß¹ çt9 ø.r& 4 ô‰s% $ ¨Ψ ¨t/ 

ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# ( β Î) ÷ΛäΖä. tβθè= É)÷è s? ∩⊇⊇∇∪ { )ففي إعطائنا أموالنا هلم تقوية هلم على كفرهم  )٤ 
 .  وإعانة هلم
                                ً    ِّ ً                       أن يف استقدامهم إىل بالد املسلمني أثر ا سي ئ ا على املسلمني وعلى أوالد  :      ً وثاني ا

ُ      َّ        ِّ                        وهو مما ميك ن  الكف ار من بث  شرورهم ومسومهم بني املسلمني،  لمنياملس ِّ           . 
ُ                                                     أننا حنر م  إخواننا املؤمنني من األيدي العاملة اليت هي حباجة إىل هذه  :             ُواألمر الثالث   ُ       

 .  األموال
َ            ل م ا يف ذلك من ؛                                َّ  ٍ                    فالواجب على من يريد استقدام عم ال  أن يستقدم من املسلمني  ِ

 .      ً     ِّ        وأمن ا لشر  أعدائنا،           ً               يمة إعانة  إلخواننا املسلمنياملصاحل العظ
                                                 

)١( (  . 
 .  من حديث موسى بن عقبة بن نافع عن ابن عمر)  ٧١ / ٣ (كما يف صحيح البخاري ) ٢(
 .  ١١٨:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ١١٨:  سورة آل عمران آية) ٤(
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،  هذا من مقتضى املواالة يف اهللا أننا نستقدم من إخواننا املؤمنني هذا من املواالة يف اهللا
 .  ومن مقتضى املعاداة يف اهللا أال نستقدم الكفار

 حدود مواالة أعداء اهللا تعاىل 
 واحملادين اليت إذا وصلها املسلم أو  ما هي حدود مواالة أعداء اهللا- ٢٧٧س

وما هي احلدود اليت جيب أن يلتزم هبا املسلم يف تعامله مع ؟  جتاوزها خرج عن امللة
 ؟  غري املسلمني

ألنه ال حيبهم ؛  مواالة الكفار هي حمبتهم يف القلوب:  املواالة اليت حرمها اهللا ورسوله
ان يرى بطالن ما هم عليه فإنه يعاديهم يف أما لو ك،  إال إذا كان يرى صحة ما هم عليه

 .  اهللا عز وجل
مناصرهتم على املسلمني ومظاهرهتم أو الدفاع عنهم بالقول :  ومن املواالة احملرمة

كل هذا من أنواع املواالة احملرمة واليت تصل إىل ،  بتربير ما هم عليه واالعتزاز مبا هم عليه
tΒ  {:  ل اهللا تعاىلوالعياذ باهللا قا،  الردة عن اإلسالم uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω 

“ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊇∪ { )١(   . 
،   التعامل مع الكفار فهو التعامل املباح نتعامل معهم بالتجارةأما ما جيوز لنا من
نستقدم منهم من ،  ونستفيد من خرباهتم،  ونتبادل منهم املنافع،  ونستورد منهم البضائع

هذا حدود ما جيوز ،  نستأجره على أداء عمل كهندسة أو غري ذلك من اخلربات املباحة
 يكون له سلطة يف بالد املسلمني إال يف حدود وأن ال،  لنا معهم وال بد من أخذ احلذر

وإمنا تكون ،  أو على أحد من املسلمني،  وال يكون له سلطة على املسلمني،  عمله
 .  السلطة للمسلمني عليهم

                                                 
 .  ٥١:  سورة املائدة آية) ١(
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 حكم لعن الكافر أو املشرك أو الفاسق 
 حنن يف بعض األحيان نسب أو نلعن بعض املشركني أو الكفار أو - ٢٧٨س

ويدعون من ،  والعياذ باهللا،   بتشبيههم باحليوانات وهم أصحاب شركنتكلم عليهم
ً                       وبعضهم أصحاب شعوذة أيض ا ومنهم احلي ومنهم امليت،  دون اهللا وبعضهم يؤم ،                       

 ؟  فهل جيوز لنا هذا أم ال،  املسلمني يف املساجد وخطباء على املنابر
الكبائر فلعن هؤالء على أما بالنسبة للعن الكافر واملشرك والفاسق بفعل كبرية من 

لعنة اهللا ،  لعنه اهللا على الكافرين،  لعنة اهللا على الظاملني:  وجه العموم ال بأس به أن يقال
 .  لعن اهللا آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه،  على الفاسقني

والصحيح أن ال جيوز ،  أما لعن معني وسب معني فهذا حمل خالف بني أهل العلم
 .                         ً وما خيتم له به إن كان حي ا،                         ً  ماذا ختم له إن كان ميت األنك ال تدري

 معىن النفاق والفرق بينه وبني الكفر وأيهما أشد خطرا 
              ً     وهل هو أشد خطر ا أم ؟  وما الفرق بينه وبني الكفر؟   ما هو النفاق- ٢٧٩س
 ؟  الكفر

 :  ق عملينفاق اعتقادي ونفا:  النفاق هو إخفاء الشر وإظهار اخلري وهو على نوعني
كحال املنافقني ،  والعياذ باهللا هو إخفاء الكفر وإظهار اإلميان:  النفاق االعتقادي

وأخرب أهنم يف الدرك األسفل من ،  الذين نزل فيهم القرآن وفضحهم اهللا سبحانه وتعاىل
؛  هؤالء كفار وكفرهم أشد من كفر من مل يتظاهر باإلسالم،  النار حتت عبدة األوثان

وكافر يف الباطن ،  كافر متظاهر بكفره وعداوته للمسلمني:  ار على قسمنيألن الكف
وهذا هو املنافق وهذا نفاق اعتقادي ،  ولكنه يف الظاهر خيادع املسلمني ويظهر أنه منهم

 .   والعياذ باهللا-وعذابه أشد من عذاب عبدة األصنام ،  صاحبه كافر خملد يف النار
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                                    ً    وهذا يصدر من بعض املؤمنني بأن يفعل فعال  من :  نفاق عملي:  والنوع الثاين
إذا :  آية املنافق ثالث { كالكذب يف احلديث كما ورد يف قوله ،  صفات املنافقني

 .  )٢( )١( } وإذا أؤمتن خان،  وإذا وعد أخلف،  حدث كذب
لكن صاحبها ال ،  فهذه صفات من صفات املنافقني يصدر بعضها من ضعاف اإلميان

فهو مؤمن لكن فيه خصلة من خصال املنافقني تنقص إميانه وعليه وعيد ،  خيرج عن امللة
هذا ما يسمى بالنفاق ،  شديد يف ارتكاب هذا الشيء لكنه ال خيرج هبذا من دائرة اإلميان

 .  العملي

 بالد الكفار للسياحة أو العالج أو الدراسة حكم السفر إىل 
 سئل فضيلة الدكتور صاحل بن فوزان الفوزان عن حكم السفر إىل - ٢٨٠س

وهل هناك فرق بني ؟  البالد اليت ال تدين باإلسالم سواء كانت نصرانية أو ال دينية
 ؟  السفر للسياحة والسفر للعالج والدراسة وحنو ذلك

ألن فيه خماطر على العقيدة واألخالق وخمالطة للكفار ؛   جيوزالسفر إىل بالد الكفر ال
وإقامة بني أظهرهم لكن إذا دعت حاجة ضرورية وغرض صحيح للسفر لبالدهم كالسفر 

أو السفر لدراسة ال ميكن احلصول عليها يف بالد ،  لعالج مرض ال يتوفر إال ببالدهم
وز السفر من أجلها لبالد الكفار فهذه أغراض صحيحة جي،  أو السفر لتجارة،  املسلمني

وأن يكون ،  والتمكن من إقامة الدين يف بالدهم،  بشرط احملافظة على شعائر اإلسالم
 .  ذلك بقدر احلاجة فقط مث يعود إىل بالد املسلمني

وال يعود عليه منه ،  ألن املسلم ليس حباجة إىل ذلك؛  أما السفر للسياحة فإنه ال جيوز
 .  ترجح على ما فيه من مضرة وخطر على الدين والعقيدةمصلحة تعادل أو 

                                                 
، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦٣١(لترمذي اإلميان ، ا )٥٩(، مسلم اإلميان  )٣٣(البخاري اإلميان ) ١(

 .  )٢/٣٥٧(، أمحد  )٥٠٢١(
 .  )من حديث أيب هريرة)  ١٤ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف  ) (٢(
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 حكم السفر إىل البالد اإلسالمية اليت يكثر فيها املنكرات 
 ما حكم السفر إىل البالد اإلسالمية اليت تكثر فيها املنكرات والكبائر - ٢٨١س

 ؟  كالزنا واخلمر وحنومها
ال البالد .  كم بالشريعة اإلسالميةاملراد بالبالد اإلسالمية هي اليت تتوالها حكومة حت

والبالد ،  اليت فيها مسلمون وتتوالها حكومة حتكم بغري الشريعة فهذه ليست إسالمية
اإلسالمية باملعىن األول إذا كان فيها فساد ومنكرات ال ينبغي السفر إليها خشية من التأثر 

 فقد بينا حكم -غري اإلسالمية  أي -أما البالد اليت هي باملعىن الثاين .  مبا فيها من فساد
 .  السفر إليها يف اجلواب األول

 نصيحة إىل اآلباء الذين يرسلون أبناءهم
  للخارج يف الصيف حبجة دراسة اللغة اإلجنليزية أو للسياحة 

 
 ما هي نصيحتكم لآلباء الذين يرسلون أبناءهم للخارج يف الصيف - ٢٨٢س

 ؟  وما هي نصيحتكم ملن يسافرون للخارج؟  احةحبجة دراسة اللغة اإلجنليزية أو السي
                     ُ                فإهنم أمانة يف أعناقهم ي سألون عنها يوم ،  نصيحيت هلؤالء اآلباء أن يتقوا اهللا يف أبنائهم

فال جيوز هلم املغامرة هبؤالء األبناء بإرساهلم إىل بالد الكفر والفساد خشية عليهم ،  القيامة
ة إن كانوا حباجة إليها أمكنهم تعليمهم إياها يف وتعلم اللغة اإلجنليزي،  من االحنراف

والسفر هلذا .  وأعظم من هذا خطر إرساهلم للسياحة،  بالدهم بدون سفر إىل بالد الكفار
 .  الغرض حمرم كما سبق يف اجلواب األول

ً                           ونصيحيت ملن يسافرون للخارج ممن جيوز مل السفر شرع ا أن يتقوا اهللا وحيافظوا على                                            
وأن يكونوا قدوة صاحلة ميثلون ،  ه ويعتزوا به ويدعوا إليه ويبلغوه للناسدينهم ويظهرو

واهللا .  وأن ال يبقوا يف بالد الكفار أكثر من احلاجة الضرورية،             ً     ً املسلمني متثيال  صحيح ا
 .  أعلم
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 من استقدم خادمة كافرة واجتهد يف دعوهتا لإلسالم فأبت 
 بالكتب واألشرطة اإلسالمية  يوجد لدي خادمة غري مسلمة وزودهتا- ٢٨٣س

هل برئت ،  ولكنها امتنعت عن ذلك،  حسب لغة بالدها لعل اهللا يهديها لإلسالم
 ؟  ذميت يف ذلك خاصة وأهنا جيدة يف عملها وأمينة

ال جيوز استقدام اخلادمة غري املسلمة ملا يف ذلك من اخلطر على عقائد األسرة 
بل إن استقدام النساء ،  تقدامها مرة أخرىفالواجب عليك أن ال تعيد اس،  وأخالقهم

فإذا كنت ،  بدون حمارمهن ال جيوز ولو كن مسلمات ملا يف ذلك من احملاذير الظاهرة
 .                                           مضطر ا الستقدام خادمة فلتكن مسلمة ومع حمرمها

 حتية املسلم للكافر 
ويف كل صباح حييي ،   أعمل يف شركة تضم موظفني غري مسلمني- ٢٨٤س

ً بعضنا بعض  وهل هنا ؟  ا لكين مسعت أن حتية غري املسلمني ال جتوز فهل هذا صحيح        
 ؟  فرق بني السالم والتحية املعتادة كصباح اخلري أو حنوها

ولكن إذا بدأه الكافر به فإنه يرد عليه بأن ،  ال جيوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسالم
 ألن السالم ينبئ عن املودة وذلك.  )١(  كما أرشد إىل ذلك النيب ) وعليكم : ( يقول

وهنى ،  ألن اهللا ال حيب الكافرين؛  وال جيوز للمسلم أن حيب الكافر،  واحملبة يف القلب
$  {:  املؤمنني عن حمبتهم فقال تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? “ Íiρß‰tã öΝä.¨ρ ß‰tã uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& 

šχθ à)ù= è? ΝÍκö s9Î) Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ ô‰s% uρ (#ρ ãxx. $ yϑ Î/ Νä.u!% y` zÏiΒ Èd,ys ø9$# { )وكل ألفاظ التحية سواء يف  )٢ 
 .  يدل على احملبةوألن ذلك ،  التحرمي مثل صباح اخلري وحنوها لعموم األدلة

                                                 
من حديث عائشة وعبد اهللا بن عمر وأنس بن مالك )  ١٣٤،  ١٣٣ / ٧ " ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر) ١(

  . رضي اهللا عنهم
 .  ١:  سورة املمتحنة آية) ٢(
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 من أسلم وغري امسه واحتد اخلالف بينه وبني أبيه فغادر بالده 
 لقد هداين اهللا وأدخلين دين احلق واإلسالم على أيدي بعض الشيوخ - ٢٨٥س

              ِ ولكن ذلك مل يرض  ،  وتبع ذلك تغيري امسي من عبد الصليب إىل عبد اهللا،  السودانيني
وقد احتد بيين وبينه اخلالف مما ،  امسه واسم العائلةوالدي الذي أمرين أال أعتدي على 

إال أنين مازلت يف ؛  جعلين أغادر مكان إقامة والدي وأهاجر إىل هذه الديار الكرمية
حرية من أمري هل اإلسالم يطالبين بإرضاء والدي والعمل على طاعته ولو كان 

 بأن والدي مسيحي ومازال                                         ً أم يطالبين بأن أجتاهل ما قاله يل الوالد علم ا؟        مسيحي ا
 ؟  وامسي السابق كان عبد الصليب،  يتعصب للمسيحية

نشكر اهللا سبحانه وتعاىل على ما وفقك من معرفة احلق والدخول يف دين :     ًأوال 
والذي كلف اهللا به مجيع أهل األرض على اختالف مللهم ،  اإلسالم الذي هو الدين احلق

الذي هو دين اهللا ،  ن يدخلوا يف هذا الدين احلقوأ،  وحنلهم أن يتركوا ما هم عليه
ونسأل اهللا ،  فنشكر اهللا أن وفقك هلذا اخلري العظيم،  سبحانه وتعاىل الذي ارتضاه لنفسه

 .  أن يثبتك على دين اإلسالم
؛  وأما من ناحية تغيري االسم من عبد الصليب إىل عبد اهللا فهذا هو الواجب عليك

وال ،  وال عبد املسيح،  عبد الصليب:   فال يقالَ             د  أحد لغري اهللا              ُ  َ َّألنه ال جيوز أن ي ع ب 
أمجعوا على حترمي كل اسم معبد  : ( قال اإلمام ابن حزم،  وال عبد احلسني،  عبد الرسول

 .  )١( ) لغري اهللا حاشا عبد املطلب
ين وهو عالقتك بوالدك فاهللا سبحانه وتعاىل أوجب بر الوالد:  وأما املسألة الثانية

$  {:  وقال تعاىل،  باملعروف واإلحسان ولو كانا كافرين uΖøŠ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M}$# Ïµ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ çµ÷Fn= uΗ xq 

…çµ •Β é& $ ·Ζ÷δ uρ 4’ n?tã 9÷δ uρ …çµ è=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû È ÷tΒ% tæ Èβ r& öà6ô© $# ’ Í< y7 ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î9uρ ¥’ n< Î) çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ β Î)uρ š‚#y‰yγ≈ y_ 

                                                 
 .  لبنان.  دار الكتب العلمية بريوت)  ١٥٤ص (البن حزم "  مراتب اإلمجاع"  انظر) ١(
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#’ n?tã β r& š‚Íô±è@ ’Î1 $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ÷è ÏÜè? ( $ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ ]ùρ ã÷è tΒ ( ôìÎ7¨?$#uρ Ÿ≅‹ Î6 y™ 

ôtΒ z>$ tΡr& ¥’ n< Î) 4 { )فيجب عليك أن حتسن إىل والديك اإلحسان الدنيوي )١   . 
مع اإلحسان للوالدين ،  وأما يف الدين فأنت تتبع الدين احلق ولو خالف دين آبائك

فال ،  من باب املكافأة فأنت حتسن إليهما وتكافئهما على معروفهما ولو كانا كافرين
 .  طيعه يف معصية اهللا عز وجلولكن ال ت؛  مانع أن تواصل والدك وأن ترب به وأن تكافئه

                                                 
 .  ١٥ - ١٤:  تانياآلسورة لقمان ) ١(
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 الدعاء وبعض األلفاظ املنهية 

 أوقات إجابة الدعاء وشروط اإلجابة 
 إذا كانت هناك أوقات تكون إجابة الدعاء فيها أحرى من غريها فما - ٢٨٦س
 ؟  وماذا يشترط إلجابة الدعاء؟  هي

 :  لةنعم هناك أوقات وأحوال يستجاب فيها الدعاء كما دلت على ذلك األد
 :  فمن األوقات

الدعاء يف جوف الليل إذا قام اإلنسان إىل صالة الليل وصلى ودعا اهللا سبحانه 
 .  وتعاىل

 .                  ً ويف وقت السحر أيض ا
فإن فيه ساعة ال يوافقها عبد مؤمن يدعو ؛  الدعاء يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة { 

 .  )٢(كما جاء يف احلديث ؛  )١( } اهللا وهو قائم يصلي إال استجيب له
؛  ويف األزمنة الفاضلة،  مثل ليلة القدر؛  وكذلك أوقات كثرية يستجاب فيها الدعاء

 .  وغري ذلك من األوقات اليت يستجاب فيها الدعاء،  ويوم عرفة،  كشهر رمضان
؛  وأّما السُُّجود { لقوله ؛  يف السجود:  ومن األحوال اليت يستجاب فيها الدعاء

 .  )٤( )٣( } فقَِمن أن ُيستجاَب لكم؛  فأكِثُروا فيه ِمن الدُّعاِء

                                                 
، أبو  )١٤٣٢(، النسائي اجلمعة  )٤٩١(، الترمذي اجلمعة  )٨٥٢(، مسلم اجلمعة  )٨٩٣(البخاري اجلمعة ) ١(

، مالك النداء للصالة  )٣/٦٥(، أمحد  )١١٣٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٠٤٦ (داود الصالة
 .  )١٥٦٩(، الدارمي الصالة  )٢٤٢(

 .  )من حديث أيب هريرة)  ٢٢٤ / ١ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر  ) (٢(
، الدارمي  )١/٢١٩(، أمحد  )٨٧٦(، أبو داود الصالة  )١١٢٠(، النسائي التطبيق  )٤٧٩(مسلم الصالة ) ٣(

 .  )١٣٢٥(الصالة 
 .  ) من حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما)  ٣٤٨ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٤(
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 ٢٧٧

ففي حالة .  )٢( )١( } أقَرُب ما يكونُ العبُد من ربِِّه وهو ساجٌِد { ويقول 
واهللا جل وعال يقول ،   وقرب من اهللا سبحانه وتعاىلالسجود خضوع بني يدي اهللا 

™ô‰ß∨ó  {:  لنبيه $#uρ > ÎtIø% $#uρ ) ∩⊇∪ { )فالسجود فيه القرب من اهللا سبحانه وتعاىل )٣   ،
 .  واالنكسار بني يديه،  واخلضوع له

̈Β  {:  قال تعاىل؛  وكذلك يستجاب الدعاء يف حالة الضرورة والشدة r& Ü=‹Ågä† 

§sÜôÒ ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ uþθ ¡9$# { )٤(   . 
 :  وإلجابة الدعاء شروط كثرية وعظيمة

:  قال تعاىل؛                      ً بأن ال يشرك مع اهللا أحد ا؛  اإلخالص هللا تعاىل يف الدعاء:  من أعظمها
}  (#θ ãã ÷Š$$ sù ©!$# šÅÁ Î= ÷‚ ãΒ çµ s9 t Ïe$! $# öθ s9uρ oν Ìx. tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊇⊆∪ { )فاإلخالص يف الدعاء ؛   )٥

 .  هذا رأس الشروط.  وال يدعو معه غريه،  بأن يدعو العبد ربه وحده ال شريك له
سه من احلالل وما بأن يكون اإلنسان مأكله من احلالل وملب؛  ومن ذلك أكل احلالل

فهذا ال ؛                              ً     ً      ً          أما إذا كان يستعمل احلرام أكال  ولبس ا وركوب ا وغري ذلك،  يستعمله حالل
يا :   إىل السماءُميدُّ يديه،  أشعث أغَرب { :  يف املسافرلقوله ؛  يستجاب له الدعاء

فأّنى ُيستجاب ؛  وغُذَِّي باحلرام،  وملبسه حرام،  ومطعمه حرام! يا رب ! رب 
ومن ،   فمن أسباب قبول الدعاء أكل احلالل واستعمال احلالل)٧( )٦( } ! ؟ لذلك

 .  موانعه أكل احلرام

                                                 
 .  )٢/٤٢١(، أمحد  )٨٧٥(، أبو داود الصالة  )١١٣٧(، النسائي التطبيق  )٤٨٢(مسلم الصالة ) ١(
 .  )من حديث أيب هريرة)  ٣٥٠ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٢(
 .  ١٩:  سورة العلق آية) ٣(
 .  ٦٢:  سورة النمل آية) ٤(
 .  ١٤:  سورة غافر آية) ٥(
 .  )٢٧١٧(، الدارمي الرقاق  )٢/٣٢٨(، أمحد  )٢٩٨٩(، الترمذي تفسري القرآن  )١٠١٥(مسلم الزكاة ) ٦(
 .  )من حديث أيب هريرة)  ٧٠٣ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٧(
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 ٢٧٨

ً                              ومن أسباب قبول الدعاء أيض ا أن ال يدعو بإمث أو بقطيعة رحم  بأمور وإمنا يدعو،                          
θ#)  {:  قال تعاىل؛  نافعة ãã÷Š$# öΝä3−/u‘ % Yæ•|Øn@ ºπ uŠøäz uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† š Ï‰tF÷è ßϑ ø9$# ∩∈∈∪ { )إىل )١ 

çνθ  {:  قوله تعاىل ãã÷Š$#uρ $ ]ùöθ yz $ ·èyϑ sÛuρ 4 ¨β Î) |M uΗ÷qu‘ «!$# Ò=ƒ Ìs% š∅ ÏiΒ tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∈∉∪ { )٢(   . 
ومن أسباب قبول الدعاء أو شروط قبول الدعاء إقبال القلب على اهللا سبحانه 

،   يدعو وهو يف حالة غفلة ويف حالة إعراضوال،               ُ            بأن يدعو وهو م وقن باإلجابة؛  وتعاىل
ادعوا اهللا وأنتم  { : وهلذا ورد يف احلديث،  يتكلم مبا ال حيضره قلبه ويوقن به إميانه

 .  )٤( )٣( }  من قلب غافل الٍهفإن الدعاء ال ُيستجاب؛  موقنون باإلجابة

$tΑ  {:  وهلذا يقول سبحانه وتعاىل،  هذا والدعاء أمره عظيم s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š$# 

ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨β Î) š Ï%©!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ôtã ’ ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è=äz ô‰u‹y™ tΛ© yγ y_ š ÌÅz# yŠ ∩∉⊃∪ { )٥(   . 

 حكم الدعاء للمشركني باهلداية 
 ؟                                     ُّ                      هل جيوز الدعاء باهلداية للمشركني من ع ب اد القبور وحنوهم أم ال- ٢٨٧س
 مبعىن يوفقهم اهللا جيوز طلب اهلداية للمشركني والكفار بأن يهديهم اهللا ،  نعم
وهذا ،  تطلق اهلداية ويراد هبا البيان واإلرشاد:  ألن اهلداية أنواع كثرية؛  احلقلقبول 

وهداية مبعىن ،                                           ّ     ألن اهللا سبحانه وتعاىل أرشد كل الناس للحق وبي نه هلم؛  شيء حاصل
فيجوز أن ندعو للكفار بأن يهديهم اهللا لقبول احلق ؛  التوفيق لقبول احلق والعمل به

 .  والدخول يف اإلسالم

                                                 
 .  ٥٥:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٥٦:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  )٣٤٧٩(الترمذي الدعوات ) ٣(
 .  ) من حديث أيب هريرةبنحوه)  ١٥٦ / ٩ " ( سننه"  رواه الترمذي يف  ) (٤(
 .  ٦٠:  سورة غافر آية) ٥(
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$  {:  لقوله تعاىل؛  إمنا املمنوع أن ندعو هلم باملغفرة tΒ šχ% x. Äc É<¨Ζ= Ï9 š Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ# u 

β r& (#ρ ã Ï øó tG ó¡ o„ t Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 2† n1 ö è% . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ š ¨ t7 s? öΝ çλ m; öΝ åκ ¨Ξ r& Ü=≈ ys ô¹ r& 

ÉΟŠ Ås pg ø:  .   فاملشرك والكافر ال جيوز االستغفار له والترحم عليه)٢( )١( } ∪⊃⊆⊆∩ #$

 حديث به أمور غريبة مثل القراءة يف الركوع 
 والسجود والسؤال مبعاقد العز من العرش وغري ذلك 

اثنيت عشرة ركعة ُتصلني  { : ل يقو          ً              وجدت حديث ا عن رسول اهللا - ٢٨٨س
فأثن على ؛  فإذا تشهدت يف آخر صالتك؛  وتتشّهد بني كل ركعتني،  من ليل أو هنار

وآية ،  رات واقرأ وأنت ساجد فاحتة الكتاب سبع م وصلِّ على النيب اهللا 
وهو على ،  له امللك،  ال شريك له،  ال إله إال اهللا وحده:  وقل،  الكرسي سبع مرات

،  إين أسألك مبعاقد العز من عرشك! اللهم :  مث قل،  عشر مرات؛  كل شيء قدير
 مث )٣(وكلماتك التامة ،  وجدك األعلى،  وبامسك األعظم،  ومنتهى الرمحة من كتابك

؛  وال ُتعلّموها السفهاء " : قال.  " مث سلم مييًنا ومشاالً،  فع رأسكمث ار،  سل حاجتك
 وقال رواه احلاكم عن ابن مسعود ،  أو ما معناه } فإن يدعوا هبا ُيستجاُب هلم

قد جربته :  وقال إبراهيم بن علي:                      ً قد جربته فوجدته صحيح ا:  أمحد بن حرب
أفيدونا .     ًّ  حق ا)٤(قد جربته فوجدته :  قال لنا زكريا:  وقال احلاكم.           ًّ فوجدته حق ا

وماذا ،     ًّ            حق ا هبذه الصفةهل هذه الصالة واردة عن النيب ،             ً جزاكم اهللا خري ا
حديث بينما هناك ؟                            ُ                         وما املقصود بالسفهاء الذين ن هينا أن نعلمهم هذه الصالة؟  تسمى

                                                 
 .  ١١٣:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ) ١١٣:  التوبة ( ) ٢(
 .  ) ) ٣٤٥،  ٣٤٤ / ١ " ( جمموع الفتاوى"  للفائدة انظر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  ) (٣(
 .  ) مل أجده  ) (٤(
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،  )١( } هنى عليا عن تالوة القرآن وهو راكع أو ساجد {  أن النيب ابن عباس 
 ؟  وإن كانا صحيحني فكيف اجلمع بينهما؟  فأيهما الصحيح؛  )٢(أخرجه ابن جرير 

هذا احلديث فيه من الغرابة كما ذكر السائل من أنه شرع قراءة الفاحتة يف غري القيام 
ً                                    وأيض ا يف السؤال مبعاقد العز من العرش وغري ،  وتكرار ذلك،  وع أو يف السجوديف الرك    
ويف ،  فالذي ينبغي للسائل أن ال يعمل هبذا احلديث،  وكلها أمور غريبة،  ذلك

وفيها من نوافل ،   اليت ال إشكال فيهااألحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اهللا 
 .  يه اخلري والكفاية إن شاء اهللاما ف،  العبادات والصلوات والطاعات

هذا ؛     ً                  ً وفالن ا جربه فوجده صحيح ا،                       ً    ّ             ً أما ما ذكره من أن فالن ا جر به فوجده صحيح ا
            ُ   ِّ                         فكون اإلنسان ي جر ب الشيء وحيصل له مقصوده ال ،  كله ال يدل على صحة احلديث

ً  ء  ألنه قد يصادف حصول هذا الشيء قضا؛  يدل على صحة ما قيل فيه أو ما ورد فيه
فحصول الشيء ال يدل على صحة ما ورد ،               ً        ً         أو يصادف ابتالء  وامتحان ا للفاعل،      ً وقدر ا
 .  به

 دعاء يعتقد الناس أنه يشفي من مرض السكر 
وهو ،                                                    ُّ   هناك أناس يدعون بدعاء يعتقدون أنه يشفي من مرض الس كر- ٢٨٩س
،  أنت وسيليت! الصالة والسالم عليكم وعلى آلك يا سيدي يا رسول اهللا :  كما يلي
.  اشفع يل! يا رسول اهللا :  ويقول هذا القول.  فأدركين،    َّ      قل ت حيليت،  خذ بيدي
وهل ؟  فهل جيوز أن يردد هذا الدعاء.  ادع اهللا يا رسول اهللا يل بالشفاء:  ومبعىن آخر

 .  أرشدونا بارك اهللا فيكم؟  فيه فائدة كما يزعمون
 وطلب لكشف الضرر واملرض  دعاء للرسول ألنه؛  هذا الدعاء من الشرك األكرب

،  فطلبه من غري اهللا شرك أكرب؛   وهذا ال يقدر عليه إال اهللا سبحانه وتعاىلمن الرسول 
                                                 

،  )١/٩٢(، أمحد  )١٠٤٣(، النسائي التطبيق  )١٧٣٧(، الترمذي اللباس  )٢٠٧٨(مسلم اللباس والزينة ) ١(
 .  )١٧٧(مالك النداء للصالة 

 .  ) مل أجده  ) (٢(
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ألن املشركني األولني ؛  هذا من الشرك األكرب،   بعد موتهوكذلك طلب الشفاعة منه 
فاهللا سبحانه وتعاىل عاب ؛  هؤالء شفعاؤنا عند اهللا:  ويقولون،  كانوا يعبدون األولياء

ُ          وهناه م عن ذلك ،  ذلك عليهم    }  šχρ ß‰ç7÷è tƒ uρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿω uρ óΟßγ ãè xΖtƒ 

šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 { )٢(  )١( }  š Ï%©!$#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u!$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ 

öΝèδ ß‰ç6÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’n< Î) «!$# #’ s∀ø9ã— { )٤(  )٣(  . 
                               ُ                                   ذا من الشرك األكرب والذنب الذي ال ي غفر إال بالتوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل وكل ه

ّ فهو دعاء شركي ؛  والتزام التوحيد وعقيدة اإلسالم،  منه ،                      َّ    ال جيوز للمسلم أن يتلف ظ به،              
َ  ِّ     وأن ي ح ذ ر منه،  وجيب على املسلم أن ينهى عنه،  وال أن يستعمله،  وال أن يدعو به  ُ      . 
،             ُ                ُ                                 لشرعية اليت ي دعى هبا للمريض وي رقى هبا املريض أدعية ثابتة ومعلومةواألدعية ا

،  " )٥( " صحيح البخاري " كـ؛  ُ                 ِّ                          ي رجع إليها يف مظان ها من دواوين اإلسالم الصحيحة
 .  )٦( " صحيح مسلم " و

قراءة ،                                            ُّ َّ               ُّ َّ وكذلك قراءة القرآن الكرمي على املريض مرض الس ك ر أو غري مرض الس ك ر
 .   على املريض فيها شفاء وأجر وخري كثري- وبالذات قراءة سورة الفاحتة -آن الكرمي القر

واملسلم ال جيوز له أن يتعاطى ،  واهللا سبحانه وتعاىل أغنانا بذلك عن األمور الشركية
إال ؛  وال أن يقدم على عمل من األعمال أو على دعاء من األدعية،     ً           َّ  شيئ ا من الشركي ات

،  وذلك بسؤال أهل العلم،     َّ                              وحتق ق أنه من شريعة اهللا وشريعة رسولهإذا ثبت لديه 
 .  وبالرجوع إىل أصول اإلسالم الصحيحة
 .  والتحذير منه،  والنهي عنه،  واالبتعاد عنه،  فالذي أنصحك به ترك هذا الدعاء

                                                 
 .  ١٨:  سورة يونس آية) ١(
 .  ) . ) ٣٩٣ / ٢ (انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٢(
 .  ٣:  سورة الزمر آية) ٣(
 .  ) . ) ٤٦ / ٤ (انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٤(
 .  ) ٢٦-٢٢ / ٧ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٥(
 .  ) ١٧٢٩-١٧١٨ / ٤"  صحيح مسلم: "  انظر) ٦(
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 حكم الدعاء بقول سبحان من ال يصفه الواصفون وال تدركه العقول 
،  سبحان من ال يصفه الواصفون:          ّ         يدعو الد اعي فيقول هل جيوز أن - ٢٩٠س

                                 ُّ        ألننا نسمع بعض األئمة يدعون هبذا الد عاء فهل ؟  وما أشبه ذلك.  وال تدركه العقول
 ؟  يصح ذلك

$!uρ â!¬  {:  قال اهللا تعاىل؛  ُ                                    ي شرع الدعاء مبا ورد من أمساء اهللا وصفاته oÿ ôœ F{$# 4 o_ó¡çt ø: $# 

çνθ ãã÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( { )١(   . 
فال ينبغي ؛          ُ                                                 أما ما ذ كر يف السؤال فلم يرد يف كالم اهللا وكالم رسوله فيما أعلم

 .     ُّ      الد عاء به
ً         وأيض ا يف كلمة ٌ نظر  ظاهر ! ال يصفه الواصفون :           ٌ ن اهللا سبحانه يوصف مبا أل؛    
                          ً          ورمبا يكون هذا اللفظ منقوال  عن نفاة أو وصفه به رسوله ،  وصف به نفسه

 .     ِّ   الص فات

 حكم الدعاء بقول اللهم جباه نبيك 
 ؟  " اللهم جباه نبيك " :  هل جيوز أن نقول يف الدعاء- ٢٩١س

وهو من ،   دليل عليهألن هذا بدعة ال؛   وال جباه غريهال جيوز التوسل جباه النيب 
 .  الشرك

جاه املخلوق عند اخلالق تعاىل ليس كجاه  " : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
واملخلوق يشفع عند املخلوق ،  فإنه ال يشفع أحد عنده إال بإذنه؛  املخلوق عند املخلوق

 .  " )٢(انتهى  " واهللا تعاىل ال شريك له،  فهو شريك له يف حصول املطلوب؛  بغري إذنه
:  ومل يأمرنا أن ندعوه جباه أحد قال تعاىل،  واهللا سبحانه أمرنا أن ندعوه مباشرة

}  (#θ ãã ÷Š$# öΝä3−/u‘ { )١(   ،}  tΑ$ s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 { )٢(   ،}  (#θãã ÷Š$$ sù ©!$# 

                                                 
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ) ٣٢٠ / ١ (لشيخ اإلسالم ابن تيمية "  جمموع الفتاوى: "  انظر) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٢٨٣

šÅÁ Î= ÷‚ ãΒ çµ s9 t Ïe$!  uρ!¬  {:  فقال،  وه بأمسائه سبحانهكما أمرنا أن ندع؛  )٣( } #$

â!$ oÿ ôœ F{$# 4 o_ó¡çt ø: $# çνθ ãã÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( { )٤(   . 

قال شيخ  } فإن جاهي عند اهللا عظيم؛  إذا سألُتم اهللا فاسألوه جباهي { :     ُ    وما ي روى
ليس يف شيء من كتب املسلمني اليت ،  إنه حديث كذب " : اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 .  )٥(انتهى  " وال ذكره أحد من أهل العلم باحلديث،  يعتمد عليها أهل احلديث

 ت ال ترحم وال تترك رمحة اهللا ترتل حكم قول أن
.  وال تترك رمحة اهللا ترتل،  أنت ال ترحم:   يقول بعض الناس لبعض- ٢٩٢س

 ؟  فهل يف هذا القول حمذور شرعي
وهو من باب اإلنكار على اجلبابرة ،  ال بأس به! أنت ال ترحم :  قول بعض الناس

 .     ُ   الع تاة
؛  وال جيوز النطق به،  قول خطأ وضالل ! وال تترك رمحة اهللا ترتل:  ولكن قوهلم

$  {:  قال تعاىل؛  ألنه ال أحد مينع رمحة اهللا النازلة ¨Β Ëx tG øtƒ ª!$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ÏΒ 7π uΗ÷q§‘ Ÿξ sù y7 Å¡ôϑ ãΒ 

$ yγ s9 ( $ tΒ uρ ô7Å¡ôϑ ãƒ Ÿξ sù Ÿ≅ Å™ öãΒ …çµ s9 .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ•yè ø9$# ãΛ Å3pt ø:  يقول والنيب ،  )٦( } ∪⊅∩ #$

 .  )٨( )٧( } وال معطَي ِلما منعَت،  ال مانَع ِلما أعطيَت {     ً      خماطب ا ربه 
                                                 

 
 .  ٥٥:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٦٠:  سورة غافر آية) ٢(
 .  ١٤:  سورة غافر آية) ٣(
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) ٤(
، وكذلك  ) ٣٣٥ / ٢٤ (، وكذلك  ) ٣١٩ / ١ (لشيخ اإلسالم ابن تيمية "  جمموع الفتاوى: "  انظر) ٥(

) ١٢٦ / ٢٧ (  . 
 .  ٢:  سورة فاطر آية) ٦(
، أبو داود  )١٣٤١(، النسائي السهو  )٥٩٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٨٠٨(البخاري األذان ) ٧(

 .  )١٣٤٩(، الدارمي الصالة  )٤/٢٤٥(، أمحد  )١٥٠٥(الصالة 
 .  ) ، وهو جزء من احلديث من حديث املغرية بن شعبة)  ٢٠٥ / ١ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف  ) (٨(
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فهذا هو احلسد ؛  ملخاطب يكره نزول رمحة اهللا على عباده                     َّ  وإن كان قصد القائل أن  ا
ُ           املذموم الذي ي نك ر  على صاحبه     َّ       والص واب أن ،      َّ          ولكن  اللفظ خطأ،  فاملعىن صحيح؛               ُ  َ

 .      ُ                        وتكره  أن ترتل رمحة اهللا على عبده:  ُ    ي قال

 حكم التحسر والتأسف على ما مضى واحلكمة من منع استعمال كلمة لو 
؟        ُّ        ُّ                  ُ        ً       ً  التحس ر والتأس ف على ما مضى مما مل ي درك أمر ا مذموم ا    ُ     هل ي عترب- ٢٩٣س

 ؟  ) لو (وما حكمة منع استعمال كلمة 
ُ                                                  ال جيوز التحس ر والتأس ف  على ما مل يدرك اإلنسان إذا كان عمل السبب حلصوله ومل  ُّ        ُّ           

                     ُّ      وألن هذا يدل على التسخ ط على ،  لعل عدم حصوله خري له؛  فإنه ال يدري؛  حيصل
$!  {:  قال تعاىل؛  اهللا وقدرهقضاء  tΒ z>$ |¹ r& ÏΒ 7π t6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ þ’ Îû öΝä3Å¡àΡr& ω Î) ’Îû 

5=≈ tG Å2 ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& !$ yδ r&uö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) š Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩⊄⊄∪ ŸξøŠs3Ïj9 (#öθ y™ ù's? 4’ n?tã $ tΒ öΝä3s?$ sù Ÿω uρ (#θ ãm tøs? 

!$ yϑ Î/ öΝà69s?# u 3 ª!$#uρ { )١(   . 
فقد هنى عنه الرسول صلى اهللا عليه ! لكان كذا ؛  لو أين فعلت كذا:  أما قوله

 : ل قاأن رسول اهللا ؛  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه " الصحيح " ففي؛  وسلم
:  فال تقل؛  وإن أصابك شيء،  وال َتعجَِزن،  واستعن باهللا،  احرص على ما ينفُعك {

تُح  تف) لو (فإنَّ .  وما شاء فعل،  قدََّر اهللا:  ولكن قُل،  لكان كذا وكذا؛  لو أين فعلُت
 .  )٣( )٢( } عمل الشيطان

                                  ُّ                   ُّ        تفتح عمل الشيطان ملا فيها من التأس ف على ما فات والتحس ر ولوم ) لو (فكلمة 
 .               َّ      ِّ                 وذلك ينايف الص رب والر ضى بالقضاء والقدر،  القدر

                                                 
 .  ٢٣ -٢٢:  تانياآلسورة احلديد ) ١(
 .  )٢/٣٧٠(، أمحد  )٧٩(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٦٤(مسلم القدر ) ٢(
  . )من حديث أيب هريرة)  ٢٠٥٢ / ٤ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف  ) (٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٢٨٥

؛  )٢( )١( } ما ُسقت اهلدَي؛  ري ما استدبرُتلو استقبلُت من أم { وأما قوله 
            َّ          فهو إخبار عم ا سيفعل يف ؛  وليس فيه اعتراض على قدر،  فهو إخبار عن مستقبل

 .  املستقبل لو حصل

 حكم التعبري بقول والدي العزيز أو أخي الكرمي 
والدي :   أرى بعض الناس يكتب يف رسائله ألخيه أو لوالده فيقول- ٢٩٤س
هل ؛  وغري ذلك من أمساء اهللا احلسىن.  أخيت الكرمية:  أو،  أخي الكرمي:  أو،  العزيز

 ؟  هذا فيه شيء
ô‰s)s9 öΝà2  {:  قال اهللا تعاىل؛  بل هو جائز،  هذا ليس فيه شيء u!% y` Ñ^θß™ u‘ ôÏiΒ 

öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïµ ø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒÌym Νà6ø‹n= tæ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ âu‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊄∇∪ { )٣(   ،

$  {:  وقال تعاىل oλm; uρ î¸ ötã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊄⊂∪ { )وقال النيب ،   )٤ }  إن الكرمي ابن الكرمي

،  هذا دليل على أن مثل هذه األوصاف تصح هللا ولغريه؛  )٦( )٥( } ابن الكرمي يوسف
تليق به فإن صفات اخلالق ؛                        ِ ُ                        ولكن اتصاف اهللا هبا ال مياث ل ه شيء من اتصاف املخلوق هبا

ألنه عزيز ؛  العزيز:  وقول القائل ألبيه أو أمه أو صديقه،  وصفات املخلوق تليق به
 .                ً                         وال يقصد هبا أبد ا الصفة اليت تكون هللا عز وجل،     ٍ     غال  عنده،  عليه

                                                 
 .  )١٢١١(مسلم احلج ) ١(
 .  ) ، وهو جزء من احلديث من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٨٧٩ / ٢ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف  ) (٢(
 .  ١٢٨:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ٢٣:  سورة النمل آية) ٤(
 .  )٢/٩٦(، أمحد  )٣٢١٠(البخاري أحاديث األنبياء ) ٥(
 .  )من حديث أيب هريرة)  ١٦١ / ٤ " ( يحهصح"  رواه البخاري يف  ) (٦(
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 ٢٨٦

 حكم قول ما صدقت على اهللا حيصل كذا 
ُ      ما صد قت على اهللا حيص ل كذا:   ما حكم قول بعضهم- ٢٩٥س ان وإذا ك؟  .      َّ           
 ؟                                   ِّ فما العبارة اجلائزة البديلة للمتكل م؛  ال جيوز

ُ        ما صد قت  على اهللا (هذه الكلمة  فاألوىل ؛  وال معىن هلا،               ًال أعلم هلا أصال :   إخل) .      َّ 
ُ  ُ    ما صد قت  أنه حيص ل  كذا (وأن يقتصر املتكلم على كلمة ،  تركها        ُ وما أشبه ذلك من .  )      َّ 

ُ  ُ    بعد أنه حيص ل  كذاأست:  كأن يقول؛  األلفاظ املعروفة أو ما أشبه ،  أستغرب:  أو،           
 .  ذلك

 من يتشدد يف مسائل العقيدة ويدقق يف عبارات املتحدثني والكتاب 
                    ً                                  بعض الناس يتشدد كثري ا يف مسائل العقيدة ويدقق يف عبارات - ٢٩٦س

فإىل أي ،  املتحدثني والكتاب حبجة اخلوف من الوقوع فيما ينايف التوحيد أو كماله
 ؟  ى يصح هذا املوقفمد

ال شك أن احملافظة على العقيدة وجتنب األلفاظ اليت ختل هبا أمر واجب وال يعترب ذلك 
،  ألنه قد ورد النهي عن ألفاظ معينة كاحللف بغري اهللا؛             ً      ً بل يعترب أمر ا حممود ا،      ً تشدد ا

،   وحدهواستبدال ذلك باحللف باهللا،  ولوال اهللا وأنت،  ما شاء اهللا وشئت:  وعن قول
أما املنع من ،  مث أنت،  ولوال اهللا،  مث شئت،  أو ما شاء اهللا،  ما شاء اهللا وحده:  وبقول

ومن منع منها فهو جاهل ال يعتد ،  األلفاظ اليت مل يرد النهي عنها فهذا تشدد ال جيوز
 .  بقوله

 واملرجع يف ذلك إىل الكتاب والسنة وسؤال أهل العلم وتعلم أحكام العقيدة
ألن العقيدة هي ؛  وهذا فرض عني على كل مسلم،  الصحيحة ومعرفة ما خيل هبا

óΟ  {:  قال تعاىل،  األساس n= ÷æ $$ sù … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) ª! $# ö Ï øó tG ó™ $# uρ š Î7 /Ρ s% Î! t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ 

ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 3 { )ال إله إال اهللا قبل القول والعمل:  فأمر بتعلم معىن،   )١  . 
                                                 

 .  ١٩:  سورة حممد آية) ١(
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 ٢٨٧

 حكم القول مازحا أسلمت رياء وسأرتد 
وذهبت إىل جمموعة من ،   استلمت فتاة جائزة حلفظها جزء عم- ٢٩٧س

،  أسلمت رياء وسأرتد:  فقالت هلن الفتاة؟  أأسلمت:  الزميالت فقالت إحداهن هلا
وماذا يكون عليها بالرغم من أهنا قالت هذا الكالم ؟  فما حكم مثل هذا القول

ً                              علم ا أهنا طالبة يف املرحلة الثانوية؟  مازحة  ؟    
ألن هذا ال جيوز ؛                     ً ولو كان اإلنسان مازح ا،  هذا كالم خطري ال جيوز التلفظ به

وال تعود ملثل هذا الكالم ،  وتستغفره،  وعلى من قالت أن تتوب إىل اهللا،  املزح به
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني ما فيها يهوي هبا يف  { : فقد جاء يف احلديث،  القبيح

اهللا سبحانه مل يعذر املنافقني ملا تكلموا  و)٢( )١( } النار أبعد ما بني املشرق واملغرب

$  {:  بكالم اللغو وقالوا yϑ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü=yè ù= tΡuρ 4 { )٣(   . 

 ملال جبهدي وتعيب حكم نسب اخلري للنفس دون اهللا مثل حصلت على هذا ا
                                                         ً  هل جيوز للمسلم أن ينسب اخلري إىل نفسه دون أن ينسبه إىل اهللا أوال  - ٢٩٨س

ونلت هذا املقام بذكائي ،  حصلت على هذا املال جبهدي وتعيب:  مثل أن يقول
 ؟  إخل.  وقدريت

ألن ذلك جحود ؛  ال جيوز للمسلم أن ينسب حصوله على شيء من اخلري إىل نفسه
وهذا مما يسبب إمساكه عن اإلنفاق يف ،  واغترار حبوله وقوته،   عليه وكفر هبانعمة اهللا
 .  ومساعدة احملتاجني من الفقراء واملساكني،  سبيل اهللا

                                                 
،  )٢/٣٣٤(، أمحد  )٢٣١٤(، الترمذي الزهد  )٢٩٨٨(، مسلم الزهد والرقائق  )٦١١٣(البخاري الرقاق ) ١(

 .  )١٨٤٩(مالك اجلامع 
 .  )من حديث أيب هريرة)  ٢٢٩٠ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٢(
 .  ٦٥:  سورة التوبة آية) ٣(
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 ٢٨٨

çµçF…  {:  فخسف اهللا به وبداره األرض ملا قال،  فقد قال قارون مثل هذه املقالة Ï?ρ é& 

4’ n?tã AΟù= Ïæ ü“Ï‰ΖÏã 4 { )حصلت عليه مبعرفيت بوجوه املكاسب:  قيل معناه،   اآلية )١  ،
                 ً                  وقال اهللا تعاىل منكر ا على من نسب حصول ،  على علم من اهللا أنين أستحقه:  وقيل

÷  {:  مطلوب إىل حوله وقوته أو مرتلته عند اهللا È⌡s9uρ çµ≈ oΨø% sŒr& Zπ tΗ ôqy‘ $ ¨ΨÏiΒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ u!#§ŸÑ çµ ÷G ¡¡tΒ 

£s9θ à)uŠs9 #x‹≈ yδ ’ Í< { )٢(   . 
لى املسلم أن يشكر اهللا  والواجب ع)٣(بعملي وأنا حمقوق به :  يقول:  قال جماهد

 :  والشكر له ثالثة أركان،  على نعمه
 .                    ً التحدث بالنعم ظاهر ا:  األول
 .                 ً االعتراف هبا باطن ا:  الثاين
 .  واهللا أعلم،  صرفها يف طاعة مسديها وموليها:  الثالث

 حكم قول اللهم ال تفتنا إال يف طاعتك 
فهل هذا قول ،  ال يف طاعتكاللهم ال تفتنا إ:   بعض الناس يقولون- ٢٩٩س
 ؟  اللهم ال تبتلنا إال يف طاعتك:  أو قول؟  صواب

وإمنا يكونان ،  ألن الفتنة واالبتالء ال يكونان يف الطاعة؛  الواجب جتنب هذا اللفظ
:  قال تعاىل،  يف األمور اليت قد تشغل عن الطاعة كاألموال واألوالد واملصائب والنعم

}  Νä.θ è= ö7tΡuρ Îh¤³9$$ Î/ Îösƒ ø: $#uρ Zπ uΖ÷FÏù ( { )وقال تعاىل،  واملراد باخلري هنا النعم،  )٤  :}  !$ yϑ ¯ΡÎ) 

öΝä3ä9≡uθ øΒ r& ö/ä.ß‰≈ s9÷ρ r&uρ ×π uΖ÷G Ïù 4 { )وقال تعاىل،  )٥  :}  Νä3¯Ρuθ è= ö7oΨ s9uρ &ó y´ Î/ zÏiΒ Å∃öθ sƒ ø: $# Æíθ àf ø9$#uρ <È ø)tΡuρ 

                                                 
 .  ٧٨:  سورة القصص آية) ١(
 .  ٥٠:  سورة فصلت آية) ٢(
 .  ) ) ٣ / ٢٥ (انظر جامع البيان يف تفسري القرآن البن جرير الطربي   ) (٣(
 .  ٣٥:  سورة األنبياء آية) ٤(
 .  ١٥:  سورة التغابن آية) ٥(
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 ٢٨٩

zÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒ F{$# Ä§àΡF{$#uρ ÏN≡tyϑ ¨W9$#uρ 3 { )وإمنا هي خري ،  أما الطاعة فإهنا ليست فتنة،  )١
ويسأله ،  فاملشروع أن يدعو اهللا بالسالمة من شر الفنت وشر االبتالء واالمتحان،  حمض

 .  واهللا أعلم.  والعمل الصاحل،  والشكر عند الرضاء والتوفيق للطاعة،  الصرب عند البالء

  قول يف ذميت حكم
            ً   ليكون تصديق ا ) يف ذميت : (  ما حكم قول الشخص لشخص آخر- ٣٠٠س

على ذميت إذا كان هذا :  وقد يكون مقصد القائل أي.              ً        وهل يعترب حلف ا بغري اهللا،  له
 ؟     ً كذب ا

فليست من حروف ،  ) يف (وأما ،  والتاء،  والباء،  الواو:  حروف القسم ثالثة وهي
                           ألنه قد يكون القائل عامي ا ال ؛   فهذا يشبه القسم) يف ذميت : ( ا قالولكن إذ،  القسم

 .  فترك هذا اللفظ أحوط،  والعربة باملقاصد،  يعرف حروف القسم

 من يقول ال جيوز قول اهللا أعلم أو اهللا العامل ولكن جيب أن يقول اهللا عامل 
ولكن ،  أو اهللا العامل،  اهللا أعلم:  إنه ال جيوز قول:   مسعنا البعض يقول- ٣٠١س

 ؟  فما صحة ذلك،  اهللا عامل:  جيب أن يقول
 .  بل هو باطل،  هذا القول الذي ذكرت أيها السائل ال أصل له

كلها مجل صحيحة يوصف ،  واهللا عامل،  واهللا العامل،  اهللا أعلم:  والصواب أن يقال
 .  هبا الرب سبحانه

وهو عامل بأحوال اخلالئق ،  يم بكل شيءوهو العل،  فهو سبحانه العامل بكل شيء
=øŠs9r& ª!$# zΝn§{  {:  كما قال سبحنه،  وهو أعلم من خلقه بكل شيء،  كلها ÷ær'Î/ 

t ÌÅ6≈ ¤±9$$ Î/ ∩∈⊂∪ { )٢(  . 

                                                 
 .  ١٥٥:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٥٣:  م آيةسورة األنعا) ٢(
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 ٢٩٠

β¨  {:  وقال تعاىل Î) ©!$# Èe≅ ä3Î/ >ó x« ÒΟŠ Î= tæ ∩∉⊄∪ { )وقال سبحانه،   )١  :}  ãΝÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# 

Íο y‰≈ yγ ¤±9$#uρ 4 { )٢(   . 
 .  واآليات يف هذا املعىن كثرية

 حكم قول ما عندي وال شعرة اهللا وحكم مجع الشعر فوق الرأس 
وما احلكم يف وضع ؟  ما عندي وال شعرة اهللا:   ما احلكم يف قوله- ٣٠٢س

فقد استمعنا أنه يكره وضعه يف ؟  ) كعكع (الشعر ومجعه فوق الرأس على هيئة 
 ؟  الصالة

ألن ؛  وإن كان املقصود به إضافة املخلوق إىل خالقه،  هذا اللفظ ال ينبغي التلفظ به
ناقة :  املخلوق يضاف إىل خالقه على وجه التشريف والتكرمي لذلك املخلوق املضاف مثل

وإن كانت الشعرة من ،  ن ذلكوليس ما ذكر يف السؤال م،  وعبد اهللا،  وبيت اهللا،  اهللا
 .  خلق اهللا تعاىل

؛  وال جيوز مجع شعر رأس املرأة فوق رأسها حىت يكون له جرم بارز كأنه رأس آخر
أهنن من أهل  {                         ً                            ألنه خيشى أن يكون ذلك داخال  يف وصف النساء الاليت أخرب النيب 

مجع خبايت :   والبخت)٤( )٣( } ووصفهن بأن رءوسهن كأسنمة البخت املائلة،  النار
 .  وال جيوز فعل هذا يف شعر املرأة يف الصالة وغريها،  وهي اإلبل وهلا سنامان

 حكم القول للشيء ليته مل حيصل أو ليته حصل كذا وكذا 
 ؟  أو ليته حصل كذا وكذا؟   حيصلليته مل:   ما حكم القول للشيء- ٣٠٣س

                                                 
 .  ٦٢:  سورة العنكبوت آية) ١(
 .  ٧٣:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  )١٦٩٤(، مالك اجلامع  )٢/٤٤٠(، أمحد  )٢١٢٨(مسلم اللباس والزينة ) ٣(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٦٨٠ / ٣ (انظر صحيح اإلمام مسلم ) ٤(
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 ٢٩١

،  إن كان القصد منه الندم على فوات فعل اخلري،  ليته حصل كذا أو مل حيصل:  قول
 قال والنيب ،  ألنه حيمل على االستدراك لفعل اخلري يف املستقبل؛  فال بأس به
،  لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي معي حىت أشتريه { : ألصحابه

 .   أو كما قال عليه الصالة والسالم)٢( )١( } مث أحل كما حلوا
،  أما إن كان القصد من الندم على الفائت اجلزع من القدر وعدم الرضا عما قدر اهللا

،  وهنى عن اإلمهال والكسل،   على فعل األسباب النافعةقد حث النيب و،  فهو ال جيوز
كذا لو أين فعلت  { :  عن قولفقد هنى النيب ،  مث بعد فعل األسباب إذا فات املقصود

  )٥( )٤( } قدر اهللا وما شاء فعل { : وأمر املسلم أن يقول،  )٣( } وكذا لكان كذا وكذا
 

                                                 
 .  )١٢١١(مسلم احلج ) ١(
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٨٨٨،  ٨٧٩ / ٢ (مسلم يف صحيحه رواه اإلمام ) ٢(
 .  )٢/٣٧٠(، أمحد  )٧٩(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٦٤(مسلم القدر ) ٣(
 .  )٢/٣٧٠(، أمحد  )٧٩(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٦٤(مسلم القدر ) ٤(
 .  )رةمن حديث أيب هري)  ٢٠٥٢ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٥(
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 احللف 

 حكم اإلكثار من احللف 
          ّ ً          واختذوه مؤك د ا لكل قول ،   ما القول يف قوم اعتادوا على احللف باهللا- ٣٠٤س
ً            سواء كان مهم ا أو غري مهم،  يقولونه  ؟             

وقد ،  االستهانة به وعدم احترامهألن ذلك يدل على ؛  ال جيوز اإلكثار من احللف
Ÿω  {:  قال تعاىل uρ ôìÏÜè? ¨≅ ä. 7∃ξ ym AÎγ ¨Β ∩⊇⊃∪ { )١(   . 

أن من الثالثة الذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال  { : ويف احلديث الصحيح
وال يبيع إال ،  ال يشتري إال بيمينه؛  رجالً جعل اهللا بضاعته:  يزكيهم وهلم عذاب أليم

 .  )٢( } بيمينه
þθ#)  {:  وقد ورد يف تفسري قوله تعاىل Ýàxôm $#uρ öΝä3oΨ≈yϑ ÷ƒ r& 4 { )فهو ؛  ال حتلفوا:  يريد )٣

 .  هني عن احللف إال عند احلاجة ويف حالة الرب والصدق

  حكم احللف بالنيب 
،   يف معامالهتم اعتاد بعض الناس عندنا يف مصر احللف بالنيب - ٣٠٥س

أجابين بأن هذا ؛  ء الذين حيلفون بالنيبفعندما نصحت أحد هؤال؛                ً  وأصبح األمر عادي ا
 ؟  ما احلكم يف ذلك؛  وهذا ليس فيه شيء،  تعظيم للرسول

 أو غريه من املخلوقني  أو بغريه من املخلوقني أو بصفة النيب احللف بالنيب 
:  أو قال،  والنيب:   فقالفإذا أقسم أحد بالنيب ؛  بل هو نوع من الشرك،  حمرم

                                                 
 .  ١٠:  سورة القلم آية) ١(
، من حديث سلمان الفارسي رضي  ) ٣٠٢/ ٢ (ويف الصغري )  ٢٤٦ / ٦ (رواه الطرباين يف املعجم الكبري ) ٢(

 .  اهللا عنه
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية) ٣(
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؛  أقسم بغري هؤالء:  أو،  بإسرافيل:  أو،  جبربيل:  أو،  أقسم بالكعبة:  أو،  والرسول
 .  فقد عصى اهللا ورسوله ووقع يف الشرك

 .  )٢( )١( } فليحلف باهللا أو ليصمت؛  من كان حالفًا { قال النيب 

 .  )٤( )٣( } من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك { : وقال
هذا النوع من :  جوابه أن نقول !  إن هذا تعظيم للنيب وقول احلالف بالنيب 

 باالبتعاد عن هذا فتعظيم النيب ؛      َّ                   وبي ن أنه نوع من الشركالتعظيم هنى عنه النيب 
 بل يف امتثال أمره واجتناب  ال يكون يف خمالفة النيب لنيب ألن تعظيم ا؛  احللف
َ  ْ         وهلذا قال اهللا تعاىل يف قوم اد ع و ا حمبة اهللاوهذا االمتثال يدل على حمبته ،  هنيه َّ                            :
}  ö≅ è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 { )فإذا أردت أن ؛   )٥

،  واجتنب هنيه،  فامتثل أمره؛   التعظيم الذي يستحقه عليه الصالة والسالمتعظم النيب 
ً            وبذلك تكون معظم ا لرسول اهللا ،  يف كل ما تقول وتفعل                 . 

،  بل الذين حيلفون بغري اهللا،                    ُ                     نصيحيت إلخواين الذين ي كثرون من احللف بغري اهللاف
      ً     امتثاال  ألمر ؛   وأن ال حيلفوا بأحد سوى اهللا سبحانه وتعاىلنصيحيت هلم أن يتقوا اهللا 

                                                 
، أبو داود  )١٥٣٤(، الترمذي النذور واألميان  )١٦٤٦(، مسلم األميان  )٦٢٧٠(البخاري األميان والنذور ) ١(

، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣٧(، مالك النذور واألميان  )٢/١١(، أمحد  )٣٢٤٩(األميان والنذور 
)٢٣٤١(  . 

 .  ) من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ٢٢١ / ٧ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف  ) (٢(
،  )٣٢٥١(، أبو داود األميان والنذور  )٣٧٦٦(ميان والنذور ، النسائي األ )١٥٣٥(الترمذي النذور واألميان ) ٣(

 .  )٢/٦٩(أمحد 
، ورواه  من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ١٢٥ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (٤(

"  ، ورواه احلاكم يف من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ٢٥٣ / ٥ " ( سننه"  الترمذي يف
: "  ، ورواه غريهم بدون ذكر من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ٢٩٧ / ٤ " ( مستدركه

 .  ) " كفر
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية) ٥(
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 واتقاء للوقوع يف الشرك )٢( )١( } هللافليحلف با،  َمن كان حاِلفًا { :  بقولهالنيب 

 .  )٤( )٣( } فقد كفر أو أشرك؛  َمن حلَف بغري اهللا {        َّ               الذي دل  عليه قول النيب 

 حكم احللف بغري اهللا تعاىل كاذبا 
حيلف له ؛   لشخص                                 ً     ً       حينما يريد بعض الناس أن يؤكد كالم ا كذب ا قاله- ٣٠٦س
فهل ؛  فيحلف بغريه،       ً                                      معتقد ا بأن احللف باهللا سبحانه ال يليق معه الكذب؛  بغري اهللا

 ؟  هلذا العمل وجه يف الشرع املطهر
وسيئة ،  سيئة الكذب:  مجع بني سيئتني؛  هذا الذي كذب وحلف ليسوغ الكذب

 .  احللف بغري اهللا
من حلف بغري اهللا فقد  { لقوله ؛  حوالألن احللف بغري اهللا ال جيوز حبال من األ

 .  )٦( } من كان حالفًا فليحلف باهللا أو ليصمت { وقوله ،  )٥( } كفر أو أشرك
 َ        ل أن أحلف  " قال عبد اهللا بن مسعود ؛  اهللا             ً              والكذب أخف إمث ا من احللف بغري 

ألن سيئة الكذب أخف من سيئة ؛  " )٧( "        ً                              ً باهللا كاذب ا أحب إيل من أن أحلف بغريه صادق ا

                                                 
، أبو داود األميان  )١٥٣٤(، الترمذي النذور واألميان  )١٦٤٦(، مسلم األميان  )٢٥٣٣(البخاري الشهادات ) ١(

،  )١٠٣٧(، مالك النذور واألميان  )٢/١١(، أمحد  )٢٠٩٤(اجه الكفارات ، ابن م )٣٢٤٩(والنذور 
 .  )٢٣٤١(الدارمي النذور واألميان 

 .  ) من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ٢٢١ / ٧ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف  ) (٢(
،  )٣٢٥١(، أبو داود األميان والنذور  )٣٧٦٦(، النسائي األميان والنذور  )١٥٣٥(الترمذي النذور واألميان ) ٣(

 .  )٢/٦٩(أمحد 
 .  ) من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ٢٢١ / ٧ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف  ) (٤(
،  )٣٢٥١(، أبو داود األميان والنذور  )٣٧٦٦(، النسائي األميان والنذور  )١٥٣٥(الترمذي النذور واألميان ) ٥(

 .  )٢/٦٩(أمحد 
، أبو داود  )١٥٣٤(، الترمذي النذور واألميان  )١٦٤٦(، مسلم األميان  )٦٢٧٠(البخاري األميان والنذور ) ٦(

، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣٧(، مالك النذور واألميان  )٢/١١(، أمحد  )٣٢٤٩(األميان والنذور 
)٢٣٤١(  . 

 .  ) ٤٦٩ / ٨ (رواه عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه ) ٧(
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ومن كان ،  وال غريمها،  وال باألمانة،  ال بالنيب؛  فال جيوز احللف بغري اهللا؛  الشرك
فال جيوز احللف ؛  ب من ذلك ويتركهفإنه جيب عليه أن يتو؛       ً               معتاد ا أن حيلف بغري اهللا

 .              ً        ولو كان كاذب ا يف حلفه،  بغري اهللا

 الفرق بني أقسم بآيات اهللا وأقسم بكلمات اهللا وأقسم بالقرآن وأقسم برب القرآن 
أقسم ،  أقسم بآيات اهللا:  وهل هي جائزة،   ما الفرق بني هذه األميان- ٣٠٧س

 ؟   القرآنأقسم برب،  أقسم بالقرآن،  بكلمات اهللا
مرتل :  بل يقال،  رب القرآن:  ال يقال،  ) برب القرآن (كلها جائزة إال األخري 

 .  القرآن
ألن القرآن كالم اهللا ؛  هذا كله جائز.  اإلقسام بالقرآن،  أما اإلقسام بآيات اهللا

والقسم إمنا يكون باهللا جل وعال ،  فهو صفة من صفاته سبحانه وتعاىل؛  سبحانه وتعاىل
ولكن اإلقسام باآليات إذا كان املقصود هبا ،  وكالمه من صفاته،  أو بصفة من صفاته
ألنه حلف ؛  فهذا ال جيوز؛  الشمس والقمر والسماء واألرض؛  اآليات الكونية

 .  باملخلوق
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 الرسل والرساالت 

${:  معىن قوله تعاىل £ϑ n= sù £y_ Ïµ ø‹n= tã ã≅ø‹©9$# #uu‘ $ Y6 x.öθ x. ( tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’ În1u‘ ({ 

$ { )١(:   ما معىن قوله تعاىل- ٣٠٨س £ϑ n= sù £y_ Ïµ ø‹n= tã ã≅ ø‹©9$# #uu‘ $ Y6 x.öθ x. ( tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’În1u‘ ( 

!$ £ϑ n= sù Ÿ≅ sùr& tΑ$ s% Iω =Ïm é& šÎ= ÏùFψ$# ∩∠∉∪ $ £ϑ n= sù #uu‘ tyϑ s)ø9$# $ Zî Î—$t/ tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’ În1u‘ ( !$ £ϑ n= sù Ÿ≅ sùr& tΑ$ s%  È⌡s9 öΝ©9 

’ ÎΤÏ‰öκu‰ ’În1u‘  sðθ à2V{ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# t,Îk!!$ Ò9$# ∩∠∠∪ $ £ϑ n= sù #uu‘ }§ôϑ ¤±9$# Zπ xî Î—$t/ tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’În1u‘ !#x‹≈ yδ 

çt9 ò2 r& ( !$ £ϑ n= sù ôM n= sùr& tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ ’ÎoΤÎ) Öü“ Ìt/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ∩∠∇∪ { )؟)٢    
ألهنم كانوا يعبدون الكواكب فهو أراد أن يبني هلم ؛  هذا إبطال لعبادة الكواكب

وهذه من أبرز ،  وتدرج من الكوكب إىل القمر إىل الشمس،  بطالن عبادهتم للكواكب
 عليه -فهو ،  وأهنا خملوقات ال تصلح للعبادة،  فدل على أهنا مدبرة ومسرية،  الكواكب

ألهنا بكوهنا ؛   أراد أن يقيم عليهم احلجة ببطالن عبادة هذه الكواكب-لصالة والسالم ا
وأن إبراهيم ،  تتغري وتغيب فهذا دليل على أهنا خملوقة ومدبرة ليس هلا من األمر شيء

 .  ساقها يف سياق املناظرة لقومه إلقامة احلجة عليهم

 }tFtΡ%Ÿ2 |MøtrB Èøy‰ö6tã ôÏΒ $tΡÏŠ$t7Ïã È÷ysÎ=≈|¹ $yϑèδ$tFtΡ$y⇐sù${:  معىن اخليانة الواردة يف قوله تعاىل

šUuŸÑ ª!$# Wξ  {:   يقول اهللا تعاىل يف سورة التحرمي- ٣٠٩س sVtΒ š Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãxx. 

|Nr&tøΒ $# 8yθ çΡ |Nr&tøΒ $#uρ 7Þθä9 ( $ tFtΡ% Ÿ2 |M øt rB È ø y‰ö6 tã ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã È ÷ys Î=≈ |¹ $ yϑ èδ$tFtΡ$ y⇐ sù óΟn= sù $ uŠÏΖøó ãƒ $ uΚ åκ÷]tã 

                                                 
، ورواه  من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ١٢٥ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (١(

"  ، ورواه احلاكم يف من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ٢٥٣ / ٥ " ( سننه"  الترمذي يف
: "  رواه غريهم بدون ذكر، و من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ٢٩٧ / ٤ " ( مستدركه

 .  ) " كفر
 .  ٧٨:  سورة األنعام آية) ٢(
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š∅ ÏΒ «!$# $\↔ øŠx© Ÿ≅‹ Ï% uρ Ÿξ äz ÷Š$# u‘$ ¨Ζ9$# yìtΒ t,Î#Åz≡£‰9$# ∩⊇⊃∪ { )يف أي شيء كانت :  يقول،  )١
 ؟  خيانتهما
وأن الكافر ال تنفعه ،              ً                             ة الكرمية مثال  ضربه اهللا ملخالطة الكافر للمسلمهذه اآلي:     ًأوال 

وال ،  ما دام أنه مل يدخل يف اإلسالم فإنه يف يوم القيامة يكون يف النار،  خمالطة املسلم
 .  ألنه ليس مبسلم؛  تنفعه معاشرته للمسلم وخمالطته له وإن توثقت الصلة والعالقة

ألن امرأة نوح ؛  من امرأة نوح وامرأة لوط فهي خيانة امللةأما اخليانة اليت حصلت 
وذلك ،  حيث مل تدخال يف دين زوجيهما،  وامرأة لوط كانتا كافرتني فخانتامها يف الدين

ُ                                ألن ف ر ش األنبياء معصومة من خيانة العرض؛  ليس خيانة عرض وال ميكن أن يتزوج نيب ،      ُ
 .  ا باخليانة خيانة الدينفاملراد هاهن،  يف عرضها،  بامرأة خائنة
إن خيانتهما أن امرأة نوح كانت خترب الكفار بأسرار نوح عليه الصالة :  وقيل
وخيانة امرأة لوط أهنا كانت تدل قومها على أضياف .  وتصفه بأنه جمنون.  والسالم
 فهما خائنتان لألمانة اليت بينهما وبني زوجيهما من ناحية.  ليفعلوا هبم الفاحشة،  لوط

 .  وعدم الداللة على ما عندمها من األسرار ومن األضياف،  حفظ السر

 معىن أويل العزم 
وملاذا إن كان ذلك ؟   هل صحيح أن بعض األنبياء ليس من أويل العزم- ٣١٠س
 ؟  وملاذا وصفوا هبذا الوصف؟  ومن هم أولو العزم؟  وما معىن هذه الكلمة؟      ً صحيح ا

 واهللا سبحانه وتعاىل قال لنبيه حممد ،   والعزم يف األمرالقوة والثبات:  العزم معناه
} ÷É9 ô¹ $$ sù $ yϑ x. uy9 |¹ (#θ ä9'ρ é& ÏΘ÷“ yè ø9$# zÏΒ È≅ ß™ ”9$# Ÿω uρ ≅Éf ÷è tG ó¡n@ öΝçλ°; 4 { )اشتد أذى الكفار ملا،  )٢ 

 أمره اهللا بالصرب والتحمل وانتظار الفرج اقتداء بإخوانه من أويل العزم على رسول اهللا 
 :  أما من هم أولو العزم،  من الرسل

                                                 
 .  ١٠:  سورة التحرمي آية) ١(
 .  ٣٥:  سورة األحقاف آية) ٢(
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 - وحممد ،  وعيسى،  وموسى،  وإبراهيم،  نوح:  فاملشهور أهنم مخسة هم
$ øŒÎ)uρ  {:  نه وتعاىلوهم املذكورون يف قوله سبحا،  -وصلى اهللا عليهم أمجعني  tΡõ‹s{r& zÏΒ 

z↵ Í hŠ Î; ¨Ψ9 $# öΝ ßγ s)≈ sV‹ ÏΒ šΖ ÏΒ uρ  ÏΒ uρ 8yθ œΡ tΛ Ïδ≡ t ö/ Î) uρ 4 y›θ ãΒ uρ  |¤Š Ïã uρ È ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ ( $ tΡ õ‹ s{ r& uρ Ν ßγ ÷Ψ ÏΒ 

$ ¸)≈ sW‹ Ï iΒ $ ZàŠ Î= xî ∩∠∪ { )ويف قوله تعاىل،   )١  :}  * tí uŸ° Νä3s9 zÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ»uρ Ïµ Î/ % [nθ çΡ 

ü“ Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7ø‹s9Î) $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹ uρ ÿÏµ Î/ tΛ Ïδ≡tö/Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! هؤالء ،   )٢( } #$
إهنم هم أولو :  اخلمسة املذكورون يف هاتني اآليتني الكرميتني قال كثري من املفسرين

:   يف قوله تعاىل) ِ  م ن (وأن ،  ومن املفسرين من يرى أن الرسل كلهم أولو عزم،  العزم
}  zÏΒ È≅ ß™ ”9$# { )ومنهم من يرى أن أويل العزم أكثر من ،   بيانية وليست تبعيضية )٣

 .  ولكنهم أكثر من هؤالء اخلمسة،  وليس كل الرسل من أويل العزم،  هؤالء اخلمسة
 .   أعلم- تعاىل -واهللا ،  مذكورة يف كتب التفسريواألقوال 

›û§ƒ Éβ#uöà)ø9$#uρ ÉΟ{:  معىن قول اهللا تعاىل Å3pt ø: $# ... { 

›û§ƒ ∩⊇∪ Éβ#uöà)ø9$#uρ ÉΟ  {:   قال اهللا تعاىل يف سورة يس- ٣١١س Å3pt ø: $# ∩⊄∪ y7̈ΡÎ) zÏϑ s9 

tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊂∪ 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊆∪ Ÿ≅ƒÍ”∴s? Í“ƒ Í•yè ø9$# ËΛ Ïm §9$# ∩∈∪ u‘ É‹ΖçFÏ9 $ YΒ öθ s% !$ ¨Β u‘ É‹Ρé& öΝèδ äτ !$ t/# u ôΜ ßγ sù 

tβθ è=Ï≈ xî ∩∉∪ ô‰s)s9 ¨,ym ãΑöθ s)ø9$# #’n?tã öΝÏδ ÎsYø.r& ôΜ ßγ sù Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∠∪ $ ¯ΡÎ) $ uΖù= yè y_ þ’Îû öΝÎγ É)≈ oΨôã r& Wξ≈ n=øî r& }‘Îγ sù 

† n< Î) Èβ$ s% øŒF{$# Νßγ sù tβθßs yϑ ø)•Β ∩∇∪ $ uΖù= yè y_ uρ .ÏΒ È÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& #t‰y™ ôÏΒ uρ óΟÎγ Ïù= yz #t‰y™ öΝßγ≈ oΨøŠt±øî r'sù ôΜßγ sù 

Ÿω tβρçÅÇö7ãƒ ∩∪ { )ومن هم هؤالء القوم الذين مل ينذروا مع ؟  ما معىن هذه اآليات،  )٤
 ؟   )٥( } ) ô‰s)s9uρ $uΖ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Βé& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥tGô_$#uρ |Nθäó≈©Ü9$#  {:  أن اهللا يقول

                                                 
 .  ٧:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ١٣:  سورة الشورى آية) ٢(
 .  ٣٥:  سورة األحقاف آية) ٣(
 .  ٩ - ١:  اتياآلسورة يس ) ٤(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٥(
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 الصحيح أن هذا من احلروف املقطعة يف أوائل  )١( } ∪⊆∩ û§ƒ  {:  قوله تعاىل

 اسم من أمساء )٢( } ∪⊆∩ û§ƒ  { ومن ظن أن،  واهللا جل وعال أعلم مبراده هبا،  السور

وإمنا هي حروف ،  } طه { وال } يس { فقد غلط فليس من أمسائه الرسول 

›Éβ#uöà)ø9$#uρ ÉΟ { .  وغريها} طس { و } امل {مثل ،  مقطعة Å3pt ø:  هذا  )٣( } ∪⊅∩ #$
وهو يدل على ،  قسم من اهللا سبحانه وتعاىل بالقرآن الذي هو كالمه وآياته اليت نزهلا

َ  ِ  ِ و ال ح ك يم  ،  ألن اهللا أقسم به؛  عظمة هذا القرآن احملكم الذي ال :   يعين) ٢:  يس (    ْ
y7 { . يعتريه نقص وال يعتريه تناقض وال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ¨ΡÎ) zÏϑ s9 

tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊂∪ { )وهو أن حممد ا ،   هذا هو املقسم عليه )٤  ً          ففي هذا ،   من املرسلني
 .  ورد على املشركني الذين أنكروا رسالته من اهللا إثبات الرسالة لنبينا حممد 

} 4’n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊆∪ { )ضح وطريق أنك أيها الرسول على طريق وا:   أي )٥

Ÿ≅ƒ { . صحيح هو صراط اهللا سبحانه وتعاىل Í”∴s? Í“ƒ Í•yè ø9$# ËΛ Ïm §9$# ∩∈∪ { )أن هذه :   أي )٦
 فهو الذي أرسل هذا الرسول وهو الذي أنزل هذا الرسالة وهذا القرآن من اهللا 

Í“ƒ  {،  الكتاب Í•yè ø9$# { )الر ح يم  بعباده املؤمنني حيث ،  القوي الذي ال يغالب:   يعين )٧                   ِ  ِ َّ   
‘u { . وأنزل عليهم هذا الكتاب،  أرسل إليهم هذا الرسول É‹ΖçFÏ9 $ YΒ öθ s% { )لتبني :  ين يع )٨

وحتذرهم وتنذرهم ،   وتنبههم على طريق الصواب وطريق اهلدىهلم ولتخوفهم باهللا 
 ُ          ب عث فيهم ألن النيب ؛  العرب:  واملراد هبؤالء القوم،  من طريق الشرك وطريق النار

                                                 
 .  ١:  سورة يس آية) ١(
 .  ١:  سورة يس آية) ٢(
 .  ٢:  سورة يس آية) ٣(
 .  ٣:  سورة يس آية) ٤(
 .  ٤:  سورة يس آية) ٥(
 .  ٥:  سورة يس آية) ٦(
 .  ٥:  سورة يس آية) ٧(
 .  ٦:  سورة يس آية) ٨(
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:  كما قال تعاىل،   ُ                          ب عث جلميع الثقلني اجلن واإلنسوإال فهو ،                ً  أصالة وغريهم تبع ا
}  ö≅ è% $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) $ ·èŠÏΗ sd { )١(   . 

$!  {:  وقال تعاىل tΒ uρ š≈ oΨù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈yè ù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ { )٢(   . 

 .   )٣( } ∪⊆∩ x8u‘$t6s? “Ï%©!$# tΑ̈“tΡ tβ$s%öàø9$# 4’n?tã ÍνÏ‰ö6tã tβθä3u‹Ï9 šÏϑn=≈yèù=Ï9 #·ƒÉ‹tΡ  {:  وقال تعاىل

$!  {:  وقال تعاىل tΒ uρ y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 #ZÏ±o0 #\ƒ É‹tΡuρ { )٤(   . 
إنذار العرب وهذا من التدرج يف وبدأ ب،          ُ           وإن كان ب عث يف العرب،  فرسالته عامة

 إىل امللوك إىل كسرى وقيصر وهلذا كتب ،  فهو يبلغ العرب ويبلغ غريهم،  اإلبالغ
‘Β ü$! { . ألنه رسول إليهم؛  يدعوهم إىل اإلسالم É‹Ρé& öΝèδäτ !$ t/# u { )نافاة بني هذا ال م،   )٥

 ô‰s)s9uρ  {:  كقوله تعاىل،                                                     ًوبني اآليات األخرى اليت فيها أن اهللا قد بعث يف كل أمة رسوال 

$ uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™  عليه السالم -    ُ                     مل ي بعث فيهم بعد إمساعيل ألن العرب؛   )٦( } ‘§
      ُ                                     فلم ي بعث يف العرب رسول بعد إمساعيل إال ابنه إىل أن جاء حممد ،   رسول منهم-

    ً  وأيض ا ،  وإن كانوا قد بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السالم ودعوات األنبياء.  حممد 
 .   كانوا يف زمن فترة من الرسلالذين بعث فيهم حممد 

 وكانوا مأمورين باتباع األنبياء السابقني إىل أن ث منهم رسول إال حممد ومل يبع
ô‰s)s9 ¨,ym ãΑöθ { .  وأمروا باتباعهبعث حممد  s)ø9$# #’n?tã öΝÏδ ÎsYø.r& { )وجب :   يعين )٧

فلذلك ،   وعدم استجابتهم لدعوتهم هلذا الرسول عليهم العذاب بكفرهم وعناده

                                                 
 .  ١٥٨:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ١٠٧:  سورة األنبياء آية) ٢(
 .  ١:   سورة الفرقان آية)٣(
 .  ٢٨:  سورة سبأ آية) ٤(
 .  ٦:  سورة يس آية) ٥(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٦(
 .  ٧:  سورة يس آية) ٧(
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ôΜßγ  {،  حقت عليهم كلمة العذاب sù Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∠∪ $ ¯ΡÎ) $ uΖù= yè y_ þ’ Îû öΝÎγ É)≈ oΨ ôã r& Wξ≈ n= øîr& }‘Îγ sù † n< Î) 

Èβ$ s%øŒF{$# Νßγ sù tβθßs yϑ ø)•Β ∩∇∪ $ uΖù= yè y_ uρ .ÏΒ È ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& #t‰y™ ôÏΒ uρ óΟÎγ Ïù= yz #t‰y™ öΝßγ≈ oΨ øŠt±øî r'sù ôΜßγ sù Ÿω 
tβρ çÅÇö7ãƒ ∩∪ í!#uθ y™ uρ öΝÍκö n= tã öΝßγ s?ö‘ x‹Ρr&u ôΘr& óΟs9 öΝèδ ö‘ É‹Ζè? Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊃∪ $ yϑ ¯ΡÎ) â‘ É‹Ψè? ÇtΒ yìt7©?$# tò2 Ïe%! $# 

z Å´ yz uρ z≈ uΗ ÷q§9$# Í=ø‹tó ø9$$ Î/ ( { )إ ن م ا ت نذ ر :  هذه اآليات كلها إىل قوله،   )١ ُ  ِ كلها يف حق ،   ِ َّ َ   ُ 
املعاندين الذين عرفوا احلق وبلغتهم الرسالة فاستكربوا وعاندوا واستمروا على عبادة 

 - فإن اهللا وزهدوا باحلق الذي جاء به هذا الرسول ،  األصنام ودين اآلباء واألجداد
،  وحق عليهم العذاب فال مناص هلم من ذلك،  عقوبة هلم ختم على قلوهبم -جل وعال 

وارتفع رأسه ونظره بسبب ،                   ُ َّ              فمثلهم مثل الذي غ ل ت يداه إىل عنقه،  وعميت بصائرهم
ّ       الغل الذي ط و ق عنقه وصار ميشي بني سدين إن ،  فال يستطيع النظر إىل مواقع قدميه،             َ

فاجتمع عليه عدة ،  د الذي خلفهوإن تأخر تعثر بالس،  تقدم تعثر بالسد الذي أمامه
 :  أمور

فال ينظر إىل ما ،  أنه مقمح مبعىن أنه مرتفع الرأس بسبب الغل الذي يف عنقه:     ًأوال 
 .  حتته

،  وأن اهللا أغشى بصره فال يبصر ما حوله،  ومن خلفه سدا،  أن أمامه سدا:       ً وثاني ا
ومل يصل نورها إىل ،  قلوهبموهذا بسبب أهنم أعرضوا عن آيات اهللا ومل تصل إىل شغاف 

وهذا حيصل لكل من ،  فهم صاروا يف ظلمات ويف تردد ويف زيغ والعياذ باهللا،  أفئدهتم
نسأل اهللا ،   واستكرب عن دعوته بعد أن عرفها إىل يوم القيامةخالف هذا الرسول 

 .  العافية والسالمة

                                                 
 .  ١١ - ٧:  اتياآلسورة يس ) ١(
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 :  املراد باهلدى ودين احلق الوارد يف قوله تعاىل
}  uθ èδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ Èd,ys ø9$# { 

uθ  {:   يقول تعاىل- ٣١٢س èδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ Èd,ys ø9$# …çν tÎγ ôàã‹ Ï9 

’ n?tã Çƒ Ïe$! $# Ï& Íj#à2 { )وما املقصود ؟  ما املراد باهلدى ودين احلق يف اآلية الكرمية )١
 -                             ً                              وهل يفهم من هذا أن هناك اختالف ا يف األصول اليت دعا إليها الرسل ؟  بالدين كله

 ؟   وبني ما دعا إليه النيب -عليهم الصالة والسالم 
uθ  {:  املراد باهلدى ودين احلق يف قوله تعاىل èδ ü” Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠ uρ 

Èd,ys ø9$# …çν tÎγ ôàã‹Ï9 ’n?tã Çƒ Ïe$! $# Ï& Íj#à2 { )ودين احلق هو،  العلم النافع:   أن اهلدى هو )٢  :

çν…  {:  واملراد بقوله تعاىل،  العمل الصاحل tÎγ ôàã‹Ï9 ’ n?tã Çƒ Ïe$! $# Ï& Íj#à2 { )أن دين  )٣ 
وأنه سينتشر يف األرض ويبسط ،   ناسخ جلميع األدياناإلسالم الذي جاء به حممد 

ومن مل يدخل فيه من اليهود والنصارى فسيخضع له ،  سلطانه على البشرية ويكثر أتباعه
،  فبلغ هذا الدين مشارق األرض ومغارهبا،  وقد حتقق وعد اهللا،  ويدفع اجلزية ألهله

كما أن هذا الدين ،  وضرب اجلزية على أهل الكتابني فأعطوها للمسلمني وهم صاغرون
،  وأصول دعوة الرسل عليهم السالم واحدة،  ظاهر باحلجة والربهان على سائر األديان

وأما شرائعهم فهي خمتلفة حبسب ما ،  فكلهم يدعون إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له
 .   يناسبهاتقتضيه حاجة كل أمة وما

                                                 
 .  ٣٣:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٣٣:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ٣٣:  سورة التوبة آية) ٣(
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$ øŒÎ)uρ{:  معىن قول اهللا تعاىل uΖù= è% š s9 ¨β Î) š −/u‘ xÞ% tnr& Ä¨$̈Ζ9$$ Î/ 4 { 

$ øŒÎ)uρ  {:   ما معىن اآلية- ٣١٣س uΖù= è% š s9 ¨β Î) š −/u‘ xÞ% tnr& Ä¨$ ¨Ζ9$$ Î/ 4 $ tΒ uρ $ uΖù= yè y_ $ tƒ ö”9$# 

û ÉL ©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒ u‘ r& ω Î) Zπ uΖ ÷F Ïù Ä¨$ ¨Ζ= Ï j9 nο t yf ¤±9 $# uρ sπ tΡθ ãè ù= yϑ ø9 $# ’ Îû Èβ# u ö à) ø9 $# 4 öΝ ßγ èù È hθ sƒ éΥ uρ $ yϑ sù öΝ èδ ß‰ƒ Ì“ tƒ ω Î) 

$ YΖ≈ u‹ øó èÛ # Z Î7 x. ∩∉⊃∪ { )؟  )١ 

$  {:  معىن اآلية tΒ uρ $ uΖù= yè y_ $ tƒ ö”9$# ûÉL ©9$# y7≈ oΨ÷ƒ u‘ r& ω Î) Zπ uΖ÷FÏù Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 nο tyf ¤±9$# uρ sπ tΡθ ãèù= yϑ ø9$# ’ Îû 

Èβ#uöà)ø9$# 4 { )رؤيا العني اليت رأى النيب :   الرؤيا املراد هبا )٢ كما ذكر ،  سراءاإل ليلة

فاملراد بالرؤيا هنا ،  )٣( } ∪∇⊆∩ ô‰s)s9 3“r&u‘ ôÏΒ ÏM≈tƒ#u ÏµÎn/u‘ #“uö9ä3ø9$#  {:  ذلك يف أول سورة النجم
وغريه أهنا وهي كما ذكر املفسرون كابن كثري ،  وليس املراد رؤيا املنام،  رؤية العني

 .   إىل السماءاآليات اليت رآها ليلة عرج به 
وذلك ألن املشركني افتتنوا هباتني ؛  وأما الشجرة امللعونة فاملراد هبا شجرة الزقوم

 :  املسألتني
،        ُ                                      أنه أ سري به وعرج به إىل السماء يف ليلة واحدةملا أخربهم النيب :     ًأوال 

وكذلك ،  وجعلوا يتندرون به ويضحكون منه،  كوفرح املشركون بذل،  استغربوا هذا
أما أهل الثبات وأهل ،  ضعاف اإلميان من املسلمني منهم من ارتد عن اإلميان بسبب ذلك

 .                                ً       ً         ً        اإلميان فإنه ما زادهم ذلك إال إميان ا وثبات ا وتصديق ا بالنيب 
ومنهم من ،  فهذا وجه احلكمة يف هذه الرؤيا أن من الناس من فنت هبا وارتد عن دينه

 .                    ً        ً ومنهم من زادهتم إميان ا ويقين ا،  فرح وجعل يتندر هبا كالكفار وأعداء اإلسالم
إن النار حمرقة فكيف :  جعلوا يتندرون هبا ويقولون،  وأما شجرة الزقوم فكذلك

             َّ                                             فاهللا جل وعال بي ن أنه يقدر على أن ينبت الشجر يف النار كما قال ؟  ينبت فيها شجر
                                                 

 .  ٦٠:  يةسورة اإلسراء آ) ١(
 .  ٦٠:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ١٨:  سورة النجم آية) ٣(
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 ٣٠٤

y7  {:  تعاىل Ï9≡sŒr& ×öyz »ω â“ œΡ ÷Πr& äο tyf x© ÇΠθ —% ¨“9$# ∩∉⊄∪ $ ¯ΡÎ) $ yγ≈ oΨù= yè y_ Zπ uΖ÷FÏù tÏϑ Î=≈ ©à= Ïj9 ∩∉⊂∪ $ yγ ¯ΡÎ) ×ο tyf x© 

ßl ãøƒ rB þ’ Îû È≅ô¹ r& ÉΟŠ Ås pgø: $# ∩∉⊆∪ $ yγ ãèù= sÛ …çµ ¯Ρr( x. â¨ρ ââ‘ ÈÏÜ≈ u‹¤±9$# ∩∉∈∪ { )١(   . 

χ  {:  وقال تعاىل يف آية أخرى Î) |Nt yf x© ÏΘθ —% ¨“9$# ∩⊆⊂∪ ãΠ$ yè sÛ ÉΟŠ ÏO F{$# ∩⊆⊆∪ È≅ôγ ßϑ ø9$% x. ’ Í?øó tƒ 

’ Îû Èβθ äÜç7ø9$# ∩⊆∈∪ Ç’ ø?tó x. ÉΟŠ Ïϑ ys ø9$# ∩⊆∉∪ { )٢(  . 
                      ً  وأن يكون هذا الشجر شجر ا ،  على أن ينبت الشجر يف النارفاهللا جل وعال قادر 

 .      ً            حقيقي ا يبقى فيها
 

                                                 
 .  ٦٥ - ٦٢:  ياتاآلسورة الصافات ) ١(
 .  ٤٦ - ٤٣:   ياتاآلسورة الدخان ) ٢(
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 ٣٠٥

 الفنت وأشراط الساعة 

 املراد بالفنت وموقف املسلم منها 
وما موقف املسلم منها مع بيان الفنت اليت جيب عدم ؟   ما املراد بالفنت- ٣١٤س

 ؟  اخلوض فيها والفنت اليت جتب مواجهتها
والفنت ،  كفتنة املال والولد،  االبتالء واالمتحان:  واملراد بالفتنة،  فتنةمجع :  الفنت

العقائد الفاسدة :  هي،  ففنت الشبهات،  وفنت شهوات،  فنت شبهات:  على نوعني
،  وفتنة الزنا،  كفتنة املال والولد:  وفنت الشهوات،  والبدع والشكوك واألوهام

 وموقف املسلم من الفنت مجيعها أن يستعيذ -لك  إىل غري ذ-وشرب املسكر ،  والسرقة
َ  ِّ            وأن ينكر على م ر و جيها وجياهدهم،  باهللا من شرها ويسعى يف إبعادها عن نفسه وعن ،               ُ 
 .  ويبطل شبهات الدعاة إىل الفنت،  إخوانه املسلمني

 املسيح الدجال وصفته وفتنته ووقت ظهوره والوقاية منه 
 وعن فتنته اليت استعاذ منها الرسول  نسمع عن املسيح الدجال - ٣١٥س

ومىت ؟  وما هي فتنته؟  وما صفته؟  فمن هو املسيح الدجال،  وأمرنا باالستعاذة منها
 ؟  وماذا جيب فعله كي نأمن من خطره؟  يظهر

وخروجه من عالمات ،  ويتبعه اليهود،  املسيح الدجال رجل خيرج آخر الزمان
وقد يهلك بسببه خلق ،  ة تؤثر على ضعاف اإلميانوهو خيرج معه بفنت عظيم،  الساعة

،  وأعور،  أما أوصافه فإنه رجل كافر،  إال من عصم اهللا سبحانه وتعاىل،  كثري من الناس
وخطره ،  ففتنته عظيمة،  ويريد حتويلهم عن دينهم بشىت الوسائل،  يفنت الناس،  وفاتن
وجيب علينا أن نستعيذ  { ، ألحياءوفتنته خاصة با،  وهو خيرج قرب قيام الساعة،  عظيم

 .  )١( }  -باهللا من فتنته كما أمرنا النيب 
                                                 

 ويف مواضع أخرى من - رضي اهللا عنها -من حديث عائشة )  ١٥٩ / ٧ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ١(
 .  الصحيحني وغريمها



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٠٦

 األماكن اليت ال يصل إليها املسيح الدجال 
 ؟   هل هناك أماكن ال يصل إليها املسيح الدجال- ٣١٦س

فإنه مينع ،  ويسري يف األرض بسرعة إال مكة واملدينة،  املدينة النبويةال يصل مكة وال 
 .                    ُ                  ولكن املدينة ترجف وت خرج منها كل منافق،  من دخوهلما

  " إن الدين يأرز إىل احلجاز كما تأرز احلية إىل حجرها " : حديث
إن الدين يأرز إىل احلجاز كما  { :  ما مدى صحة احلديث الذي معناه- ٣١٧س

 ؟  وما معناه؟                       ًوما هو لفظ احلديث كامال ؟  ) )١( } تأرز احلية إىل جحرها
 .  حديث حسن:  وقال عنه،  أما درجة احلديث فقد أخرجه الترمذي رمحه اهللا

إن الدين يأرز إىل احلجاز كما تأرز احلية إىل  { :  قالأما لفظه فهو أن النيب 
إن الدين بدأ غريًبا وسيعود ،  وليعقلن الدين من احلجاز معقل األروية من اجلبل،  جحرها

 وهم الذي يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من:  فطوىب للغرباء،  غريًبا كما بدأ
 .  )٣( )٢( } سنيت

وأنه يعتصم به كما ،  أن اإلميان والدين يف آخر الزمان جيتمع يف احلجاز:  ومعناه
ُ      ً             ً          ُ         وأن اإلسالم يعود  غريب ا كما بدأ غريب ا أول ما ب عث النيب ،  يعتصم الصيد برأس اجلبل               

 : م                            ٌ             فقد ورد يف معىن هذا احلديث حديث  آخر رواه مسل،  وأن من متسك به فإن له اجلنة
إن اإلسالم بدأ غريًبا وسيعود غريًبا كما بدأ وهو يأرز بني املسجدين كما تأرز احلية  {

 .   واهللا أعلم)٥( )٤( } إىل جحرها

                                                 
 .  )٢٦٣٠(الترمذي اإلميان ) ١(
 .  )٢٦٣٠(الترمذي اإلميان ) ٢(
 .  من حديث عمرو بن عوف بن زيد بن ملحمة عن أبيه عن جده)  ٢٨٨ / ٧ " ( سننه"  رواه الترمذي يف ) ٣(
 .  )١٤٦(مسلم اإلميان ) ٤(
 .  من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما)  ١٣١ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف ) ٥(
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  " د اهللاال تقوم الساعة إال على شرار اخللق عن " : حديث
ال تقوم الساعة إال على  { :  ما مدى صحة هذا احلديث وما معناه- ٣١٨س

 ؟  )١( } شرار اخللق عند اهللا
.  )٢(صحيح اإلسناد :  وقال،  " مستدركه " احلديث صحيح رواه اإلمام احلاكم يف

 كما ورد يف -نه يف آخر الزمان عند قيام الساعة تقبض أرواح املؤمنني ومعناه واضح أ
 .  وعليهم تقوم الساعة،   وال يبقى إال الكفار-احلديث 

  " ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض اهللا اهللا " : حديث
اهللا :  ال تقوم الساعة حىت ال ُيقال يف األرض {:   احلديث اآلخر– ٣١٩س
 ؟  )٣( } اهللا

أما املؤمنون فإهنم تقبض أرواحهم ،  ال تقوم الساعة إال على شرار اخللق وعلى الكفار
 .  قبل ذلك

 

                                                 
 .  )١٩٢٤(مسلم اإلمارة ) ١(
على شرار  : ( ، من حديث أيب األحوص عن عبد اهللا بلفظ ) ٤٩٤ / ٤ " ( مستدركه"  رواه احلاكم يف  ) (٢(

 .  )من حديث أيب األحوص عن عبد اهللا)  ٢٢٦٨ / ٤ " ( صحيحه"  ورواه اإلمام مسلم يف.  فقط)  اخللق
 .  )من حديث أنس)  ١٣١ / ١ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف  ) (٣(
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 القضاء والقدر 

 حقيقة اإلميان بالقضاء والقدر 
 ؟   ما حقيقة اإلميان بالقضاء والقدر مع ذكر الدليل- ٣٢٠س

أن :  اإلميان { كما قال ؛  اإلميان بالقضاء والقدر هو أحد أركان اإلميان الستة

 .  )٢( )١( } وتؤمن بالقدر خريه وشرِّه،  واليوم اآلخر،  ورسله،  وكتبه،  ومالئكته،  تؤمن باهللا

لو :  فال تقل؛  فإن أصابك شيء،  وال تعجزنَّ،  احرص على ما ينفعك { وقال 
 تفتح ) لو (فإن .  قدَّر اهللا وما شاء فعل:  ولكن قل،  لكان كذا وكذا؛  أين فعلت كذا

 .  )٤( )٣( } شيطانعمل ال

$  {:  واهللا جل وعال يقول ¯ΡÎ) ¨≅ ä. >ó x« çµ≈oΨ ø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ ∩⊆∪ { )٥(   . 
ومن مل يؤمن بالقضاء ،  فاإلميان بالقضاء والقدر هو أحد أركان اإلميان الستة

فال بد من اإلميان بالقضاء ؛  د أركان اإلميان الستةفإنه يكون قد ترك أح؛  والقدر
 .  والقدر

ونلغي األعمال واألسباب كما تقول ! العبد جمرب :  وليس معىن هذا أننا نقول
ألن اهللا أمرنا باختاذ األسباب وبالعمل ؛  ونعمل باألسباب،  لكننا نؤمن بالقدر،      َّ ُاجلربي ة 

،  أمرنا باألعمال؛  نا أن كل شيء بقضائه وقدرهفالذي أخرب؛       ُّ             َّ وبتجن ب األشياء املضر ة

                                                 
، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )١/٢٧(، أمحد  )٦٣(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٩٥(
من حديث عمر بن اخلطابوهو جزء من )  ٣٨،  ٣٧،  ٣٦ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٢(

 .  ) احلديث
 .  )٢/٣٧٠(، أمحد  )٧٩(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٦٤(مسلم القدر ) ٣(
: "  من حديث أيب هريرةوهو جزء من حديث طرفه)  ٢٠٥٢ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٤(

ٌ املؤمن القوي خري                " . (  . 
 .  ٤٩:  سورة القمر آية) ٥(
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 ٣٠٩

ُ  فالقضاء والقدر يعال ج  ؛  واألعمال واألسباب من قضاء اهللا وقدره،  وأمرنا بفعل األسباب َ                   
،  وبلغه وقوع الوباء فيه،        َّ                            وهلذا مل ا سافر عمر بن اخلطاب إىل الشام،  بالقضاء والقدر

:  قال! ؟   من قدر اهللا يا أمري املؤمنني    ُّأتفر :  قال له بعض أصحابه؛  فعزم على الرجوع
 .  )١(   ُّ                     نفر  من قدر اهللا إىل قدر اهللا ؛  نعم

وكل هذا من ،                       َّ فهو يعمل ويكتسب ويتسب ب؛  واملؤمن ال يزال يف قدر اهللا عز وجل
ٌ إن العبد جمب ر :     َّ          أم ا أن نقولقدر اهللا  ٌ                وإن كان مقد ر  له شيء سوف حيصل،            َ  وإال ،             َّ

 .                ّ      َّ  ّ هذا هو قول اجلربي ة الض ال ة! ونترك األسباب ! مل حيصل له 

 اإلنسان خمري يف دنياه أو مسري 
ٌ  أرجو إفاديت هل اإلنسان خمي ر  يف دنياه أو مسي ر - ٣٢١س  ّ               ٌ ففي اآلية الكرمية ؛                          َّ

yϑ  {:  التالية قوله تعاىل sù u!$ x© ÏΒ ÷σã‹ù= sù ∅ tΒ uρ u!$ x© öàõ3u‹ù= sù 4 { )تفيد أن اإلنسان ؛   )٢
 )٣( } ∪tΒuρ tβρâ!$t±n@ HωÎ) βr& u!$t±o„ ª!$# >u‘ šÏϑn=≈yèø9$# ∩⊄$  {:  ويف اآلية الكرمية األخرى،    َّ خمي ر

 ؟  وهل بينهما تعارض كما يظهر أم ال؟  فما معىن اآليتني؛  تفيد أن اإلنسان مسري
 :  جيتمع فيه األمران،            َّ     َّ اإلنسان مسي ر وخمي ر

،                ً       ً وخضوعه لذلك كون ا وقدر ا،  فهو مسري من حيث جريان أقدار اهللا وقضائه عليه
ٌ فهو من هذه الناحية مسي ر ؛                            َّ       ص من قضاء اهللا وقدره الذي قد ره عليه                 ُّوأنه ال ميكنه التخل  َّ                        . 

ٌ فهو خمي ر ؛                                     ُّ    أما من ناحية أفعاله هو وحركاته وتصر فاته ُ            ألنه يأيت ويذر  من األعمال ؛        َّ            
ٌ فهو خمي ر ؛  بإرادته وقصده واختياره َّ        . 
،   وتعاىل وقضائه وقدرهولكنه تابع ملشيئة اهللا سبحانه،  وله اختيار،  فالعبد له مشيئة

َ                                           ولذلك ي ثاب على الط اعة وي ع اقب على املعصية اليت يفعلها باختياره وإرادته أما اإلنسان ،         ُ           َّ     ُ 
فهذا ال ؛  - كاملكره والناسي والعاجز عن فعل الطاعة -الذي ليس له اختيار وال إرادة 
                                                 

 .  )من حديث عبد اهللا بن عباس)  ٢١-٢٠ / ٧ " ( صحيح البخاري: "  انظر  ) (١(
 .  ٢٩:  سورة الكهف آية) ٢(
 .  ٢٩:  سورة التكوير آية) ٣(
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 ٣١٠

كاجملنون ؛  لعقلأو بفقدان ا،  إما بالعجز:  ألنه مسلوب اإلرادة واالختيار؛  يعاقب
فاقد ،  ألنه فاقد لالختيار؛                                  ُّ    فهو يف هذه األحوال ال يعاقب على تصر فاته؛  واملعتوه
 .  لإلرادة

$  {:  قوله تعاىل:  أما ما أشرت إليه من اآليتني الكرميتني tΒ uρ tβρ â !$ t± n@ Hω Î) β r& u !$ t± o„ 

ª! ∅  {:  وقوله،   )١( } #$ tΒ uρ u!$ x© öàõ3u‹ù= sù 4 { )ألن اهللا ؛  فهذا يؤيد ما ذكرنا؛  )٢
وجعل مشيئة العبد ،  بحانه وتعاىل مشيئةوأثبت لنفسه س،                          ً أثبت للعبد مشيئة واختيار ا

،  إثبات املشيئة للعبد:   فدلت اآلية الكرمية على إثبات املشيئتنيتابعة ملشيئة اهللا 
 .     َّ                                  وأن  مشيئة العبد تابعة ملشيئة اهللا عز وجل،  وإثبات املشيئة هللا

yϑ  {:  وأما قوله تعاىل sù u!$ x© ÏΒ ÷σã‹ù= sù ∅ tΒ uρ u!$ x© öàõ3u‹ù= sù 4 { )فهذا ليس معناه ؛  )٣

%È≅è  {:  قال تعاىل؛                  َّ                    بل هذا معناه الز جر والتهديد والتوبيخ،     َّ   الت خيري uρ ‘,ys ø9$# ÏΒ óΟä3În/§‘ ( 

yϑ sù u!$ x© ÏΒ ÷σã‹ù= sù ∅ tΒ uρ u!$ x© öàõ3u‹ù= sù 4 !$ ¯ΡÎ) $ tΡô‰tG ôã r& tÏϑ Î=≈©à= Ï9 #·‘$tΡ xÞ% tnr& öΝÍκÍ5 $ yγ è%ÏŠ# uß  4 { )؛  )٤
   َّ فإن  ؛   باهللاوكفر،     َّ                               وأن  اإلنسان إذا عصى اهللا سبحانه وتعاىل،  هذا معناه التهديد والتوبيخ

         ُّ      فهو يستحق  عقاب ؛  وفعل الكفر بإرادته ومشيئته،  ألنه فعل الكفر باختياره؛  اهللا يعاقبه
$!  {:  اهللا ودخول النار ¯ΡÎ) $ tΡô‰tG ôã r& tÏϑ Î=≈©à= Ï9 #·‘$ tΡ xÞ% tnr& öΝÍκÍ5 $ yγ è% ÏŠ# uß  4 { )فهو سبحانه ؛  )٥

 .     َّ                    أعد  هلم هذه النار لظلمهم

                                                 
 .  ٢٩:  سورة التكوير آية) ١(
 .  ٢٩:  سورة الكهف آية) ٢(
 .  ٢٩:  سورة الكهف آية) ٣(
 .  ٢٩:  سورة الكهف آية) ٤(
 .  ٢٩:  سورة الكهف آية) ٥(
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 ٣١١

 :  معىن قوله تعاىل
}Ÿω uρ ö/ä3ãè xΖtƒ û Å∏ óÁçΡ ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& yx |ÁΡr& öΝä3s9 β Î) tβ% x. ª!$# ß‰ƒ Ìãƒ β r& öΝä3tƒ Èθ øóãƒ 4 {  

Ÿω  {:   ما املقصود بقوله تعاىل يف سورة هود- ٣٢٢س uρ ö/ä3ãè xΖtƒ û Å∏ óÁçΡ ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& 

÷β r& yx |ÁΡr& öΝä3s9 β Î) tβ% x. ª!$# ß‰ƒ Ìãƒ β r& öΝä3tƒ Èθ øó ãƒ 4 { )١(  . 
إضاللكم ودماركم إن كان اهللا سبحانه وتعاىل أراد :  يقول نوح عليه السالم لقومه

 .        َّ       فال راد  لقضائه؛  بسبب كفركم وإعراضكم
فإنه ،    َّ               إن  إرادة اهللا غالبة:  أي " : " تفسريه " قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي يف

ُ        َّ    ُّ   فلو حرصت  غاية جمهودي ونصحت  لكم أمت  الن صح ؛              ُ          ِّ      إذا أراد أن ي غويكم لرد كم احلق                  ُ        - 
 .   انتهى)٢( "                 ً لك بنافع لكم شيئ افليس ذ؛  -وهو قد فعل عليه السالم 

عرف أن اهللا سبحانه ؛  وكأنه عليه السالم ملا رأى عنادهم وإصرارهم على الكفر
  َّ                    ِّ           أن  من أعرض عن قبول احلق  بعد وضوحه ؛           َّ           كما هي سن ة اهللا يف خلقه؛  سيعاقبهم
 .     َّ                             فإن  ذلك عالمة على نزول العقوبة به؛  ودعوته إليه
                                                    ِّ     قال ذلك لقومه ملا طلبوا منه إيقاع العقوبة اليت كان خيو فهم - عليه السالم -ونوح 

      َّ      هلم أن  ذلك - عليه السالم -   َّ  فبي ن ،                                    ِّ    فطلبوا منه إيقاعها هبم من باب التحد ي له،  منها
 .        َّ         فال راد  ملا أراده؛  وأنه سبحانه إذا أراد عقوبتهم،     َّ            وإن ما هو بيد اهللا،  ليس بيده

  " يرد القدر إال الدعاءال  " : املراد حبديث
وما املقصود ؟  )٣( } ال يرد القدر إال الدعاء { :  ما املراد حبديث- ٣٢٣س
 ؟  منه

                                                 
  . ٣٤:  سورة هود آية) ١(
 .  ) ٣٦٥ / ٢ (تيسري الكرمي الرمحن من تفسري كالم املنان :  انظر) ٢(
 .  )٥/٢٨٠(، أمحد  )٩٠(ابن ماجه املقدمة ) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣١٢

أن :  عناه وم)٢( أخرجه احلاكم وغريه )١( } ال يرد القدر إال الدعاء { : حديث
فإذا حتقق ،  وأن هناك أشياء مقدرة ومربوطة بأسباب،  الدعاء سبب يف حصول اخلري

،  فإذا دعا املسلم ربه حصل له اخلري،  وإذا مل يتحقق السبب مل يقع،  السبب وقع املقدر
ُ             وإذا مل يدع  وقع به الشر وقطيعة الرحم ،                         ً             كما جعل اهللا صلة الرحم سبب ا لطول العمر،           

 .  واهللا أعلم،  لضده   ً  سبب ا 

öθ {:  معىن قوله تعاىل s9uρ $ oΨ ø⁄Ï© $ oΨ÷ s?Uψ ¨≅ä. C§øtΡ $ yγ1 y‰èδ ...{  

öθ  {:   ما معىن قوله تعاىل- ٣٢٤س s9uρ $ oΨø⁄ Ï© $ oΨ÷ s?Uψ ¨≅ä. C§øtΡ $ yγ1 y‰èδ ôÅ3≈ s9uρ ¨,ym ãΑöθ s)ø9 $# 

 Íh_ ÏΒ ¨β V| øΒV{ zΟ̈Ψ yγ y_ š∅ÏΒ Ïπ ¨ΨÉf ø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ šÏè uΗ ød r& ∩⊇⊂∪ { )؟   )٣ 

öθ  {:  هذا بعد قوله تعاىل عن املشركني s9uρ #“ ts? ÏŒÎ) šχθãΒ Ìôf ßϑ ø9$# (#θ Ý¡Ï.$ tΡ öΝÎη Å™ρââ‘ y‰ΖÏã 

óΟÎγ În/u‘ { )إذا رأوا العذاب ووقفوا على احلقيقة) يوم القيامة:  يعين (  )٤   :}  !$ oΨ−/u‘ $ tΡ÷|Çö/ r& 

$ uΖ÷è Ïϑ y™ uρ $ oΨ÷è Å_ ö‘ $$ sù ö≅ yϑ÷è tΡ $ ·s Î=≈ |¹ $̄ΡÎ) šχθ ãΖÏ%θ ãΒ ∩⊇⊄∪ { )٥(   . 

öθ  {:  قال تعاىل s9uρ $ oΨ ø⁄Ï© $ oΨ ÷s?Uψ ¨≅ä. C§øtΡ $ yγ1 y‰èδ { )٦(   . 

öθ  {:  وكما يف قوله تعاىل s9uρ #“ ts? øŒÎ) (#θ àÏ%ãρ ’ n?tã Í‘$̈Ζ9$# (#θ ä9$ s)sù $ uΖoKø‹n=≈ tƒ –ŠtçΡ Ÿω uρ z> Éj‹s3 çΡ 

ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ $ oΨ În/u‘ tβθ ä3tΡuρ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σçRùQ$# ∩⊄∠∪ { )يقولون ذلك حينما يعاينون العذاب واحلقيقة  )٧ 
ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم من حاهلم أهنم ال ،  اليت كفروا هبا من قبل وجحدوها

                                                 
 .  )٥/٢٨٠(، أمحد  )٩٠(ابن ماجه املقدمة ) ١(
)  ٣١٣ / ٦ " ( سننه"  من حديث ثوبانورواه الترمذي يف.  ) ٤٩٣ / ١ " ( مستدركه"  رواه احلاكم يف  ) (٢(

 .  ) . " ال يرد القضاء: "  من حديث سلمانبلفظ
 .  ١٣:  سورة السجدة آية) ٣(
 .  ١٢:  سورة السجدة آية) ٤(
 .  ١٢:  سورة السجدة آية) ٥(
 .  ١٣:  سورة السجدة آية) ٦(
 .  ٢٧:  سورة األنعام آية) ٧(
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 ٣١٣

öθ  {:  وهلذا قال،  هوأهنم ال يصدقون يف مقالتهم هذ،  يصلحون للهداية s9uρ (#ρ –Šâ‘ (#ρ ßŠ$ yè s9 

$ yϑ Ï9 (#θ åκçΞ çµ ÷Ψtã öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθç/É‹≈ s3s9 ∩⊄∇∪ { )١(   . 
سعيد وابتالهم وامتحنهم فاهللا سبحانه وتعاىل حبكمته وعلمه قسم اخللق إىل شقي و

،  دار اجلنة للمتقني املؤمنني:  وجعل هلم دارين،  ليظهر املطيع املنقاد من العاصي املتمرد
≈ôÅ3  {:  وهلذا قال،   للكفار واملنافقني- وهي جهنم -ودار العذاب  s9uρ ¨,ym ãΑöθ s)ø9$#  Íh_ÏΒ 

¨β V|øΒ V{ zΟ̈Ψ yγ y_ š∅ ÏΒ Ïπ̈Ψ Éf ø9$# { )من اجلن:   أي)٢  ،}  Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ šÏè uΗ ød r& ∩⊇⊂∪ { )٣(  
وعصوا بعد ،   وجحدوا بآياته وعاندوا بعد املعرفة من اإلنس الذين كفروا باهللا:  أي

،                                ً       ً وال يقبلون اخلري والنور واهلدى تكرب ا وعناد ا،  فهم ال يصلحون هلداية،  قيام احلجة
 .  ولذلك كانت عاقبتهم النار

 احلكمة من املصائب اليت تقع على الكافر وعلى األطفال الصغار وكذا احليوانات 
               ً  فقد تكون امتحان ا ،  صيب اإلنسان املسلم من مصائب نعلم حكمة ما ي- ٣٢٥س
ما احلكمة من :  هنا يأيت سؤال،  وقد تكون عقوبة ملا حصل منه من أخطاء،  وابتالء

وما احلكمة من وقوع املصائب واألوجاع ؟  املصائب اليت تقع على اإلنسان الكافر
      ُ     وماذا ي قال ؟  خرحيث تقع على بعض األطفال دون البعض اآل؟  على األطفال الصغار

 ؟   اليت تقع على بعض احليوانات والطيور) من مرض أو كسر أو جرح (عن املصائب 
ومنها ما ال ،  فمنها ما ندركه،  حكمة اهللا تعاىل يف خلقه ال ميكن اإلحاطة هبا

ألنه سبحانه ؛                                          ً               لكننا نقطع ونؤمن أن اهللا سبحانه ال يفعل شيئ ا إال حلكمة بالغة،  ندركه
قال ،  وما يصيب الكافر من املصائب فإنه عقوبة على كفره ومعاصيه،  عن العبثمرته 

                                                 
 .  ٢٨:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ١٣:  سورة السجدة آية) ٢(
 .  ١٣:  دة آيةسورة السج) ٣(
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 )١( } ∪⊆⊅∩ Νßγ̈Ψs)ƒÉ‹ãΖs9uρ š∅ÏiΒ É>#x‹yèø9$# 4’oΤ÷ŠF{$# tβρßŠ É>#x‹yèø9$# Îy9ø.F{$# öΝßγ̄=yès9 šχθãèÅ_ötƒ  {:  تعاىل
βÎ)uρ t¨  {:  وقال تعاىل  Ï% ©#Ï9 (#θ ßϑ n= sß $ \/# x‹tã tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ { )فإنه ،  وأما ما يصيب الصغار،  )٢

،  هم واحتساهبم إىل غري ذلكليظهر صرب،  قد يكون عقوبة آلبائهم أو ابتالء آلبائهم
Νä3¯Ρuθ  {:  قال تعاىل،  وكذا ما يصيب البهائم فإنه عقوبة ملالكها أو ابتالء هلم è= ö7oΨ s9uρ &ó y´ Î/ 

zÏiΒ Å∃öθ sƒ ø: $# Æíθ àf ø9$#uρ <È ø)tΡuρ zÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒ F{$# Ä§àΡF{$#uρ ÏN≡tyϑ ¨W9$#uρ 3 ÌÏe±o0 uρ š ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∈∪ t Ï% ©!$# !#sŒ Î) 

Νßγ ÷Fu;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ •Β (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ)uρ Ïµø‹s9Î) tβθ ãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ { )٣(   . 

 اصي النار اجلمع بني علم اهللا لإلنسان إن كان شقيا أو سعيدا وبني دخول الع
                                                        ً      إن اهللا تعاىل خلق اإلنسان ويعلم يف علم الغيب عنده إن كان شقي ا أم - ٣٢٦س

ً          فلماذا إذن يعذبه حينما يعصيه ويدخله النار علم ا بأن اهللا ،      ً     ً         ً سعيد ا صاحل ا أم كافر ا                                             
 ؟  سبحانه وتعاىل هو احلكم العدل

$  {:   تعاىلوقدر كل شيء قال،  ال شك أن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم كل شيء ¯ΡÎ) 

¨≅ ä. >ó x« çµ≈oΨ ø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ ∩⊆∪ { )ويعلم ما ،  وهو يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور،   )٤
ولكنه سبحانه وتعاىل ال ،                                                ً     ً العباد عاملون بعلمه القدمي الذي هو موصوف به أزال  وأبد ا

فال يعذهبم ألنه يعلم أهنم يعملون كذا أو ألنه قدر ،  ذب العباد مبقتضى العلم والقدريع
ولكنه يعذهبم بأعماهلم اليت اكتسبوها باختيارهم وقدرهتم كما قال ،  عليهم كذا وكذا

=Ÿω ß#Ïk  {:  تعاىل s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. $ pκö n= tã uρ $ tΒ ôM t6 |¡tFø.$# 3 { )وقال .   )٥

Ÿω  {:  تعاىل uρ šχ ÷ρ t“ øgéB ω Î) $ tΒ óΟçFΖà2 tβθè= yϑ ÷è s? ∩∈⊆∪ { )٦(   . 
                                                 

 .  ٢١:  سورة السجدة آية) ١(
 .  ٤٧:  سورة الطور آية) ٢(
 .  ١٥٦ -١٥٥:  تانياآلسورة البقرة ) ٣(
 .  ٤٩:  سورة القمر آية) ٤(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٥(
 .  ٥٤:  سورة يس آية) ٦(
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 ٣١٥

$  {:  واهللا سبحانه وتعاىل قد أقام احلجة على خلقه بإرسال الرسل قال تعاىل tΒ uρ $ ¨Ζä. 

tÎ/Éj‹yè ãΒ 4 ®L ym y]yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪ { )وببيان طريق اخلري من طريق ،  بوبإنزال الكت،  )١
،  فهو يعذهبم مبقتضى ذلك،                             ً                   وبإعطاء العباد قدرة واختيار ا هبا يعملون وخيتارون،  الشر

وإمنا يعذهبم إذا عملوها ووقعت منهم ،  وال يعذهبم مبجرد علمه أهنم يعملون هذه األعمال
وإمنا ،        ً لم أحد اوهو سبحانه وتعاىل حكم عدل ال يظ،     ً                     فعال  فظهرت منهم واكتسبوها

≅ô̈Β Ÿ  {:  جيازي 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 ∩⊆∉∪ { )٢(  . 
َ            ّ                         فإذا علمت  أن اهللا قد بي ن لك طريق اخلري وطريق الشر وأعطاك القدرة واالختيار ،          

وهناك أن تعصيه مث خالفت ذلك وأقدمت على املعصية ،  وأمرك أن تطيعه،  واالستطاعة
 أن ولو،  فإنك تستحق العقوبة مبوجب العقل والشرع،  باختيارك وطوعك وقدرتك

          ّ اهللا يعلم أن  :     ً                                                       أحد ا من الناس اعتدى عليك وضربك وأخذ مالك فإنك ال تسكت وتقول
ولكن تغضب وتطلب االنتقام منه ؟  هذا الشخص يعمل يب كذا وكذا أو قدر ذلك

وأن هذا عدوان عليك يستحق به ،  ألنك ترى أن هذه جرمية؛  والقصاص منه والعدل فيه
وهذا ! ؟  حق غريك وال ترى العدوان يف حق نفسكفكيف ترى العدوان يف ،  العقاب

 .  أمر واضح ملن تدبره وعقله
 

                                                 
 .  ١٥:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ٤٦:  سورة فصلت آية) ٢(
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 فرع يف عمل اإلنسان 

≈βr&uρ }§øŠ©9 Ç{:  معىن قوله تعاىل |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4 të y™ {  
t  {:  وقوله Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u öΝåκ÷J yè t7¨?$#uρ ΝåκçJ−ƒ Íh‘ èŒ ?≈ yϑƒ Î* Î/ $ uΖø)pt ø: r& öΝÍκÍ5 öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ { 

≈βr&uρ }§øŠ©9 Ç  {:   ما معىن اآليتني الكرميتني يف قوله تعاىل- ٣٢٧س |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 

4 të y™ ∩⊂∪ { )وقوله تعاىل )١  :}  t Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u öΝåκ÷J yè t7¨?$#uρ ΝåκçJ −ƒ Íh‘ èŒ ?≈ yϑƒ Î* Î/ $ uΖø)pt ø: r& öΝÍκÍ5 öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ !$ tΒ uρ 

Νßγ≈ oΨ÷G s9r& ôÏiΒ ΟÎγ Î= uΗ xå ÏiΒ &ó x« 4 { )؟  وهل بينهما نسخ أو تعارض وماذا نستفيد منهما )٢ 
وال ،  ليس بني اآليتني إشكال ذلك أن اآلية األوىل فيها أن اإلنسان ال ميلك إال سعيه

فملكيته حمصورة يف سعيه ال ينفعه إال ،  وأن ليس لإلنسان إال ما سعى،  ميلك سعي غريه
وتكون ،  يها أن الذرية إذا آمنت فإهنا تلحق بآبائها يف اجلنةبينما اآلية األخرى ف،  سعيه

 .  فالذرية إذن استفادت من عمل غريها،  معهم يف درجتهم وإن مل تكن عملت عملهم
t  {:  قال تعاىل Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u öΝåκ÷J yèt7¨?$#uρ ΝåκçJ −ƒ Íh‘èŒ ?≈ yϑƒ Î* Î/ $ uΖø)pt ø: r& öΝÍκÍ5 öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ !$ tΒ uρ Νßγ≈ oΨ÷G s9r& ôÏiΒ 

ΟÎγ Î= uΗ xå ÏiΒ &ó x« 4 { )اآلية الكرمية تدل على أن الذرية يلحقون بآبائهم يف درجاهتم )٣  ،
 .  وإن مل يكن عملهم كعمل آبائهم،  ويرفعون يف درجاهتم

فظاهر اآلية أهنم انتفعوا بعمل غريهم وسعي غريهم بينما اآلية األخرى تفيد أن 
وقد أجاب العلماء عن هذا اإلشكال بعدة أجوبة اجلواب ،  اإلنسان ال ينفعه إال سعيه

β  {:  أن اآلية األوىل:  األول r&uρ }§øŠ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4 të y™ ∩⊂∪ { )مطلقة واآلية )٤ 

                                                 
 .  ٣٩:  م آيةسورة النج) ١(
 .  ٢١:  سورة الطور آية) ٢(
 .  ٢١:  سورة الطور آية) ٣(
 .  ٣٩:  سورة النجم آية) ٤(
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 ٣١٧

$  {:  الثانية uΖø)pt ø: r& öΝÍκÍ5 öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ { )واملطلق حيمل على املقيد كما هو مقرر يف ،   مقيدة)١
 .  علم األصول

خترب أن اإلنسان ال ميلك إال سعيه وال ينفعه إال سعيه :  أن اآلية األوىل : والقول الثاين
،  فاآلية األوىل يف امللكية،  ولكنها مل تنف أن اإلنسان ينتفع بعمل غريه من غري متلك له

 .  واآلية الثانية يف االنتفاع
نه وينفعه وهلذا ينفعه إذا تصدق ع،  إن اإلنسان قد ينتفع بعمل غريه وإن مل يكن ملكه

،  فاإلنسان يستفيد من دعاء غريه ومن عمل غريه وهو ميت،  إذا استغفر له ودعا له
وال تعارض ،  واآلية الثانية يف نوع آخر،  فاآلية األوىل يف نوع،  واالنتفاع غري امللكية

 .  بينهما
 .  وهذا اجلواب أحسن من األول

ألن اهللا ؛  هنا يف شرع من قبلناأل،  وهناك جواب ثالث هو أن اآلية األوىل منسوخة
Πr& öΝs9 ù'¬6÷  {:  تعاىل يقول t⊥ ãƒ $ yϑ Î/ ’Îû É#ßs ß¹ 4 y›θãΒ ∩⊂∉∪ zΟŠ Ïδ≡tö/Î)uρ “ Ï% ©!$# #’®ûuρ ∩⊂∠∪ ω r& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ 

u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é& ∩⊂∇∪ β r&uρ }§øŠ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4 të y™ ∩⊂∪ { )فهذه حتكي ما كان يف صحف  )٢
لكن جاءت شريعتنا بأن اإلنسان ينتفع بعمل .  موسى وصحف إبراهيم عليهما السالم

 .  واجلواب الذي قبله أرجح يف نظري،  وهذا اجلواب ضعيف،                   ً غريه فيكون ذلك نسخ ا

                                                 
 .  ٢١:  سورة الطور آية) ١(
 .  ٣٩ - ٣٦:  اتياآلسورة النجم ) ٢(
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 ٣١٨

 املداومة على العمل الصاحل 
 ؟   العمل الصاحل املداومة عليه هل من شروط صحة- ٣٢٨س

قال .  وال جيوز تركه،  العمل الصاحل إذا كان من الواجبات فال بد من املداومة عليه
θ#)  {:  تعاىل ÝàÏ≈ ym ’ n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$# { )وكذلك بقية الواجبات  )١

بل له أجر ما فعل ولو ،  وأما العمل الصاحل املستحب فال يشترط املداومة عليه،  املتكررة
وإن كان ينوي فعله .  ولكن تستحب املداومة عليه لتكثري األجر والثواب،  مل يداوم عليه

 العمل الذي نواه كما يف ومل يتمكن منه لعذر حال بينه وبينه كتب اهللا له أجر ذلك
 .  )٢(األحاديث الصحيحة 

 ترك العمل خوفا من الرياء 
 ؟                         ً                 كيف يكون ترك العمل خوف ا من الرياء رياء- ٣٢٩س

،  ألن هذا من تثبيط الشيطان؛  ال جيوز ترك العمل الصاحل من أجل اخلوف من الرياء
وحيرص على إخفاء عمله ،  وخيلص فيه نيته هللا،  ولكن على املسلم أن يعمل العمل الصاحل

عن الناس إال ما يشرع إظهاره كصالة اجلماعة وإظهار الصدقة على احملتاجني حىت يعرفهم 
من  { ألن هذا من السنة احلسنة اليت قال النيب ؛  الناس فيقتدون به ويتصدقون عليهم

 .  )٤(  } حسنة فله أجرها وأجر من عمل هباسن سنة 

 عمل اإلنسان وطريقة موته 
 ؟   هل عمل اإلنسان يف حياته يتحكم يف طريقة موته- ٣٣٠س

                                                 
 .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ) وهو حديث قدسي (نهما من حديث ابن عباس رضي اهللا ع.  ) ١٨٧ / ٧ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٢(
،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة  )٢٥٥٤(، النسائي الزكاة  )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ٣(

 .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 
 .  )من حديث جرير بن عبد اهللا)  ٧٠٥،  ٧٠٤ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٤(
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 ٣١٩

ّ                املسلم إذا كان مالزم ا لطاعة اهللا مستقيم ا على طاعته فإنه حري  أن خيتم له باخلري                     ً                  ً                   ،
        ّ          والذي يضي ع نفسه يف ؛  يدوأن ميوت على ما عاش عليه من الطاعة والعقيدة والتوح

وأن ميوت على خامتة ،  املعاصي وأوقاته يف املخالفات فإنه خيشى عليه من سوء اخلامتة
 .  سيئة

وأن ال يدركه املوت وهو ،  فعلى املسلم أن حيفظ عمره يف طاعة اهللا سبحانه وتعاىل
ا أن خيتم له فالعمل الصاحل والطاعة من األسباب اليت يرجى لصاحبهم.  على حالة سيئة

وأما املعصية واملخالفات وإضاعة الواجبات فهي من األسباب اليت خياف أن خيتم .  باخلري
 .             ٍّلصاحبها بشر 

.  فحسن اخلامتة وسوء اخلامتة ال شك أهنما متعلقان بقضاء اهللا وقدره سبحانه وتعاىل
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال  { وقد جاء يف احلديث

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل .  ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها
نة النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجل

 .   هذا من ناحية القضاء والقدر)١( } فيدخلها
،  فإن عليه أن حيرص على طاعة اهللا،  لكن من ناحية عمل اإلنسان واهتمام اإلنسان

،  وهذا من األسباب اليت يوفقه اهللا هبا حلسن اخلامتة،  وجيتنب معصيته ويتمسك بذلك
 .  واملوت على اإلسالم

وحيب ،  وهو حيب التوابني،              ً من أحسن عمال واهللا سبحانه وتعاىل ال يضيع أجر
وما على اإلنسان إال أن يبذل األسباب اليت ،  ورمحته قريب منهم،  املتطهرين واحملسنني

.  وكل ميسر ملا خلق له،  ويترك األسباب اليت جتلب له الشر،  جتلب له حسن اخلامتة
 .  واهللا املوفق

 
                                                 

، ابن  )٤٧٠٨(، أبو داود السنة  )٢١٣٧(، الترمذي القدر  )٢٦٤٣(، مسلم القدر  )٦٢٢١(ري القدر البخا) ١(
 .  )١/٤١٤(، أمحد  )٧٦(ماجه املقدمة 
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 ٣٢٠

  فيما خيص املصطفى 

 نام  يف املرؤية النيب 
؛  فقد رآين حقًّا؛  من رآين يف منامه { :  قوله ورد عن الرسول - ٣٣١س

وأعطاه ،   جاءه يف املنام   َّ                      يد عي بعض الناس أن النيب )١( } فإنَّ الشيطان ال يتمثل يب
ُ                 يتعب د  به وخيرب به الناس:  أي (ة  ِ  ً     ِّ         و رد ا يكر ره كذا مر :  وهذا ينايف اآلية الكرمية،  )     َّ

}  tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉL yϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ 4 { )فهل ؛  )٢
ُ ي صد ق مثل هذا أم ي كذ ب   ؟  ُ   َّ             ُ   َّ

 لكن هذا يف حق )٣(واحلديث الوارد فيها صحيح ،   يف املنام قد حتصلرؤية النيب 
   َّ               َّ             فإن  الشيطان ال يتشب ه به يف صفاته ؛  -  - ويعرف صفاته من يعرف الرسول 

ُ ُ    َّ    َّ        وي مي ز ه  حق  الت مييز عن ،        ُُ    َّ       ن يعرف ه  حق  املعرفةفمن كا،  وشخصه عليه الصالة والسالم ِّ   ُ 
    ُ   ِّ      َّ    وال ي مي ز شخصي ته أما الذي ال يعرف صفات الرسول ،  فهذا قد يراه يف املنام؛  غريه

 -  -   َّ              ويد عي أنه الرسول ،  فهذا قد يأتيه الشيطان؛                 َّ         الكرمية عليه الص الة والسالم
 .   إطالقهفليس األمر على؛  ُ  َ ِّ ُُ        ي ض ل ل ه  يف دينه

ُ     وهي أن  الرسول عل مه و رد ا يف ر ؤياه،  أما الناحية الثانية  كما تفضل السائل -فهذا ؛        َّ          َّ    ِ  ً    
tΠöθ  {:  لقوله تعاىل؛  -  -  َّ                             ألن  التشريع قد انتهى بوفاة النيب ؛   أمر باطل- u‹ø9$# àMù= yϑ ø.r& 

öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿ øCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ { )وال ي ر د بعد وفاة الرسول ،  )٤                  ِ  َ    تشريع شيء 
ٌ        ال و رد  وال غريه؛  وزيادة شيء على ما كان قبل وفاته عليه الصالة والسالم    ُ َ  َّ  فلي ت نب ه ؛     ِ 

 .  هلذا
                                                 

، ابن ماجه تعبري الرؤيا  )٢٢٨٠(، الترمذي الرؤيا  )٢٢٦٦(، مسلم الرؤيا  )١١٠(البخاري العلم ) ١(
 .  )٢/٢٣٢(، أمحد  )٣٩٠١(

 .  ٣:  ئدة آيةسورة املا) ٢(
 .  من حديث أنس رضي اهللا عنه)  ٧٢-٧١ / ٨ (رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ) ٣(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٤(
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 ٣٢١

 من بيان احلق يف أصول الدين وفروعه  ما تضمنته رسالة النيب 
 من بيان احلق يف أصول الدين             َّ                ما الذي تضم نته رسالة النيب - ٣٣٢س

 ؟  وفروعه على وجه اإلمجال
 كل ما حيتاجه البشر إىل أن تقوم الساعة يف بيان أصول الدين     َّ            تتضم ن رسالة حممد 

ُ ُ      وكيف يعب د ه  العب،                  ِّ  من عالقة العبد بر به؛  وقواعده ومن عالقة ،                  ِّ       ادة الصحيحة املقر بة إليه       ُ 
،  وما عليه هلؤالء من احلقوق والواجبات،  العبد مع نفسه وأقاربه وأهله وجريانه ومواطنيه

ُ      وكيف يكس ب  املال؟  كيف يتعامل مع احلياة؛  وتوجيه اإلنسان  ِ ومن ؟     ِ  ُ وينف ق ه،    َُ  ِّ  وي ن م يه،         
 .  خيلفه فيه بعد وفاته

كما ؛   شاملة وكاملة ومستوعبة جلميع جوانب احلياة وهكذا جاءت رسالة حممد
ُ                    أن  فيها احلل  الناجح لكل ما يتعر ض  له اإلنسان من مشكالت َّ                   ّ         َّ    :}  $ uΖø9̈“ tΡuρ š ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9 $# 

$ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« { )وقد بي ن ،  )١  َّ        كل ما حيتاجه العباد يف أمر دينهم بيان ا كامال  ً      ً                                    

tΠöθ  {:  قال تعاىل؛       ً وكافي ا u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿ øCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# 

$ YΨƒÏŠ 4 { )٢(   . 

  ورؤيته لربه وحكم من أنكر اإلسراء واملعراج باجلسد اإلسراء بالنيب 
فهل رأى النيب ؛  فإن كان باجلسم؟   هل كان اإلسراء واملعراج باجلسم- ٣٣٣س
وهل يكفر  من؟     َّ                    رب ه تبارك وتعاىل بالعني    ُ    َّ   ويد عي ،   ينكر اإلسراء واملعراج باجلسم       

 ؟                          َّ   هللا تبارك وتعاىل بالعني اجملر دةعدم رؤيته 
وذلك ،  هذا قول اجلمهور من أهل العلم،                                     ً اإلسراء واملعراج كانا باجلسم والروح مع ا

≈z  {:  لقوله تعاىل ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ uó r& Íν Ï‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ’ n< Î) Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# 

                                                 
 .  ٨٩:  سورة النحل آية) ١(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٢(
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 ٣٢٢

$ |Á ø% F{$# “ Ï%©!$# $ oΨ ø.t≈ t/ …çµ s9öθ ym {  ،وليس امس ا للر وح فقط،  والعبد اسم للروح واجلسم      ُّ     ً         ،
                   َّ        أنه جاءه جربيل بداب ة امسها )٢( يف ذكر اإلسراء واملعراج وقد جاء يف حديث النيب 

كل هذا يعطي .  وصلى باألنبياء هنا ك،  وذهب إىل بيت املقدس،  وأركبه عليها،    ُ    الب راق
ومل خيالفهم فيه إال طائفة ،  وهذا قول اجلماهري من أهل العلم،                ُّ     ً أنه باجلسم والر وح مع ا

 .  يسرية
،  وإمنا رآه بقلبه،  على أنه مل يره بعينهفاجلمهور ؛                َّ                   وأما هل رأى رب ه ليلة املعراج بعينه

،  وأنه مل يره بعينه،  ولكن الصحيح األول،  وذهب طائفة من أهل العلم إىل أنه رآه بعينه
 نوٌر أّنى:  قال؟  هل رأيت ربَّك { : قيل؛   عن ذلك     ُِ   وملا س ئ ل ،  وإمنا رآه بقلبه

 .  )٤( )٣( } أراُه
  َّ إن  :  قالوا؛                    َّ  ألنه قال به بعض الس لف؛  فهو ال يكفر؛  وأما من أنكر اإلسراء باجلسم

ً        ً وإن كان هذا القول مرجوح ا وضعيف ا.             ً يقظة ال منام ا،             ُّ      اإلسراء بالر وح فقط لكن من ،                        
 .  وال يكفر بذلك،            ُ    ً فإنه يكون م خطئ ا؛  أخذ به

 كما -ألن الصحيح ؛      ِّ                    لرب ه ال يكفر من باب أوىل وكذلك من أنكر رؤية النيب
 .  وإمنا رآه بقلبه،   أنه مل يره بعينه-ذكرنا 

متواترة فيها ،                         َّ        فهي ثابتة للمؤمنني يف الد ار اآلخرة؛  وأما رؤية اهللا جل وعال باألبصار
 َّ               ب هم يوم القيامة              ُّ َّ        ّ              وإمجاع أهل الس ن ة على أن  املؤمنني يرون ر،     ُّ                 ّ َّ الن صوص يف القرآن والس ن ة

 .                 ً            فلم يثبت أن أحد ا رآه جل وعال؛  أما يف الدنيا،  رؤية حقيقة

                                                 
 .  ١:  سورة اإلسراء آية) ١(
،   فقد ساق روايات حديث اإلسراء واملعراج؛)  ٢٢-٣ / ٣ (تفسري القرآن العظيم البن كثري :  انظر) ٢(

 .  وللفائدة ؛ فإن حديث اإلسراء واملعراج ملتقط من عدة أحاديث
 .  )٥/١٧٥(، أمحد  )٣٢٨٢(، الترمذي تفسري القرآن  )١٧٨(مسلم اإلميان ) ٣(
 .  )من حديث أيب ذر)  ١٦١ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٤(
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 ٣٢٣

  معجزات النيب 
 ؟   هل لكم يا فضيلة الشيخ أن تذكروا لنا معجزات الرسول - ٣٣٤س

 كثرية -                ًّ   وأنه رسول اهللا حق ا              ّ                هي اآليات الد الة على رسالته معجزات النيب 
 :     جد ا

θ#)  {:  كما قال تعاىل؛   اليت جاء هبا هذا القرآن الكرمي فأعظم اآليات- ä9$ s% uρ Iω öθ s9 

š^ Ì“Ρé& Ïµ ø‹n= tã ×M≈tƒ#u ÏiΒ Ïµ În/§‘ ( ö≅è% $ yϑ̄ΡÎ) àM≈ tƒ Fψ$# y‰Ψ Ïã «!$# !$ yϑ ¯ΡÎ)uρ O$ tΡr& Öƒ É‹tΡ êÎ7•Β ∩∈⊃∪ óΟs9uρ r& óΟÎγ Ïõ3tƒ 

!$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tF Å6 ø9 $# 4‘ n= ÷F ãƒ óΟ Îγ öŠ n= tæ 4 χ Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ Zπ yϑ ôm t s9 3“ t ò2 ÏŒ uρ 5Θ öθ s) Ï9 

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊇∪ { )فالقرآن العظيم أعظم آية جاء هبا رسول اهللا  )١ وأنفع آية ملن 
 .  ألهنا باقية إىل يوم القيامة؛  واقتدى هبا   َّ    تدب رها 
،  فهي كثرية؛                      ِّ َّ                               أما اآليات األخرى احلس ي ة اليت مضت وانقضت أو ال تزال حتدث-

اجلواب  "                           َّ                                  وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمي ة رمحه اهللا مجلة صاحلة منها يف آخر كتابه
ألنه ؛  كل طالب علم أن يقرأههذا الكتاب الذي ينبغي ل،  "             َّ           الصحيح ملن بد ل دين املسيح

،    َّ                          َّ                                            بي ن فيه شطح النصارى الذين بد لوا دين املسيح عليه الصالة والسالم وخطأهم وضالهلم
،  والكتاب مطبوع،                                          َّ       َّ       َّ   وأهنم ليسوا على شيء مما كانوا عليه فيما حر فوه وبد لوه وغي روه

    ُ       بيان  الشيء ؛  رت إليهمنها ما أش،  وفيه فوائد عظيمة،  وبإمكان كل إنسان احلصول عليه
       ً     ذكر كثري ا من  " البداية والنهاية "  وكذلك ابن كثري رمحه اهللا يفالكثري من آيات النيب 

 .  )٢(فلريجع إليه ؛         َّفمن أحب ؛  -  -آيات النيب 

                                                 
 .  ٥١ - ٥٠:  تانياآل سورة العنكبوت) ١(
 .  ) ٣٠٠-٦٥ / ٦ (و )  ١١٨،  ١٠٣ / ٣ (وكما يف )  ١٤١،  ١٤٠ / ٢ (كما يف ) ٢(
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 :   املقصودون يف قوله تعاىلأهل بيت النيب 
}$ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh9$# Ÿ≅ ÷δr& ÏM ø t7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? {  

$  {:   املقصودون بقوله جل وعال من هم أهل بيت النيب - ٣٣٥س yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì ãƒ 

ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh9$# Ÿ≅÷δ r& ÏMø t7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ∩⊂⊂∪ { )وما املقصود بقوله؟   )١  :
}  ≅ è% Hω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& ω Î) nο ¨Šuθ yϑ ø9$# ’ Îû 4’ n1öà)ø9$# 3 { )٢(   . 

$  {:   يف قولهاملقصود بأهل بيت النيب  yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh9$# Ÿ≅ ÷δr& 

ÏM øt7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ∩⊂⊂∪ { )ألن اآلية ؛  وىل زوجاته عليهن رضوان اهللا بالدرجة األ)٣
tβ  {:                       َّ                        نزلت بسببهن واخلطاب هلن  كما قال اهللا سبحانه وتعاىل ös% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ 

š∅ ô_ §y9 s? yl •y9 s? Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$# 4’n<ρ W{$# ( zôϑ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# šÏ?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# z÷è ÏÛr&uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯Ρ Î) 

ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM øt7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ∩⊂⊂∪ { )فسياق اآليات ؛   )٤

$!u  {:   اآليات يقولألن أول؛  -  -كله يف نساء النيب  |¡ÏΨ≈ tƒ Äc É<¨Ζ9$# tΒ ÏNù'tƒ £ä3ΖÏΒ 

7π t±Ås≈ xÎ/ 7π oΨÉi t6 •Β ô#yè≈ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü># x‹yè ø9$# È ÷x÷è ÅÊ 4 šχ% x.uρ y7Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# #ZÅ¡o„ ∩⊂⊃∪ * tΒ uρ ôM ãΖø)tƒ 

£ä3ΖÏΒ ¬! Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ö≅yϑ ÷è s?uρ $ [s Î=≈|¹ !$ yγ Ï?÷σœΡ $ yδ tô_ r& È ÷s?§tΒ $ tΡô‰tG ôã r&uρ $ oλm; $ ]%ø— Í‘ $ VϑƒÌŸ2 ∩⊂⊇∪ u!$ |¡ÏΨ≈tƒ 

Äc É<¨Ζ9$# ¨ äó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 Èβ Î) ¨ äø‹s)¨?$# Ÿξsù z÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ yìyϑ ôÜuŠsù “ Ï% ©!$# ’ Îû Ïµ Î7ù= s% ÖÚt tΒ 

zù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ tβ ös% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ §y9 s? yl •y9 s? Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$# 4’n<ρ W{$# ( zôϑ Ï% r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# 

šÏ?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# z÷è ÏÛr&uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏMø t7ø9$# 

ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ∩⊂⊂∪ { )فأهل بيته  )٥وتشمل ،   يف هذه اآلية يف الدرجة األوىل أزواجه

                                                 
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة الشورى آية) ٢(
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية) ٣(
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية) ٤(
 .  ٣٣ - ٣٠:  اتياآلسورة األحزاب ) ٥(
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؛  ولكن نساؤه يف هذه اآلية داخالت من باب أوىل،  ذلك قرابته عليه الصالة والسالم
 .  ألهنن سبب الرتول

=è% Hω ö/ä3è≅  {:  وأما قوله t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã #·ô_ r& ωÎ) nο ¨Šuθ yϑ ø9$# ’ Îû 4’ n1öà)ø9$# 3 { )فالعلماء ذكروا   )١

ω  { يف معىن Î) nο ¨Šuθ yϑ ø9$# ’ Îû 4’ n1öà)ø9$# 3 { )ثالثة تفاسري)٢   : 
ً                                  ملا دعا قريش ا إىل اإلسالم وعارضوه وعاندوه وآذوهأن النيب :  األول خاطبهم ؛             

≅  {:  بقوله è% Hω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã #·ô_ r& ω Î) nο ¨Šuθ yϑ ø9$# ’ Îû 4’ n1öà)ø9$# 3 { )ال أسألكم على :  يعين؛  )٣

؛  )٤( } ωÎ) nο̈Šuθyϑø9$# ’Îû 4’n1öà)ø9$# 3  {                                ً                ً       ً هذه الدعوة وعلى هذا التبليغ ماال  من أموالكم وطمع ا دنيوي ا
ما من بيت ،   كان له قرابة مع قريشألن الرسول ؛     ُ                   أن ت راعوين يف قرابيت منكم:  أي

فالرسول أمره اهللا جل وعال أن يناشدهم ؛   قرابة فيهمن بيوت قريش إال وللرسول 
 .   وال يؤذوههبذه القرابة أن يراعوها يف حق النيب 

إال :  أي؛  أن املراد باملودة يف القرىب التقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل:  والقول الثاين
وإمنا أريد منكم أن ،                      ًفأنا ال أريد منكم ماال ؛   بالتقرب بالطاعةالتحبب إىل اهللا 

 .   وتتحببوا إليه بالطاعةتعبدوا اهللا 
 طلب من  معىن ذلك أن النيب  وإنأن املراد بالقرىب أهل بيته :  والقول الثالث

فإن أهل بيت النبوة الصاحلني منهم ؛  وهذا حق،  األمة أن حيبوا أهل بيته وأن يوقروهم
واملستقيمني على دين اهللا هلم حق جتب مراعاته مبودهتم واحترامهم وتوقريهم مبقتضى 

 .  الشريعة اإلسالمية

                                                 
 .  ٢٣:  ة الشورى آيةسور) ١(
 .  ٢٣:  سورة الشورى آية) ٢(
 .  ٢٣:  سورة الشورى آية) ٣(
 .  ٢٣:  سورة الشورى آية) ٤(
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 ل من موسى وعيسى هل يعين انتقادنا لليهودية أو النصرانية أننا ننا
 وموقف املسلم جتاه أنبياء اهللا تعاىل 

              ُ          َّ            ّ                                هل يعين انتقاد نا اليهودي ة أو النصراني ة اآلن أننا ننال من موسى وعيسى -٣٣٦س
 ؟                 ُ                                     وما موقف املسلم ت جاه أنبياء اهللا تعاىل ورسله عليهم السالم؟  عليهم السالم

وذلك ؛  عيسى عليهما السالم            ُ                                ال يعين انتقاد نا اليهود والنصارى انتقاد موسى و
 عند             ِّ        حيث أمرا بات باع حممد ؛  بل لكفرهم مبوسى وعيسى -  -لكفرهم مبحمد 

ُ   وجب عليهم ات باع هألنه بعد بعثة حممد ؛  بعثته وقال ،                       َّ  َّ ألهنم من أمة الدعوة احملم دي ة؛               ِّ  
≅ö  {:  اهللا تعاىل لنبيه è% $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) $ ·èŠÏΗ sd { )فكفرهم ؛   )١

فلم يبقوا من أتباعهما وال من أتباع أحد ،   كفر مبوسى وعيسى عليهما السالممبحمد 
β¨  {:  قال اهللا تعاىل،        ُّ  من الر سل Î) š Ï%©!$# tβρãàõ3tƒ «!$$ Î/ Ï& Î#ß™ â‘ uρ šχρß‰ƒ Ìãƒ uρ β r& (#θ è% Ìhxãƒ t ÷t/ 

«!$# Ï& Î#ß™ â‘ uρ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ßÏΒ ÷σçΡ <Ù ÷è t7Î/ ãàò6tΡuρ <Ù ÷èt7Î/ tβρß‰ƒ Ìãƒ uρ β r& (#ρ ä‹Ï‚ −G tƒ t ÷t/ y7 Ï9≡sŒ ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊇∈⊃∪ 
y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# $ y)ym 4 { )٢(   . 

الذي نسخت شريعته مجيع ما سبقها من ،                       ُّ         وهؤالء كفروا بأفضل الر سل وخامتهم
والبقاء على ،  - وباألخص شريعة موسى وعيسى عليهما الصالة والسالم -   َّ     الش رائع 
وبناء على ذلك أصبحوا من غري أتباع موسى ،  املنسوخ بقاء على غري دين   ِّ   الد ين 
 .            ٌّ      وإمنا هو ذم  هلم هم،     ُّ                          فذم هم ليس ذم ا لدين موسى وعيسى،  وعيسى

،  من أوهلم إىل آخرهم،                                                    ً وموقف املسلم جتاه األنبياء عليهم السالم أن يؤمن هبم مجيع ا
ztΒ#u ãΑθ  {:  قال تعاىل؛       ِّ             ال يفر ق بني أحد منهم ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 

<≅ ä. ztΒ#u «!$$ Î/ Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ •‘ 4 { )٣(   . 

                                                 
 .  ١٥٨:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ١٥١ - ١٥٠:  تانياآلسورة النساء ) ٢(
 .  ٢٨٥:  سورة البقرة آية) ٣(
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${:  نزول قوله تعاىل tΒ uρ î‰£ϑ pt èΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôMn= yz ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ß™ ”9$# 4{ 

$  {:   قال اهللا تعاىل- ٣٣٧س tΒ uρ î‰£ϑ pt èΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ß™ ”9$# 4  ' Î* sù r& 

|N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λä ö6 n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝä3Î6≈ s)ôã r& 4 { )لفظ وملاذا ذكر ؟  مىت نزلت هذه اآلية؛   اآلية )١
 ؟   لن يقتل       ِ              رغم علم  اهللا أن الرسول ؛   ُِ  َق ت ل 

         َّ                وأشاع الش يطان يف الناس أن ،  نزلت هذه اآلية عندما أصيب املسلمون يف وقعة أحد
 .  يريد ختذيل املسلمني،     ً     حممد ا قتل

جيري عليه ما جيري على البشر من ،   كغريه من الرسل                ً  ومعىن اآلية أن حممد ا 
فليس ،  ته واتباع ما جاء به واجبان يف حال حياته وحال موتهوطاع،  املوت أو القتل

،                                   ً  بل الواجب على األمة عبادة اهللا دائم ا         ً                               بقاؤه شرط ا يف امتثال ما جاء به من عند اهللا 
فإن حممًدا ؛  َمن كان يعبُد حممًدا {  يوم مات الرسول وهلذا قال أبو بكر الصديق 

  )٣( )٢( } فإنّ اهللا حيٌّ ال ميوُت؛  ومن كان يعبد اهللا،  قد مات

ρ÷  {:  جاء يف اآلية لفظ r& Ÿ≅ ÏFè% { )؛                         َّ    ً      أجل اإلشاعة اليت حصلت أن  حممد ا قتل من)٤
   َّ                     ُ  ِ                     ِّ   فإن  ذلك ال مينع املسلمني وال ي ضع ف موقفهم من جهاد عدو هم ؛       َّ        لو صح  أنه قتل:  أي

 .      َّ             والث بات على إمياهنم

Ÿω ä−ÌhxçΡ š÷t/ 7‰ym{:  معىن قوله تعاىل r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ •‘ 4 { 

 وال يف مكانته العظيمة اليت تفوق كل  ال خنتلف يف مرتلة الرسول - ٣٣٨س
 Ÿω ä−ÌhxçΡ  {:  ولكن تراين أتوقف عند قوله تعاىل،  النبيني واملرسلني واخللق أمجعني

š ÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™  ؟  وما املقصود منها؟  فما هو تفسري هذه اآلية )١( } 4 ‘•
                                                 

 .  ١٤٤:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  )٦/٢٢٠(، أمحد  )١٦٢٧(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٤٦٧(البخاري املناقب ) ٢(
 .  ) من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٩٤،  ١٩٣ / ٤ (رواه البخاري يف صحيحه   ) (٣(
 .  ١٤٤:  سورة آل عمران آية) ٤(
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وجيب حمبتهم ،  جيب اإلميان جبميع الرسل عليهم الصالة والسالم من أوهلم إىل آخرهم
م جاءوا بالرسالة من عند اهللا وألهن؛  ألهنم أفضل اخللق؛  وتعظيمهم وتوقريهم واحترامهم
وأنقذ اهللا هبم من شاء من عباده من النار وهداهم إىل ،  سبحانه وتعاىل هلداية اخللق

وهو ،                  ً                                فاإلميان بالرسل مجيع ا وحمبتهم وتوقريهم واحترامهم واجب؛  الصراط املستقيم
أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه :  اإلميان { كما قال النيب ؛  ركن من أركان اإلميان

 .  )٢( } ورسله
وأما التفريق بني الرسل فهو يعين اإلميان ببعضهم والكفر ببعضهم كما فعلت اليهود 

 :  وكما فعلت النصارى
حيث كفروا بعيسى ،  كفروا بالبعضفاليهود موقفهم من الرسل أهنم آمنوا بالبعض و

:  كما قال تعاىل؛  والبعض اآلخر من الرسل قتلوه،  ومبحمد عليهما الصالة والسالم
}  $yϑ̄=ä3sùr& öΝä.u!%y` 7Αθß™u‘ $yϑÎ/ Ÿω #“uθöκsE ãΝä3Ý¡àΡr& ÷Λän÷y9õ3tFó™$# $Z)ƒÌxsù ÷Λäö/¤‹x. $Z)ƒÌsùuρ šχθè=çGø)s? ∩∇∠∪ { )٣(   . 

وحىت ،    َّ                                    فر قوا بينهم فكفروا ببعضهم وقتلوا بعضهم؛  فاليهود هذا موقفهم من الرسل
مما ألهنم ال يؤمنون إال مبا يوافق أهواءهم ؛                                      ً      ً الذين آمنوا به منهم مل يؤمنوا به إميان ا صحيح ا

 .  وما خالف أهواءهم كفروا به وتركوه،  جاء به
ً              والنصارى أيض ا كفروا مبحمد             -  -  فهم فر قوا بني الرسل؛             ّ        . 

 ztΒ#u  {:  فإهنم آمنوا جبميع الرسل من أوهلم إىل آخرهم؛  أما أهل اإلميان الصحيح

ãΑθ ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ä. ztΒ#u «!$$ Î/ Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ 

š ÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ •‘ 4 { )٤(   . 
                                                 

 
 .  ٢٨٥:  سورة البقرة آية) ١(
، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(إلميان وشرائعه ، النسائي ا )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )١/٢٧(، أمحد  )٦٣(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٩٥(
 .  ٨٧:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢٨٥:  سورة البقرة آية) ٤(
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ألن الذي كفر به معه من ؛  اجلميع                                  ً   فالذي كفر ببعض وآمن ببعض يكون كافر ا ب
فكفره به يكون ،  الدليل ومن احلجة والربهان على نبوته مثل ما مع الرسل الذين آمن هبم

 .     ً         كفر ا ببقيتهم
وكذلك التفريق بني الرسل يعين تفضيل بعضهم على بعض من باب املفاخرة 

 :  حيث قالعنه النيب وقد هنى ،                ً فهذا ال جيوز أيض ا؛  والتنقيص من حق بقية األنبياء
ال تفاضلوا بينهم على وجه االفتخار :  مبعىن؛  )٢( )١( } ال ُتفاضلوا بني األنبياء {

 .  وتنقيص املفضول
وأما ذكر أن بعضهم أفضل من بعض من غري فخر ومن غري تنقيص لآلخرين من 

y7 *  {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل؛  فال بأس بذلك؛  األنبياء ù=Ï? ã≅ß™ ”9$# $ oΨù= Ò sù öΝßγ ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã 

<Ù ÷èt/ ¢ { )وهذا فضل من اهللا سبحانه وتعاىل،  فال شك أن الرسل يتفاضلون؛   )٣  . 
 :  فالتفريق بني الرسل يعين أمرين

 .  اإلميان ببعضهم والكفر ببعضهم كما فعل اليهود والنصارى:  األول
واهللا .  تفضيل بعضهم على بعض من باب املفاخرة والتنقيص للمفضول:  والثاين

 .  أعلم
 

                                                 
 .  )٤٦٦٨(، أبو داود السنة  )٢٣٧٤(، مسلم الفضائل  )٢٢٨١(البخاري اخلصومات ) ١(
     ِّ       ال تفض لوا بني : "  من حديث أيب هريرةبلفظ)  ١٨٤٤،  ١٨٤٣ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٢(

 .  " أنبياء اهللا
 .  ٢٥٣:  سورة البقرة آية) ٣(
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 الردة واجلاهلية 

 من يقيم احلدود 
 على )    ِّ َّ الر د ة ( إطالق لفظ  ُ                           َّ       ي الحظ على بعض طلبة العلم الت ساهل يف-٣٣٩س
                                             ِّ    ِّ َّ             َّ   بل قد يطالبون املسلمني بانتداب من يرون إلقامة حد  الر د ة يف احملكوم برد ته ،  املسلم

 ؟                        ُّ    عندهم إذا مل يقم هبا الس لطان
  َّ ألن  ؛                          َّوليس لكل أحد أن يقيم احلد ،                     َّ               إقامة احلدود من صالحي ات سلطان املسلمني

ُ       ويلزم منه تفك ك  اجملتمع،  ادهذا يلزم منه الفوضى والفس وحدوث ،  وحدوث الثارات،               ُّ
 .                َّ      ُّ          فاحلدود من صالحي ات الس لطان املسلم؛  الفنت

فلعَن اهللا ؛  حلدود السلطانفإذا بلغت ا،  تعافَوا احلدود فيما بينكم { يقول النيب 

 .  )٢( )١( } الّشافَع واملشفِّع
ً   ومن وظائف السلطان يف اإلسالم ومن صالحياته إقامة احلدود بعدما تثبت شرع ا                                                                 

ُ           لدى احملاكم الشرعي ة على من وقع يف جرمية رت ب الشارع  عليها حد ا ،     ِّ    ِّ َّ كحد  الر د ة؛                  َّ                      َّ       
ّ        وحد  السرقة  .  إخل.    

وإذا مل يكن هناك يف املسلمني ،   احلدود من صالحيات السلطانفاحلاصل أن إقامة
 باحلكمة      ُ                                                  فإنه ي كتفى باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوى إىل اهللا ؛  سلطان

ألن هذا ؛  وال جيوز لألفراد أن تقيم احلدود،  واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن
وفيه مفسدة أعظم ،              َّ          منه حدوث الث ارات والفنت يلزم منه الفوضى ويلزم - كما ذكرنا -

                                                 
 .  )١٥٨٠(مالك احلدود ) ١(
من )  ٣٨٣  /٤ (للحاكم "  املستدرك: "  ، وانظر من حديث الزبري)  ٢٥٩ / ٦ " ( جممع الزوائد"  انظر اهليثمي يف)  ٢(

من حديث عبد اهللا بن )  ١٣١ / ٤ " ( سنن أيب داود: "  ، وانظر بن شعيب عن أبيه عن جدهحديث عمرو 
،  من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)  ٧٠ / ٨ " ( سنن النسائي: "  ، وانظر عمرو بن العاص

 .  ) . ومن حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص
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                 ّ       َّ       َّ               ٌَّ          ومن القواعد الشرعي ة املسل م هبا أن  درء املفاسد مقد م  على جلب ،  مما فيه من املصلحة
 .  املصاحل

 املراد باملرتد 
    ُ     فقد ي حكم ؛  نرجو حتديده بشكل واضح؟              ُّ             من هو املرتد  فضيلة الشيخ- ٣٤٠س

 .     َّ               برد ة شخص لديه شبهة
وهم ،         ِّ َّ               ِّ          َّ                َّ            كم بالر د ة واخلروج من الد ين من صالحي ات أهل العلم الر اسخني يف العلماحل

        ِّ أو من حق  ،  وليس من حق كل أحد،  كغريها من القضايا؛                       َّ القضاة يف احملاكم الشرعي ة
ُ               ِّ  والذين ينقص هم الفقه يف الد ين،  أو املنتسبني إىل العلم،             ِّ  أنصاف املتعل مني ليس من ،            

وقد حيكمون على املسلم ،  ألن هذا يلزم منه الفساد؛           ُ        ِّ َّ اهتم أن حيك موا بالر د ة    َّصالحي 
ً                      وتكفري  املسلم الذي مل يرتكب ناقض ا من نواقض اإلسالم فيه ،  وهو ليس كذلك،      ِّ َّ بالر د ة                         ُ     

   َّ     فإن  هذا ؛  وهو ليس كذلك! يا فاسق :  أو! يا كافر :  ومن قال ألخيه،  خطورة عظيمة
          ِّ    والذين ينف ذون ،                   ِّ َّ                  ُّ  فالذين حيكمون بالر د ة هم القضاة الشرعي ون؛  ى قائلهالكالم يعود عل

 .              ٌّفهو فوضى وشر ؛  وما عدا هذا،  هذا احلكم هم والة أمور املسلمني

 حكم إطالق لفظ اجلاهلية على اجملتمعات املسلمة 
ملا فيها من ؛   هناك من يطلق لفظ اجلاهلية على اجملتمعات املسلمة- ٣٤١س

 ؟  فهل هذا االجتاه صحيح؛      ِّ                         ويرت ب على هذا اللفظ ما تعرفون،  سادف
 انتهت اجلاهلية العامة فإنه ببعثته ؛  -  -اجلاهلية العامة انتهت ببعثة الرسول 

             ُّ        وسيبقى ويستمر  إىل يوم ،          ُّ  وجاء الن ور،  وجاء العلم،  وجاء اإلسالم،  وهللا احلمد
،                               َّ لكن تكون هناك بقايا من اجلاهلي ة،      َّ ٌ    َّ ٌاهلي ة  عام ة  جفليس بعد بعثة النيب ؛  القيامة

فقد انتهت ببعثة ؛    َّ        َّ       َّ أم ا اجلاهلي ة العام ة،  وجاهلية مبن قامت به،                   َّ لكنها جاهلية جزئي ة
 .                       َّ    ولن تعود إىل قيام الس اعةالرسول 
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ر فهذا أم؛                 َّ                                        أما وجود اجلاهلي ة يف بعض األفراد أو اجلماعات أو بعض اجملتمعات
ُ  ِ      لكن ه جاهلي ة  خاص ة  مبن و ج دت فيه،  واقع                   َّ      فال جيوز إطالق اجلاهلي ة على ؛          َّ وليس عام ة،     َّ       َّ ٌ    َّ ٌ    

          ِّ    اقتضاء الص راط  "       َّ                                      كما نب ه على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف؛  وجه العموم
 .  )١( " املستقيم

 إطالق لفظ اجلاهلية على اجملتمعات املسلمة بقصد تكفريها 
 ُ                                                           ي الحظ على من يطلق لفظ اجلاهلية على اجملتمعات اإلسالمية أنه يريد -٣٤٢س

 ؟  وبالتايل اخلروج،  به تكفري تلك اجملتمعات
         ِّ   ِّ        ُ                      َّ                             ليس من حق  كل  أحد أن ي طلق التكفري أو أن يتكل م بالتكفري على اجلماعات أو على 

ً                 فمن يرتكب ناقض ا من نواقض اإلسالم،     َّ            الت كفري له ضوابط،  األفراد      ُ     فإنه ي حكم ؛               
واحلكم ،      ِّ              واد عاء علم الغيب          ِّ       أعظمها الش رك باهللا ،  ونواقض اإلسالم معروفة،    ُ   بك فره

 .   )٢( } ∪⊇⊇∩ tΒuρ óΟ©9 Οä3øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρãÏ≈s3ø9$#  {:  قال تعاىل؛  بغري ما أنزل اهللا
إمنا هذا من ،                        َّ         ِّ    وال جيوز لكل أحد أن يتفو ه به يف حق  غريه،  فالتكفري خطري

الذين ،          َّ                َّ            ومن صالحي ات أهل العلم الر اسخني يف العلم،      َّ               َّ صالحي ات احملاكم الشرعي ة
ُ               ويدرس ون واقع الناس ،  ويعرفون األحوال،  إلسالمويعرفون نواقض ا،  يعرفون اإلسالم     

 .  فهم أهل احلكم بالتكفري وغريه؛  واجملتمعات
               ِّ           َّ    فهؤالء ليس من حق هم إطالق الت كفري ؛    َّ     َّ                            ِّ  أم ا اجله ال وأفراد الناس وأنصاف املتعل مني
 .            َّ           ألهنم غري مؤه لني هلذا احلكم؛                                      ُّ  على األشخاص أو على اجلماعات أو على الد ول

 

                                                 
 .  عبد الكرمي العقلناصر .  بتحقيق د)  ٢٢٨-٢٢٦ / ١ (كما يف ) ١(
 .  ٤٤:  سورة املائدة آية) ٢(
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 نواقض اإلسالم 

 من جعل بينه وبني اهللا وسائط يف العبادة 
    َّ           ولكن ه جيعل بينه ،    ّ               وأن ه اخلالق الرازق،         َّ                   من أقر  من الناس بوجود اهللا- ٣٤٣س

فهل خيرج هذا من دائرة ؛     ٍّ      ٍّ          كنيب  أو ويل  أو غري ذلك؛                       ً وبني اهللا يف العبادة وسيط ا
 ؟  اإلسالم واإلميان

فقد ؛      َّ                                 ولكن ه جيعل بينه وبني اهللا وسائط يف العبادة،  خلالق الرازقمن آمن بأن اهللا هو ا
 .                                  ِّ         ألن اهللا سبحانه أمر بعبادته بدون ات خاذ وسائط؛  ابتدع يف دين اهللا ما مل يأذن به اهللا

                 َّ                                                َّ    مث إن كان هذا يتقر ب إىل الوسائط بشيء من العبادة كالذبح لألولياء والص احلني 
فهذا شرك أكرب خيرج من ؛  ويستغيث هبم،  احلوائج من املوتى    َّ                والن ذر هلم وطلب قضاء 

 .  امللة
؛              َّ                                           ً            وإن كان يتوس ل بالوسائط حلقهم أو جاههم دون أن يصرف هلم شيئ ا من العبادة

 .                   َّ                        فهذا يعترب بدعة حمر مة ووسيلة من وسائل الشرك
ألن ؛      ُّ   والد عاءال جيوز اختاذ الوسائط بني اهللا وبني العبد يف العبادة ؛  وعلى كل حال

من عمل عمالً ليس  { :  يقولوالنيب ،  دون اختاذ وسائط،  اهللا أمر بعبادته ودعائه

šχρ  {:   واهللا تعاىل يقول)٢( )١( } فهو ردٌّ؛  عليه أمرنا ß‰ç7÷è tƒ uρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω 
öΝèδ •ÛØo„ Ÿω uρ óΟßγ ãè xΖtƒ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 ö≅ è% šχθ ä↔ Îm6 uΖè?r& ©!$# $ yϑÎ/ Ÿω ãΝn= ÷è tƒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Îô³ç„ ∩⊇∇∪ { )فسم اهم بات خاذ ؛  )٣    ِّ       َّ   

%šÏ  {:  ويقول تعاىل،  الوسائط مشركني ©!$#uρ (#ρä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u!$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷ètΡ ω Î) 

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

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
-١٣٤٣ / ٣ " ( صحيحه"  ، ورواه اإلمام مسلم يف     ً معلق ا)  ١٥٦ / ٨ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف  ) (٢(

 .  ) . ؛ من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٣٤٤
 .  ١٨:  سورة يونس آية) ٣(
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!$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ ø9ã— ¨β Î) ©!$# ãΝä3øt s† óΟßγ oΨ ÷t/ ’ Îû $ tΒ öΝèδ Ïµ‹ Ïù šχθ àÎ= tG øƒ s† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ ôtΒ uθ èδ 

Ò> É‹≈x. Ö‘$ ¤Ÿ2 ∩⊂∪ { )واهللا أعلم.                           ً        فسماهم باختاذ الوسائط كفار ا وكاذبني،   )١  . 

 رأ بالتوسل بالصاحلني حكم الصالة خلف من يعتقد أو يق
ّ  فهل تصح  ؛                                ُّ      ُّ      َّ    إذا كان هناك شخص يعتقد أو يقر  التوس ل بالص احلني- ٣٤٤س       

 ؟  الصالة خلفه
             ً وأن يكون مثاال  ،  ُ                          ً     ً                        ي شترط يف اإلمام أن يكون مسلم ا عدال  يف دينه وأخالقه واستقامته

ِ      ُّ َّ                             ِّ    طي ب ا يف التمس ك  بالس ن ة واالبتعاد عن البدعة وترك الش رك و         َّ        ُّ  فالذي يت خذ التوس ل ؛  وسائله  ًِّ          ُّ
أو ،  ويستعمل هذا،      َّ                                         َّ               بالص احلني أو األولياء أو األموات على ما اعتاده عب اد القبور اليوم

وإذا كان ،         ُّ        ألنه خمتل  العقيدة؛            ُّ           فهذا ال تصح  الصالة خلفه؛    َّ     َّ             يد عي أن  هذا أمر جائز
ُ             مبعىن أنه يطل ب  منهم احلوائج؛      َّ      َّ   يتوس ل بالص احلني  وتفريج الكربات وينادي بأمسائهم            ُ
ٌ     ِّ                    َّ فهذا مشرك  الش رك األكرب املخرج من املل ة؛  ويستغيث هبم    ً       فضال  عن أن ،  فليس مبسلم؛          

 .    َّ      ً       يت خذ إمام ا ملسجد
         ِّ                        وأن ال يقد موا لدينهم وصالهتم إال سامل ،  فالواجب على املسلمني أن ينتبهوا هلذا

 .       ًِّ               ومتجن ب ا للبدع والفسق،  ب والسنةعلى الكتا،            ُّ   مستقيم الس لوك،  العقيدة
ٌ      ٌّ الذي فسق ه فسق  عملي  ،                       ُّ                            حىت املسلم الفاسق ال تصح  إمامته عند كثري من أهل العلم     ُ        

     َّ           وال سي ما إذا كان ،         ُّهذا أشد ! ؟                                      ٌ         فكيف بالفاسق أو املبتدع الذي عنده خلل  يف عقيدته! 
ٌ     ِّ       فهذا مشرك  الش رك األكرب؛  وائج           َّ      َّ                ُ           كما ذكرنا مم ن يتوس لون باألموات ويطل بون منهم احل           ،

ويرجع إىل ،  حىت يتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل،  وال صالة من خلفه،       ُّ     ال تصح  صالته
 .  التوحيد وإخالص العبادة هللا عز وجل

                                                 
 .  ٣:  سورة الزمر آية) ١(
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ِ                      والتمس ك  بكتاب رهبم وسنة نبيهم،        ِ  َ                    أن يوق ظ  املسلمني ملعرفة دينهمنسأل اهللا  ُّ        ،
                 َ          ُّ          ِّ                بدع واخلرافات واحملد ثات اليت ظن وها من الد ين واعتقدوها من وترك ما خالف ذلك من ال

 .                           ِّ  وهي بعيدة كل البعد عن الد ين،     ِّ  الد ين

  )ال إله إال اهللا(حكم تكفري شخص أفعاله تناقض 
فهل جيوز لنا ؛  ) ال إله إال اهللا (                      ُّ          إذا كانت أفعال شخص كل ها تناقض - ٣٤٥س

ُ     َّ    تكفري ه  مع أنه ينطق  الش هادت             ُ ُ  ؟  ني   
،        َّ         أو الذ بح لغري اهللا،                 ِّ ً كترك الصالة متعم د ا؛  من أتى بناقض من نواقض اإلسالم

واالستغاثة بغري اهللا فيما ال ،  أو دعاء غري اهللا،      ُ  َ  ُ           كما ي فع ل  عند األضرحة؛      َّ         والن ذر لغري اهللا
لقرآن أو أو االستهزاء با،       ِّ      أو سب  الدين،       ِّ            أو سب  اهللا أو رسوله،  يقدر عليه إال اهللا

؛  ال إله إال اهللا:  ولو كان يقول،  ُ          ي حكم بكفره،           ٌّ             فهذا مرتد  عن دين اإلسالم؛      ُّ َّ بالس ن ة
ُ  وإمنا هلا معىن ومقتض ى جتب  ،                               َّ                  ألن هذه الكلمة العظيمة ليست جمر د قول يقال باللسان     ً                 

 .  معرفتهما والعمل هبما
فلم ؛  )٢( )١( } وكفر مبا ُيعَبُد من دون اهللا،  ال إله إال اهللا:  من قال { قال 

ِ         َّ        كافي ا يف ع صمته الد م واملال) ال إله إال اهللا (       ُّ      جيعل الن طق بـ  حىت يضيف إليه الكفر مبا ،       ً    
ُ           ي عب د  من دون اهللا  َ  ُ  . 
yϑ  {:  وقال تعاىل sù öàõ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Íο uρ óãè ø9$$ Î/ 4’ s+øOâθ ø9$# Ÿω 

tΠ$ |Á ÏΡ$# $ oλm; 3 { )فقد م الكفر بالط اغوت على اإلميان باهللا؛   )٣                  َّ            َّ     . 
 .   ذلك من األدلةإىل غري

                                                 
 .  )٦/٣٩٤(، أمحد  )٢٣(مسلم اإلميان ) ١(
 .  من حديث أيب مالك عن أبيه)  ٥٣ / ١ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٢(
 .  ٢٥٦:  سورة البقرة آية) ٣(
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 من غري مسمى ديانته إىل ديانة غري اإلسالم بغية احلصول على عمل 
وقد ،                       ً                إنه شاب مسلم حيمل مؤهال  جامعي ا يف اهلندسة:   سائل يقول- ٣٤٦س

بينما وجد ،  ولكنه مل يفلح يف ذلك،  سافر إىل إحدى الدول العربية للبحث عن عمل
                 ُ  َ َّ   َ             ويف مثل ختصصه ذلك وي ف ض لون  على غريهم من ،  أن غري املسلمني هلم قبول أكثر

فقرر أن ،  أي أن عدم حصوله على عمل راجع إىل كونه يدين باإلسالم،  املسلمني
    ً              وفعال  سافر إىل إحدى ،                             ُ                        يعود إىل بلده يف حماولة لتغيري م سمى الديانة يف جواز سفره

مث سافر مرة ،  سالموحصل على جواز سفر منها بديانة غري اإل،  البالد اإلفريقية
ولكنه متأمل ،  فوجد القبول واحلصول على وظيفة،  أخرى إىل إحدى البالد العربية
وإن كان هو يف داخله يدين باإلسالم ويفخر به ،  لتغيري اسم الديانة يف جواز سفره

 ؟  وما حكم كسبه املال هبذه الطريقة؟  ما حكم عمله هذا:  لذلك هو يسأل،     ً دين ا
    ً أوال  

ٍ           جيب على املسلم أن يتمسك بدينه وأن ال يتنازل عنه ألي ظرف  من الظروف:   ؛                                                    
،  وهو الذي تترتب عليه النجاة من عذاب اهللا سبحانه وتعاىل،  ألن الدين هو رأس املال

َ                وهو الذي خ ل ق  اإلنسان من أجله $  {:  كما قال تعاىل،            ُِ  tΒ uρ àM ø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) 

Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ { )فيجب على املسلم أن يتمسك بدينه مهما كلفه الثمن؛   )١  . 
َ                           وما فعلت ه فيما ذكرت  يف السؤال من أنك ذهبت  وغريت  من مسمى الديانة إىل ديانة       َ                      َ            َ       

ألنك ؛  ويعترب ردة عن دين اإلسالم،  فهذا شيء خطري؛  غري اإلسالم لتحصل على عمل
واملسلم ال ،  وانتسبت إىل غري دين اإلسالم،  وتظاهرت بغري دين اإلسالم،  فعلت هذا

                     ٍ وأن ال يتنازل عنه لطمع  ،          َّ      وأن يعتز  بدينه،  وجيب عليه أن يتمسك بدينه،  جيوز له ذلك
ظ اإلنسان بشيء من ألفاظ فاهللا سبحانه وتعاىل مل يستثن يف أن يتلف،  من أطماع الدنيا

$$!» tΒ txŸ2  {:  كما يف قوله تعاىل؛                     ُ   إال يف حالة اإلكراه امل لجئ؛  الكفر Î/ .ÏΒ Ï‰÷è t/ 

                                                 
 .  ٥٦ : سورة الذاريات آية) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٣٧

ÿÏµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ω Î) ôtΒ oν Ìò2 é& …çµ ç6 ù= s% uρ B È⌡yϑ ôÜãΒ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Å3≈ s9uρ ̈Β yy uŸ° Ìøä3ø9$$ Î/ #Y‘ ô‰|¹ óΟÎγ øŠn= yè sù Ò=ŸÒ xî 

š∅ ÏiΒ «!$# óΟßγ s9uρ ëU#x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∉∪ š Ï9≡sŒ ÞΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ™6 ys tFó™ $# nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’n?tã Íο tÅz Fψ$# { )١(  . 
 لغري دين اإلسالم ألجل الدنيا وطمع فأنت تظاهرت بغري دين اإلسالم وانتسبت

ُ    مل تصل إىل حد اإلكراه الذي ت عذ ر  به،  الدنيا فالواجب عليك التوبة إىل اهللا سبحانه ؛                          ُ   َ
واملبادرة إىل كتابة الديانة اإلسالمية يف ورقة ،  واملبادرة إىل تغيري هذا االنتساب،  وتعاىل
والعزم على أن ال تعود ،  دم على ما فاتوالن،  مع التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل،  عملك

 .     َّ                       لعل  اهللا أن يتوب علينا وعليك؛  ملثل هذا الشيء
ُ           مث على اجلهات املسؤولة من املسلمني وحكومات املسلمني أن ال ي حرج وا املسلمني     ُ                                                  

        ُ   ِّ                                                حبيث إهنم ي قد مون أهل الديانات الكافرة على املسلمني يف توظيفهم يف ؛  إىل هذا احلد
ليصرفوا ؛  ألن هذا رمبا يكون دسيسة من أعداء املسلمني؛  وتوليتهم األعمالاألعمال 

فالواجب على اجلهات املسلمة واحلكومات ؛  كما حصل هلذا السائل؛  الناس عن دينهم
      ُ   ِ                                           وأن ال ت حر ج املسلمني إىل مثل هذه احلالة اليت وقع فيها هذا ،  اإلسالمية أن تنتبه هلذا

وفق .  وظفني الذين يفرضون على املسلمني هذه الفرضيات اخلبيثةوأن تتابع امل،  اإلنسان
 .  اهللا اجلميع

 حكم إعانة الوالد يف شربه للخمر مع استهتاره بالصالة وباملصلني 
من ؛      ً                                              كثري ا ما يطلب والدي من أهلي خدمته يف وقت شربه اخلمر- ٣٤٧س

فما ؛  آهم يصلونوكذلك يسخر منهم إذا ر،  إحضاره له وتغسيل آنيته وحنو ذلك
فماذا ؛  )٢( لعن يف اخلمر عشرة أشخاص وأنا أعلم أن الرسول ،  احلكم يف ذلك

 ؟  جيب علينا حنو والدنا

                                                 
 .  ١٠٧ - ١٠٦:  تانياآلسورة النحل ) ١(
كالمها من حديث أنس )  ١١٢٢ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٩٦ / ٤  ( سننه رواه الترمذي يف) ٢(

 .  بن مالك رضي اهللا عنه



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٣٨

فهذا ردة ؛  وإذا بلغ من استهتاره أنه يستهزئ بالصالة وباملصلني،  هذا الوالد مستهتر
يرجع إىل دينه من فيجب عليه أن يتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل وأن ،  عن دين اإلسالم

   ُ       فال ت حضروا ؛  وأنت ال جيوز لك إعانته على املعصية كما ذكرنا يف أول اجلواب،  جديد
والواجب إنكار هذا املنكر والتغليظ عليه يف ذلك ،  له ما يستعني به على معصية اهللا

 .  ومضايقته يف ذلك لعله يتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل

 هل تكفر ما مضى                   ً       من ترك الصالة متعمد ا مث حج 
           َّ      وقد مضى علي  أربع ،                ُ ُ                         أفيدكم أين أبل غ  من العمر اخلامسة واألربعني- ٣٤٨س

   ّ                 ولكن ي يف العام املاضي ،  سنني من عمري دون أن أصلي ودون أن أصوم رمضان
؛                ِّ وإن كانت ال تكف ر؟         ّ    َّ                  فهل تكف ر عم ا فاتين من صوم وصالة؛    َّ            ِّأد يت فريضة احلج 
 .            َّ      أرشدونا وف قكم اهللا؟  له اآلن         َّ       فماذا علي  أن أفع

،                 ُّ                       ألن الصالة هي الر كن الثاين من أركان اإلسالم؛                ِّ ً         ترك الصالة متعم د ا خطري جد ا
بَني العبد وبني الكفر  { كما قال النيب ؛     ّ        فإن  ذلك كفر؛                       ِّ ً وإذا تركها املسلم متعم د ا

فمن تركها ؛  العهُد الذي بيننا وبينهم الصالة {  وقال النيب )٢( )١( } ك الصالةتر

*βÎ  {:   واهللا تعاىل يقول يف الكفار)٤( )٣( } فقد كفر sù (#θ ç/$ s? (#θãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ 

nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#θ= y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 { )ويقول عن أهل النار،   )٥  :}  $ tΒ óΟä3x6n= y™ ’ Îû ts)y™ ∩⊆⊄∪ (#θ ä9$ s% 

                                                 
الصالة والسنة ، ابن ماجه إقامة  )٤٦٧٨(، أبو داود السنة  )٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان  )٨٢(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )١٢٣٣(، الدارمي الصالة  )٣/٣٧٠(، أمحد  )١٠٧٨(فيها 
 .  من حديث جابر بن عبد اهللا بنحوه)  ٨٨ / ١ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٢(
، أمحد  )١٠٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٤٦٣(، النسائي الصالة  )٢٦٢١(الترمذي اإلميان ) ٣(

)٥/٣٤٦(  . 
، ورواه النسائي  ) ٢٨٣ / ٧ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٣٤٦ / ٥ " ( مسنده"  واه اإلمام أمحد يفر) ٤(

؛ كلهم من حديث بريدة )  ٣٤٢ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٣٢-٢٣١ / ١ " ( سننه"  يف
 .  األسلمي رضي اهللا عنه

 .  ٥:  سورة التوبة آية) ٥(
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óΟs9 à7tΡ š∅ ÏΒ t,Íj#|Á ßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ óΟs9uρ à7 tΡ ãΝÏè ôÜçΡ tÅ3ó¡Ïϑ ø9$# ∩⊆⊆∪ { )إىل غري ذلك من النصوص .  )١
وهو الصحيح من قويل العلماء ،  وإن مل جيحد وجوهبا،         ُّ                   اليت تدل  على كفر تارك الصالة

 .  رمحهم اهللا
ولكن إذا ،  ذا يقتضي الكفره؛                             ِّ ً    َّ            فما ذكرت من أنك تركتها متعم د ا مد ة أربع سنوات

فإن اهللا ؛  وحافظت على الصالة يف مستقبل حياتك،   توبة صحيحة ُ         ت بت إىل اهللا 
ُ  ُّ         والتوبة الصادقة ت ج ب  ما قبلها،                      ُميحو ما كان من ذي قبل   َ                  . 

ُ                         فال يكف ر  ترك الصالة وال ترك الصيام؛         ُّأما احلج                          ِّ    ألن هذه كبائر موبقة ال يكف رها ؛        ِّ
 .     ُّاحلج 

ألن الذي ال يصلي ؛            ُّفإنه ال يصح ؛           ُّ           َّ           ُ   ِّ وكذلك احلج  إذا كنت أد يته وأنت ال ت صل ي
؛        ُّ                                      وال يصح  منه عمل إىل أن يتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل؛  وليس له إسالم،  ليس له دين

ولكن ،     َّ        ِّ        فإن  هذا يكف ر ما سبق؛  وحافظت على الصالة،        ُ                   فإذا ت بت إىل اهللا توبة صحيحة
 .                      َّ                   دق واالستمرار على الت وبة واالهتمام بالصالة         ِّعليك بالص 

  َّ      أم ا إذا ،     َّ                  فإن  األحوط لك أن تعيده؛             َّ      َّ                  وإذا كنت أد يت احلج  يف حالة تركك للصالة
 .        ٌّ               فهو حج  صحيح إن شاء اهللا؛        َّ           ُ  كنت أد يته بعدما ت بت

 .                                          ِّ      َّ       َّ    وما مضى من املعصية وترك الصالة والصيام تكف ره الت وبة الص ادقة

 ن ال يواظب على الصالة وال حيرص على صلة الرحم م
،                    َّ  وال حيرص على صلة الر حم،   لدي أخ ال يواظب على الصالة- ٣٤٩س

خاصة وأنين نصحته ،            َّ                   فهل جيب علي  أن أهجره وال أحادثه؛                  ُّ  ويرافق جلساء الس وء
ٍ عدة مرات   ؟  ومل ميتثل،         

وجب هجره ؛  فإن مل يقبل،  فإنه جتب مناصحته؛  من يترك الصالة ويقطع الرحم
واهللا تعاىل ،  وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب،  ألن ترك الصالة كفر؛  حىت يتوب إىل اهللا

                                                 
 .  ٤٤ - ٤٢:  اتياآلسورة املدثر ) ١(
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 حكم زيارة تارك الصالة يف مرضه 
ه والسعي أو حماولة عالج،   ما حكم زيارة تارك الصالة يف مرضه- ٣٥٠س
 ؟  أو تشييع جنازته إذا مات،  لذلك

               ً                       َّ    فإذا كان هذا سبب ا هلدايته ودعوته إىل الت وبة ؛  أما مسألة زيارته والسعي يف عالجه
ٌ فهذا شيء طي ب ؛      ُّ      َّ         والر جوع عم ا هو عليه وتدعونه ،  وتنصحونه،  فأنتم تزورونه؛             ِّ

ُ  َّ       لعل  اهللا سبحانه وتعاىل أن مي ن  عليه هب،     َّ   للت وبة  ُ  َ         وي خت م له خبري ،            ً        وتكونون سبب ا يف ذلك،  ا   َّ                    
 .  إن مات أو إن شفاه اهللا من مرضه

ُ          ُ               ِّ          وكذلك الس عي يف عالجه إذا كان هذا يترت ب  عليه أو ي رجى منه أو يؤث ر ذلك على  َّ                          َّ         
ّ         سلوكه وتوبته ورجوعه عم ا هو فيه ٌ فهذا شيء طي ب ؛                        ِّ             . 
 َّ       ِّ     ً                    ن ه ال يصل ي أبد ا ويترك الصالة هنائي ا وأنتم تعلمون أ،    َّ    ِّ                  أم ا ات باع جنازته إذا مات

ويكون مات على ،                    ً ألنه بذلك يكون كافر ا؛                   ِّ          فهذا ال جيوز لكم ات باع جنازته؛      ِّ ً متعم د ا
ُ                     ِّ      والكافر ال يت ب ع  جنازته املسلم وال يصل ى عليه،  الكفر ،        ُ                   بل وال ي دفن يف مقابر املسلمني،              َّ ِ

   َّ           فإن ه مات ميتة ؛  ومات على ذلك،               ِّ ً رك الصالة متعم د اوأنه ت،                   ِّ     ً إذا ثبت أنه ال يصل ي أبد ا
 .           ِّ          فال جيوز ات باع جنازته؛                ُ    الكافر والعياذ  باهللا
َ   ً        ومن العلماء من يفص ل بني من تركها ج حد ا لوجوهبا،  هذا هو الراجح فإنه يكون ؛                    ِّ              

 .  فال يكفر؛                   ً                  وبني من يتركها كسال  مع اعترافه بوجوهبا،      ً كافر ا

                                                 
 .  ٢٢:  سورة اجملادلة آية) ١(
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 افظون على الصالة إال يوم اجلمعة والعيدين والبعض ال يصلي إال يوم العيد أقوام ال حي
                                   ً                        يف هذا الوقت مع األسف الشديد نرى كثري ا من الناس يقولون كلمة - ٣٥١س

ولكنهم ال حيافظون على الصلوات إال يف يوم اجلمعة أو يف ،  التوحيد ال إله إال اهللا
وهي صالة عيد ،  ال مرة واحدة يف العام كله                       ً   والبعض منهم ال يصلي مطلق ا إ،  رمضان

،  مع أن هذه الصالة فرض كفاية أو سنة مؤكدة،  الفطر املبارك لكي يراه الناس
إال أننا نراهم يف ليلة السابع ؛                   ً                       والبعض ال يصلي أبد ا وال يعرف القبلة أين هي
مع الناس أو يف احلج يذهبون ،  والعشرين من رمضان يذهبون إىل مكة ألداء العمرة

َ  ِّ        وقد ميوت أحدهم ويأيت أهلهم جبنائزهم فيص ل ي عليهم ؟  فما حكم هؤالء؛  إىل احلج                                    
أليس يف هذا غش للمسلمني جيعلهم يصلون عليه ،              ُ              املسلمون ألهنم ي حسنون الظن هبم

ُ           وي دف ن  يف مقابرهم وهل أهل امليت آمثون ؟  وهل الصالة عليه مقبولة أم مردودة؟   ُ   َ
 ؟  بعملهم هذا أم ال

            ً  إن هناك أناس ا :  وقول السائل وفقه اهللا،  هذا وضع خطري وشر كبري جيب التنبه له
كرمضان أو اجلمعة أو ؛  يشهدون أن ال إله إال اهللا ولكنهم ال يصلون إال يف أوقات معينة

 :  هذا فيه تفصيل،  العيد
؛  الفرائضإن كان املراد أهنم ال يصلون مع اجلماعة ويصلون يف بيوهتم وال يتركون 

،  ألن ترك صالة اجلماعة ترك لواجب عظيم يأمثون عليه؛                      ً     ً فهؤالء قد ارتكبوا أمر ا كبري ا
ولكن صالهتم ،  وجيب األخذ على أيديهم وإلزامهم بصالة اجلماعة مع املسلمني

ألن ترك ؛  وال خيرجون من اإلسالم هبذا العمل الذي هو ترك صالة اجلماعة،  صحيحة
 .   لواجب ال يقتضي الردةصالة اجلماعة ترك

فإن ،                     ً      ً بل يتركون الصالة ترك ا هنائي ا،                                         ً أما إذا كان قصده من ذلك أهنم ال يصلون أبد ا
َ         فإن كانوا تركوا الصالة ألهنم ال ير ون وجوهبا،  هذا ردة عن دين اإلسالم فهذا ردة عن ؛                               

هم تركوها ولكن،  وإن تركوها مع اعترافهم بوجوهبا،  اإلسالم بإمجاع أهل العلم
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ً                         فهذا أيض ا ردة على الصحيح من قويل ؛  وداوموا على تركها متعمدين لذلك،       ًتكاسال         
واألدلة على كفر تاركها بدون تفصيل أدلة ،  ألن الصالة هي عمود اإلسالم؛  العلماء

 .  كثرية من الكتاب والسنة
فإنه ؛  الةوهذا إذا مات على هذه احل،  من ترك الصالة فأمره خطري؛  وعلى كل حال
ُ                 ومثل هذا ي دف ن  بدون صالة وبدون ،  ألنه مات على غري اإلسالم؛  ال جتوز الصالة عليه َ   ُ         

ُ            بل ال ي دف ن  مع املسلمني ،               ً               ألنه يعترب مرتد ا عن دين املسلمني؛  إجراءات جنائز املسلمني َ   ُ     
 .  ألنه ليس منهم؛  يف مقابرهم

 يوم العيد فقط أو يوم اجلمعة والصالة ال جتب يف رمضان فقط أو،  وهذا أمر خطري
كما قال عليه الصالة ،   مخس صلوات يف اليوم والليلةبل الصالة جعلها اهللا ،  فقط

:   وكما يف قوله تعاىل)٢( )١( } مخُس صلواٍت فََرَضُهنَّ اهللا يف اليوم والليلة { : والسالم

}  ¨β Î) nο 4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ% x. ’n?tã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈ tFÏ. $ Y?θ è% öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪ { )فالصلوات جتب احملافظة ،   )٣
هذا هو دين ،  مني يف املساجدعليها يف مواقيتها يف اليوم والليلة يف مجاعات املسل

 .  وما ذكره السائل من التغرير،  اإلسالم

 األهل الذين ال يصلون مع بذل النصيحة هلم 
   َّ                وكل ما نصحت هلم وقلت ،                     ُّ  وأهلي ال أشاهدهم يصل ون،          ٌّ أنا شاب - ٣٥٢س
 ؟        َّ        هل علي  إمث أم ال؛           ُّ  وهم ال يصل ون،              َّال يستمعون إيل ؛    ُّ  صل وا:  هلم

                                                 
،  )٣٩١(، أبو داود الصالة  )٥٠٢٨(، النسائي اإلميان وشرائعه  )١١(، مسلم اإلميان  )٤٦(البخاري اإلميان ) ١(

 .  )٤٢٥(، مالك النداء للصالة  )١/١٦٢(أمحد 
؛ كالمها من )  ٢٣٠ ص١ج " ( سننه"  ، ورواه النسائي يف ) ٦٣ ص٢ج " ( سننه"  رواه أبو داود يف  ) (٢(

 .  ) . حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه
 .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ٣(
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ُ                          بل هي آكد  أركان اإلسالم بعد الشهادتني،   ركن من أركان اإلسالمالصالة وهي ،          
بني العبد وبَني الكُفرِ  { كما قال ؛  وهي الفارقة بني املؤمن والكافر،  عمود اإلسالم

 .  )٢( )١( } ترُك الصالة:  والشِّرِك
فهي كافرة بإمجاع ؛  إن كانت ال ترى وجوب الصالة عليها:             ِّ ة اليت ال تصل يواملرأ
ُ  ًوإن كانت ترى وجوهبا وتركتها تكاس ال ،  أهل العلم فإهنا تكفر على الصحيح من قويل ؛                                
 .  العلماء

فال جيوز له ؛                 َّ   وإذا كان قد تزو جها،                ُّ               َّ   فعلى هذا ال يصح  للمسلم أن يتزو جها
Ÿω  {:  اىللقوله تع؛  إمساكها uρ (#θ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù# uθ s3ø9$# { )وقوله تعاىل،  )٣  :}  Ÿω uρ 

(#θ ßs Å3Ζs? ÏM≈ x.Îô³ßϑ ø9$# 4 ®L ym £ÏΒ ÷σãƒ 4 { )؛  وحافظت على الصالة،  فإن تابت توبة صحيحة؛  )٤
 .  واهللا أعلم.         ِّ             فإنه جيد د العقد عليها

 من يترك صالة الفجر مجاعة يف املسجد لثقل النوم 
،   فال أصليها يف املسجد-هللا  والعياذ با-    ً                     كثري ا ما أترك صالة الفجر - ٣٥٣س

 ؟      َّ         َّ              َّ         ِّ   وخاص ة إذا تغي ر الوقت من الص يف إىل الش تاء،            ِ  َ ُ    َّ  والسبب هو ث ق ل  الن وم
؛                      ً والنوم ليس بعذر دائم ا،  جتب احملافظة على الصالة يف اجلماعة يف الفجر وغريها

سباب اليت والواجب عليه أن يعمل األ،                 َّ                        فالذي يعتاد الن وم ويترك الصالة ليس مبعذور
وإيصاء من يوقظه من أهله أو ،  والعزم على القيام للصالة،              ِّ ً من النوم مبك ر ا؛      ُُ توقظ ه 

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٤٦٧٨(، أبو داود السنة  )٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان  )٨٢(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )١٢٣٣(، الدارمي الصالة  )٣/٣٧٠(، أمحد  )١٠٧٨(فيها 
من حديث جابر بن عبد اهللا .  . " بني الرجل: "  ؛ بلفظ)  ٨٨ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٢(

 .  ) . رضي اهللا عنه
 .  ١٠:  سورة املمتحنة آية) ٣(
 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية) ٤(
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 ٣٤٤

ُ ُ     َّ  أو ات خاذ ساعة تنب ه ه  للص الة،  جريانه ِّ            ِّ       ،}  tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã&©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ { )؛  )١
 .  فاألمر راجع إىل اهتمام العبد وعدم إمهاله

ووصفهم .  )٣( )٢( }  بتحريق بيوت املتخلِّفني عن صالة الفجرهمَّ النيبُّ  { وقد
 .  واهللا أعلم.  تصف بصفات املنافقنيبالنفاق وال جيوز للمسلم أن ي

 حكم من رأى أناسا عند املسجد ومل يأمرهم بالصالة 
ودخل ،           ً           ووجد أناس ا عند املسجد،   هل إذا ذهب املرء إىل املسجد- ٣٥٤س
 ؟  هل عليه إمث أم ال؛    ُّ  صل وا:  ومل يقل هلم،  املسجد

،    َّ       إم ا باليد:   استطاعتهجيب على املسلم أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر حبسب
             ً    فإذا رأى أناس ا ال ،  وال جيوز للمسلم ترك إنكار املنكر،     َّ        وإم ا بالقلب،     َّ         وإم ا باللسان

ألزمهم ؛  فإن كان له سلطة عليهم؛  وإال،  فإن امتثلوا؛  فإنه يأمرهم بالصالة؛  يصلون
وال جيوز له ،  هم        ِّ                   فإنه يبل غ أهل السلطة عن وضع؛  وإن مل يكن له سلطة،     َّ  وأد هبم

فإن مل ،  فلُيغيِّره بيده،  َمن رأى منكم ُمنكًرا { لقوله ؛     ُّ                     الس كوت على املنكر وإقراره

 .  )٥( )٤( } وذلك أضعف اإلميان،  فبقلبه؛  فإن مل يستطع،  فبلسانه؛  يستطع

 حكم الصالة عند الصورة 
وإذا ،         ُّ              ّ                           هل يصح  للمرأة أن تصل ي عند صورة يف كتاب أو صحيفة- ٣٥٥س

 ؟         ُّ      فهل تصح  الصالة؛                 ُّ                  وضع شيء على الص ورة أو أغلق الكتاب

                                                 
 .  ٢:  سورة الطالق آية) ١(
 .  )٧٩١(، ن ماجه املساجد واجلماعات  )٥٤٨(، و داود الصالة  )٦١٨(البخاري األذان ) ٢(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٥٨ / ١ (كما يف صحيح البخاري ) ٣(
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٤(

 .  )٣/١٠(أمحد ،  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
 .  ) . من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه)  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٥(
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 ُ                        ُ ِّ   وي كره أن يصلي يف مكان قد ع ل قت ،  ُ                  ِّ               ي كره للمسلم أن يصل ي مستقبل الصورة
وال جيوز ،  فال تأثري هلا؛                 ُ             صور املمتهنة وامل لقاة على األرضأما ال،   ُ            ُّ  ون صبت فيه الص ور

،    َّ                 ً                  ألن  املالئكة ال تدخل بيت ا فيه كلب وال صورة؛              ُّ      ِّ               االحتفاظ بالص ور للذ كريات أو اهلواية
 .  )١(         ُّ    بطمس الص ور وألمر النيب 

 حكم الصالة على املالئكة 
وإذا كانت ؟   قدرهم هل جتوز الصالة على املالئكة لفضلهم ورفعة- ٣٥٦س
        ُّ           يف التشه د يف الصالة            ُ                               هل جيوز أن أ حلق الصالة هبم بالصالة على رسول اهللا ؛  جتوز
 ؟  أو ال

،  ألهنم عباد مكرمون؛  عليهم السالم:  بأن تقول؛  السالم على املالئكة مشروع
 يف كما قال تعاىل؛    َّ                            فض لهم اهللا سبحانه وتعاىل على غريهم،  وهم خلق من خلق اهللا

≅ö  {:    ِّ  حق هم t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ tõ3•Β ∩⊄∉∪ { )وقال تعاىل،   )٢  :}  “ Ï‰÷ƒ r'Î/ ;ο txy™ ∩⊇∈∪ ¤Θ#tÏ. 

;ο u‘ tt/ ∩⊇∉∪ { )فهم هلم ق در هم وفضل هم وشرف هم؛  إىل غري ذلك )٣  ُ       ُ        ُ  ُ           وي شرع الصالة ،          َ 
 .  والسالم عليهم

ّ                   ّ   ُّ  حكم إحلاق الصالة على املالئكة بالص الة على الرسول يف الت شه د                                
ّ                   ّ   ُّ  هل جيوز أن أ حلق الصالة عليهم بالص الة على الرسول يف الت شه د- ٣٥٧س  ؟              ُ                  
ّ               ُّ                       الص الة اليت يف التشه د يقتصر فيها على الوارد؛  ال ّ          الس الم علينا :  ولكن يف قولنا،       

َ  ُ   َّ                           ما يشم ل  كل  عبد صاحل يف السماء أو يف األرض:                  ّ   وعلى عباد اهللا الص احلني وتدخل فيه ،       
 .  املالئكة من باب أوىل

                                                 
 .  من حديث علي رضي اهللا عنه)  ٩٦٩حديث رقم  ) ( ٦٦٧-٦٦٦ / ٢ (رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ١(
 .  ٢٦:  سورة األنبياء آية) ٢(
 .  ١٦ - ١٥:  تاني اآلسورة عبس) ٣(
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 حكم الصالة على املنتحر 
 ؟                        ُّ                                ً  هل جيوز للمسلمني أن يؤد وا صالة اجلنازة على مسلم مات منتحر ا- ٣٥٨س

  َّ                   ألن  قتله لنفسه كبرية ال ؛              ً      ولو كان قاتال  لنفسه،  كل مسلمجتب الصالة على جنازة 
له ما للمسلمني من الصالة عليه واالستغفار ،  فالقاتل لنفسه عاص؛  خترجه عن اإلسالم

 .  له وتغسيله وتكفينه ودفنه يف مقابر املسلمني

 نواقض اإلسالم وعن الكتب اليت شرحتها بالتفصيل 
م وما هي الكتب اليت شرحتها بالتفصيل حىت  ما هي نواقض اإلسال- ٣٥٩س

 ؟  حنذر من الوقوع فيها
 وقد يكون - أعاذنا اهللا وإخواننا املسلمني منها -                         ً  نواقض اإلسالم كثرية وخطرية جد ا 

 رمحه اهللا -وقد ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،          ً                       بعضها خفي ا حيتاج إىل عناية وتنبيه
جمموعة  " وهي رسالة مستقلة مطبوعة ضمن ،  عشرة من نواقض اإلسالم-تعاىل 
وكذلك من أراد التوسع يف معرفة هذا الباب املهم فلريجع إىل باب الردة ،  " التوحيد

،  يف الفقه احلنبلي أو يف غريه من كتب الفقه يف املذاهب األخرى " كشاف القناع " يف
وهذه النواقض .  المهفإن باب الردة يتضمن بيان األسباب اليت يرتد هبا الشخص بعد إس

 :  العشرة اليت ذكرها الشيخ رمحه اهللا
 .   ومنه الذبح لغري اهللا كمن يذبح للجن أو القربالشرك يف عبادة اهللا  : األول منها
،  من جعل بينه وبني اهللا وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة:  من نواقض اإلسالم : والثاين

 .  ويتوكل عليهم
 .  ر املشركني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهممن مل يكف : والثالث
أو أن حكم غريه أحسن من ،   أكمل من هديهمن اعتقد أن غري هدي النيب  : والرابع

 .  حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه 
 .   فإنه يرتد ولو عمل به           ً                   من أبغض شيئ ا مما جاء به الرسول  : واخلامس
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والدليل قوله ،   أو ثوابه أو عقابهء من دين الرسول من استهزأ بشي : والسادس
≅ö  {:  تعاىل è% «!$$ Î/r& Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ âÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% Λän öxx. y‰÷èt/ 

óΟä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4 { )١(   . 

$  {:  والدليل قوله تعاىل،  السحر تعلمه وتعليمه فمن فعله أو رضي به كفر : السابع tΒ uρ 

Èβ$ yϑÏk= yè ãƒ ôÏΒ >‰tnr& 4 ®Lym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ×πoΨ ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s? ( { )٢(   . 

tΒ  {:  والدليل قوله تعاىل،  مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني : والثامن uρ 

Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊇∪ { )٣(   . 
 كما وسع اخلضر من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة حممد  : والتاسع

 .  اخلروج عن شريعة موسى عليه السالم فهذا كافر
ôtΒ  {:  والدليل قوله تعاىل،  ه وال يعمل بهاإلعراض عن دين اهللا ال يتعلم : والعاشر uρ ãΝn= øßr& 

£ϑ ÏΒ tÏj.èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ Ïµ În/u‘ ¢ΟèO uÚ{ôã r& !$ yγ ÷Ψtã 4 $ ¯ΡÎ) zÏΒ šÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# tβθ ßϑ É)tFΖãΒ ∩⊄⊄∪ { )قال  )٤ 
وال فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل واجلاد واخلائف إال :  الشيخ رمحه اهللا تعاىل

ً                    وأكثر ما يكون وقوع ا فينبغي للمسلم أن ،                           ً وكلها من أعظم ما يكون خطر ا،      َ املكره                   
 .  حيذرها وخياف منها على نفسه نعوذ باهللا من موجبات غضبه وأليم عقابه

                                                 
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ١(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٥١:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ٢٢:  سورة السجدة آية) ٤(
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  " من بدل دينه فاقتلوه " : صحة حديث
 وما )٢( )١( } من بدل دينه فاقتلوه { :  ما مدى صحة احلديث القائل- ٣٦٠س

Iω oν#tø.Î) ’Îû È  {:  معناه وكيف جنمع بينه وبني قوله تعاىل Ïe$! :   وبني قوله تعاىل )٣( } ) #$
}  öθ s9 uρ u !$ x© y7 •/ u‘ z tΒ Uψ  tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ = à2 $ ·èŠ ÏΗ sd 4 |MΡ r' sù r& çν Ì õ3 è? }¨$ ¨Ζ9 $# 4 ®L ym (#θ çΡθ ä3 tƒ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩∪ { )وبني احلديث القائل )٤  : }  أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا
ا مين دماءهم وأمواهلم إال أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا فإذا فعلوا ذلك عصمو

 ؟   وهل يفهم أن اعتناق الدين باالختيار ال باإلكراه)٥( } حبقها وحساهبم على اهللا 

 حديث صحيح رواه البخاري وغريه من )٦( } من بدل دينه فاقتلوه {    ً      أوال  احلديث
وأما اجلمع بينه وبني ما ذكر من .  )٧( } من بدل دينه فاقتلوه { : أهل السنة هبذا اللفظ

 )٩( )٨( } من بدل دينه فاقتلوه { ألن قوله .  األدلة فال تعارض بني األدلة وهللا احلمد
وأما ،  فإن تاب وإال قتل،  بعد أن يستتابيف املرتد الذي يكفر بعد إسالمه فيجب قتله 

                                                 
، أبو داود  )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم  )١٤٥٨(، الترمذي احلدود  )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري ) ١(

 .  )١/٢٨٢(، أمحد  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥١(احلدود 
 .  ) من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ٨ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف  ) (٢(
 .  ٢٥٦:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٩٩:  سورة يونس آية) ٤(
 .  )٢٢(، مسلم اإلميان  )٢٥(البخاري اإلميان ) ٥(
، أبو داود  )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم  )١٤٥٨(، الترمذي احلدود  )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري ) ٦(

 .  )١/٢٨٢(، أمحد  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥١(احلدود 
، أبو داود  )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم  )١٤٥٨(، الترمذي احلدود  )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري ) ٧(

 .  )١/٢٨٢(، أمحد  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥١(احلدود 
، أبو داود  )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم  )١٤٥٨(، الترمذي احلدود  )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري ) ٨(

 .  )١/٢٨٢(، أمحد  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥١(احلدود 
 .  ) من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ٨ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف  ) (٩(
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’ (Iω oν#tø.Î  {:  قوله تعاىل Îû È Ïe$!$# ( ‰s% t ¨t6 ¨? ß‰ô© ”9$# zÏΒ Äc xö ø9$# 4 { )وقوله تعاىل )١   :}  öθ s9uρ 

u!$ x© y7•/u‘ ztΒ Uψ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# öΝßγ = à2 $ ·èŠÏΗ sd 4 |MΡr'sùr& çν Ìõ3è? }¨$ ¨Ζ9$# { )فال تعارض بني هذه  )٢ 
القلب واقتناع يف ألنه شيء يف ؛  يهألن الدخول يف اإلسالم ال ميكن اإلكراه عل؛  األدلة
 هو  اهللا هذا بيد،  وأن جنعلها مؤمنة،  وال ميكن أن نتصرف يف القلوب،  القلب

 .  ويضل من يشاء،  وهو الذي يهدي من يشاء،  مقلب القلوب
 والبيان واجلهاد يف سبيل اهللا ملن عاند بعد أن عرف لكن واجبنا الدعوة إىل اهللا 

وأما أننا نكرهه على الدخول يف ،  فهذا جيب علينا أن جناهده،  د معرفتهوعاند بع،  احلق
وإمنا هو راجع إىل اهللا سبحانه وتعاىل لكن ،  وجنعل اإلميان يف قلبه هذا ليس لنا،  اإلسالم
 .                           ّ                   باحلكمة واملوعظة احلسنة ونبي ن للناس هذا الدينندعو إىل اهللا :     ًأوال ،  حنن

 ،  لعناد وأهل الكفر واجلحود حىت يكون الدين هللا وحدهجناهد أهل ا:       ً وثاني ا
 .  حىت ال تكون فتنة

فهو عضو ،  وترك احلق بعد معرفته،  ألنه كفر بعد إسالمه؛  أما املرتد فهذا يقتل
؛  ألنه فاسد العقيدة وخيشى أن يفسد عقائد الباقني؛  وإراحة اجملتمع منه،  فاسد جيب بتره

فلذلك صار ال يصلح للبقاء ،  وإمنا عن عناد بعد معرفة احلق،  لألنه ترك احلق ال عن جه
Iω oν#tø.Î) ’Îû È  {:  فال تعارض بني قوله تعاىل،  فيجب قتله Ïe$! ؛  وبني قتل املرتد )٣( } ) #$

وأما قتل املرتد فهو عند اخلروج من ،  ألن اإلكراه يف الدين هنا عند الدخول يف اإلسالم
 .  اإلسالم بعد معرفته وبعد الدخول فيه

’ (Iω oν#tø.Î  {:  على أن اآلية قوله تعاىل Îû È Ïe$!  فيها أقوال للمفسرين منهم من  )٤( } ) #$
وإمنا يطلب منهم ،  وأن أهل الكتاب ال يكرهون،  إهنا خاصة بأهل الكتاب:  يقول

                                                 
 .  ٢٥٦ : سورة البقرة آية) ١(
 .  ٩٩:  سورة يونس آية) ٢(
 .  ٢٥٦:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢٥٦:  سورة البقرة آية) ٤(
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،  وخضعوا حلكم اإلسالم،                      ُ  َ ُّ  َ                          اإلميان أو دفع اجلزية في ق ر ون  على دينهم إذا دفعوا اجلزية
θ#)  {:  رى أهنا منسوخة بقوله تعاىلومن العلماء من ي،  وليست عامة يف كل كافر è= çG ø%$$ sù 

tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ym óΟèδθßϑ ›?‰ y ùρ { )فهي منسوخة هبذه اآلية )١   . 
وإمنا معناها ،  صة بأهل الكتابوأهنا ليست خا،  ولكن الصحيح أهنا ليست منسوخة

وإمنا ،         ً                   وأن أحد ا ال يدخله عن كراهية،                 ِّ                          أن هذا الدين بي ن واضح تقبله الفطر والعقول
 .  هذا هو الصحيح.  يدخله عن اقتناع وعن حمبة ورغبة

 حكم االستنجاد بالرسل واألنبياء واألولياء عند الكوارث 
الرسل أو األنبياء أو األولياء  ما رأي الدين يف الذين يستنجدون ب- ٣٦١س

يا رسول اهللا أو :  عندما حتل هبم كارثة كأن يقول الشخص الذي حلت به املصيبة
 ؟  باملهدي أو حنو ذلك

الذين يستنجدون باألموات من الرسل واألولياء والصاحلني أو األحياء فيما ال يقدرون 
ألنه ال ؛          ً     ركون شرك ا أكربوتفريج الكربات مش،  ويطلبون منهم قضاء احلاجات،  عليه

ألن االستغاثة والدعاء من أنواع ؛  يطلب مثل هذه األمور إال من اهللا سبحانه وتعاىل
وهؤالء األموات ال يقدرون ،  وصرفها لغريه شرك،  والعبادة كلها مستحقة هللا،  العبادة

آلخرة على مساندة من ناداهم وال جندة من دعاهم ألهنم أموات انتقلوا إىل الدار ا
فاالستنجاد واالستغاثة باألموات والغائبني لطلب النجدة ولطلب اإلغاثة ولطلب تفريج 
الكرب وكشف الغم وغري ذلك كل هذا من الوثنية ومن شركيات اجلاهلية اليت جاء 

šχρ  {:  اإلسالم بإبطاهلا قال تعاىل ß‰ç7÷è tƒ uρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿω uρ óΟßγ ãè xΖ tƒ 

šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 { )وقال سبحانه وتعاىل )٢   :}  Ï‰ç7ôã $$ sù ©!$# $ TÁ Î=øƒ èΧ çµ ©9 

š Ïe$! $# ∩⊄∪ Ÿω r& ¬! ßƒ Ïe$! $# ßÈ Ï9$ sƒ ø: $# 4 š Ï% ©!$#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u!$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 

                                                 
 .  ٥:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ١٨:  سورة يونس آية) ٢(
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’ n< Î) «!$# #’ s∀ ø9ã— ¨β Î) ©!$# ãΝä3øt s† óΟßγ oΨ ÷ t/ ’ Îû $ tΒ öΝèδ Ïµ‹ Ïù šχθ àÎ= tG øƒ s† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ ôtΒ uθ èδ Ò> É‹≈ x. 

Ö‘$ ¤Ÿ2 ∩⊂∪ { )١(  . 
 -وعلى من فعله أن يتوب إىل اهللا ،  وهذا الذي ذكره السائل من أنواع الشرك األكرب

وأن يترك هذا الشرك الذي إذا ،  وأن يرجع إىل رشده،   توبة صحيحة-سبحانه وتعاىل 
çµ…  {:   قال تعاىل- نسأل اهللا العافية والسالمة -مات عليه فهو خالد خملد يف النار  ¯ΡÎ) tΒ 

õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµ ø‹n= tã sπ ¨Ψ yf ø9$# çµ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒ uρ šÏϑ Î=≈©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ { )مع ،   )٢

ô‰s)s9uρ z  {:  دنيا قال تعاىلأن حيبط عمله يف ال Çrρé& y7 ø‹s9Î) ’ n< Î)uρ t Ï% ©!$# ÏΒ š Î= ö6 s% ÷È⌡s9 |M ø.uõ° r& 

£sÜt6 ós u‹s9 y7 è= uΗ xå £tΡθ ä3tG s9uρ zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪ È≅ t/ ©!$# ô‰ç7ôã $$ sù ä.uρ š∅ ÏiΒ t ÌÅ3≈ ¤±9$# ∩∉∉∪ { )٣( 
فإن اهللا يتوب عليه ،                                                       ً فالشرك حمبط للعمل وخملد يف النار إال من تاب وآمن وعمل صاحل ا

ُ  ُّ         والتوبة ت ج ب  ما قبلها.  ومن تاب تاب اهللا عليه فعلى من وقع يف مثل هذه األمور أن ،          َ 
وأن ،  وأن خيلص العبادة جبميع أنواعها هللا،  توبة صحيحةيتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل 

نسأل اهللا العافية ،  وهو على عقيدة الشرك،  ينقذ نفسه من النار قبل أن حيضره األجل
 .  والسالمة

 إنين ال أطلب الرزق أو دفع الضر من الصاحلني :  من قال
 ولكن أطلب من اهللا بربكتهم وصالحهم 

ويطلب املدد من األولياء ،  التوسل بغري اهللا هناك من يقع يف - ٣٦٢س
وإذا هنيناه عن ذلك كابر ،  والصاحلني رغم أنه يوحد اهللا بالقول ويصلي ويصوم

إنين ال أطلب الرزق مباشرة أو :                   ِّ                     وجادل وحاول أن حير ف يف معاين القرآن ويقول

                                                 
 .  ٣:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة الزمر ) ٣(
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فرق بني ولكين أطلب من اهللا بربكتهم وصالحهم وتقواهم فهل يف هذا ،  دفع الضر
 ؟  من يطلبهم مباشرة أو يطلب اهللا بواسطتهم وهل هذا القائل على حق أم ال

                                     ألن امليت والغائب ال يقدر أن يعمل          ؛                                               التوسل باألموات والغائبني أمر حمرم وال جيوز      
            ً            فإن كان توسالً بالغائب       ،      ً                                                        شيئًا مما طلب منه مث هذا خيتلف حكمه باختالف نوع التوسل          

                                                                       يه بشيء من أنواع العبادة كالذبح له والنذر له ودعائه فهذا شرك أكرب                 ويتقرب إل    ،        وامليت
                أما إذا كـان       ،                                                ألنه صرف نوع من أنواع العبادة لغري اهللا        -                 والعياذ باهللا    -                ينقل من امللة    

  :                           وجيعل هذا واسطة فيقـول       ،                                                            التوسل بالغائب وامليت مبعىن أنه يدعو اهللا سبحانه وتعاىل        
      وهـو     ،                     لكنه بدعة حمرمـة      ،                                  عة ال يصل إىل حد الشرك األكرب                              أسألك حبق فالن فهذا بد    

  ،                                                 فال جيوز التوسل باألموات والغائبني هبذا املعـىن          ،                  وباب إىل الشرك     ،                   وسيلة إىل الشرك  
šχρ     {  :               قال اهللا تعاىل     ،                            ويذبح هلم فهذا شرك أكرب       ،                              فإن كان يطلب منهم احلاجة     ß‰ç7÷è tƒ uρ  ÏΒ  

Âχρ ßŠ  «!$#  $ tΒ  Ÿω  öΝèδ •ÛØo„  Ÿω uρ  óΟßγ ãè xΖtƒ  šχθ ä9θ à)tƒ uρ  ÏIω àσ¯≈ yδ  $ tΡàσ¯≈ yè xä©  y‰Ψ Ïã  «!$#  4  {   ) ٢ (   )١(  .  

 إيضاح من صاحب الفضيلة ألمر االستعانة واالستغاثة بغري اهللا املباح واحملرم  
ن فضيلتكم إيضاح أمر االستعانة واالستغاثة بغري اهللا املباحة  نرجو م- ٣٦٣س
 ؟  واحملرمة

                                           فإن كانت فيما ال يقـدر عليـه إال اهللا            :                                            االستعانة واالستغاثة بغري اهللا فيهما تفصيل     
             فهـي شـرك       ،                       أو االستغاثة باملوتى     ،                                                 سبحانه من شفاء املرضى وجلب اخلري ودفع الشر       

                                                 فاالستعانة واالستغاثة اللتان من هذا النوع من          ،              اهللا تعاىل                        ألهنا صرف للعبادة لغري      ؛      أكرب
$‚x     {  :           قال تعاىل   .                      أعظم أنواع العبادة   −ƒ Î)  ß‰ç7÷è tΡ  y‚$ −ƒ Î)uρ  ÚÏè tG ó¡nΣ  ∩∈∪  {   ) وقـال    .    )٣       

øŒÎ)  tβθ     {  :        تعــاىل èW‹Éó tG ó¡n@  öΝä3−/u‘  z>$ yf tFó™ $$ sù  öΝà6s9  {   ) أمــا إذا كانــت االســتعانة   ،    )٤                            
                                                 

 .  ١٨:  سورة يونس آية) ١(
 .  ) ١٨:  يونس  ) (٢(
 .  ٥:  سورة الفاحتة آية) ٣(
 .  ٩:  سورة األنفال آية) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٥٣

                                                                                          واالستغاثة باملخلوق احلي احلاضر فيما يقدر عليه من دفع عدو أو إعانة على محل شـيء                
çµ     {  :           قال تعاىل   .             فال بأس هبا   sW≈ tó tG ó™ $$ sù  “ Ï% ©!$#  ÏΒ  Ïµ ÏG yè‹Ï©  ’ n?tã  “ Ï% ©!$#  ôÏΒ  Íν Íiρ ß‰tã  {   ) قال     )١       

   ً                         نقالً عن الـشيخ صـنع اهللا         "          فتح اجمليد   "     يف -            رمحه اهللا    -                            الشيخ عبد الرمحن بن حسن      
                                                   ّ                               واالستغاثة جتوز يف األسباب الظاهرة العادية من األمور احلسّية يف قتال أو إدراك               :      احلليب

   وال    ،                         حبسب األفعال الظـاهرة      ،              يا للمسلمني    ،           يا لزيد   :                              عدو أو سبع أو حنوه كقوهلم     
                                                                                         جتوز االستغاثة بالقوة والتأثري أو يف األمور املعنوية من الشدائد كاملرض وخوف الغـرق              

  .   )٢ (                                            فهي من خصائص اهللا ال يطلب فيهـا غـريه              ،                           الفقر وطلب الرزق وحنوه            والضيق و 
   .       انتهى

                         ً                                        حكم الذبح لغري اهللا تعاىل طلب ا لشفاء مريض وبيان ملا يسمى بالطب الشعيب 
 بعض الناس حينما يصاب هلم قريب أو عزيز يذهبون به إىل شخص - ٣٦٤س
إىل هذا الطبيب يسرد لويل املريض وحينما يؤتى باملريض  " الطبيب الشعيب " يسمونه

                                                  ّ     ويؤكد بأن هذا املريض لن يشفى إال إذا ذبح له حيوان معي ن ال ،  مجلة من األمراض
 .  ويدفن بعد ذلك يف مكان حيدده،  يذكر اسم اهللا عليه

وهل يعترب ،                          ً                               ً هل إذا فعل اإلنسان ذلك طلب ا للشفاء غري قاصد الشرك يكون آمث ا
 ؟                           ً                   ما تأثري الذبح لغري اهللا عموم ا على عقيدة املسلمذلك من الشرك األكرب مث

ألن ؛  الذبح لغري اهللا من أجل شفاء املريض أو لغري ذلك من األغراض شرك أكرب
≅Èe  {:  الذبح عبادة قال تعاىل |Á sù y7În/tÏ9 öpt ùΥ$# uρ ∩⊄∪ { )وقال تعاىل )٣  :}  ö≅ è% ¨β Î) ’ÎAŸξ |¹ 

’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! É b> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9≡ x‹ Î/ uρ ßN ö ÏΒ é& O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& 

t ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ كما ،  وقرنه مع الصالة،   فأمر سبحانه بأن يكون الذبح هللا وحده )٤( } ∪⊃∌⊆∩ #$
                                                 

 .  ١٥:  سورة القصص آية) ١(
 .  حتقيق الدكتور الوليد بن عبد الرمحن آل فريان)  ٣١٠،  ٩ ٣٠ /١ (انظر فتح اجمليد   )٢(
 .  ٢:  سورة الكوثر آية) ٣(
 .  ١٦٣ - ١٦٢:  تانياآلسورة األنعام ) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٥٤

وهنى عن األكل مما مل يذكر اسم ،  أمر سبحانه باألكل مما يذكر اسم اهللا عليه من الذبائح
θ#)  {:  قال تعاىل،  اهللا عليه è= ä3sù $ £ϑ ÏΒ tÏ.èŒ ãΛôœ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã β Î) ΛäΨ ä. Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩⊇⊇∇∪ { )١(  

Ÿω  {:  إىل قوله تعاىل uρ (#θ è= à2ù's? $ £ϑ ÏΒ óΟs9 Ìx.õ‹ãƒ ÞΟó™ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã …çµ̄ΡÎ)uρ ×,ó¡Ïs9 3 { )٢(   . 
فالذبح لغري اهللا شرك أكرب ألي غرض من األغراض سواء كان ألجل شفاء املريض 

وهذا الذي يأمر أقارب املريض بأن يذحبوا ،  كما يزعمون أو لغري ذلك من األغراض
فيجب إبالغ والة األمور عنه ،                              ُ                 ذبيحة ال يذكرون اسم اهللا عليها م شعوذ يأمر بالشرك

 .  ويرحيوا املسلمني من شره،  ليأخذوا على يديه
وذلك بأن نذهب إىل ،  واهللا سبحانه وتعاىل جعل لنا أدوية مباحة يعاجل هبا املرضى

وكذلك شرع اهللا سبحانه لنا الرقية .  ونعاجل بالعالج النافع املباح،  األطباء واملستشفيات
ويف .  وندعو اهللا له بالشفاء باألدعية الواردة،  ى املريض من كتاب اهللابكتابه بأن نقرأ عل
tΒ  { هذا كفاية للمؤمن uρ ö≅©.uθ tG tƒ ’ n?tã «!$# uθ ßγ sù ÿ…çµ ç7ó¡ym 4 ¨β Î) ©!$# àÎ=≈ t/ Íν ÌøΒ r& 4 { )أما هؤالء  )٣ 

ّ                               املشعوذون فإهنم كذ ابون دج الون يريدون إفساد عقائد املسلمني وأكل أموال الناس ،                  ّ      
 .  وكف شرهم،  ويضلوهنم بل جيب ردعهم،  فال جيوز تركهم يعبثون بالناس،  بالباطل

       على                         وجيب على املسلم احملافظة     .                                                     أما تركهم فإنه من أعظم املنكر والفساد يف األرض        
                                وال يذهب إىل هـؤالء املـشبوهني          ،                                          فال يعاجل جسمه مبا يفسد دينه وعقيدته         ،         عقيدته

ّ     والدّجالني ّ                                وإذا كانوا خيربون الناس عن األشياء الغائبة فهم كُّهان وقد قال النيب               .       ُ                                               

                                                 
 .  ١١٨:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ١٢١:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٣:  سورة الطالق آية) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٥٥

     رواه   " -   )١ ( }  -فصّدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممـد           من أتى كاهًنا      {
   .   )٢ (                       أمحد وأبو داود والترمذي 

 حكم الصالة وراء من يعتقد باألولياء والصاحلني 
 ؟   هل جتوز الصالة خلف إمام يعتقد باألولياء والصاحلني- ٣٦٥س

املرضى أو يفرجون االعتقاد باألولياء والصاحلني بأهنم ينفعون ويضرون أو يشفون 
 - والعياذ باهللا -الكربات كما يعتقده القبوريون اليوم بأصحاب األضرحة هذا شرك أكرب 

وتفريج ،  ألنه ال ميلك الضر والنفع؛  ألنه يعبد غري اهللا عز وجل؛  صاحبه خارج عن امللة
العتقاد وا،  ال ميلك ذلك إال اهللا سبحانه وتعاىل،  وقضاء احلاجات إال اهللا،  الكربات

باألموات واملقبورين أهنم ينفعون أو يضرون أو حىت باألحياء أهنم يقدرون على ما ال يقدر 
؛  عليه إال اهللا سبحانه وتعاىل من شفاء املرضى وجلب الرزق ودفع الضر هذا شرك أكرب

ْ              وتوك ل على غري اهللا بل وص ر ف أعظم أنواع ،         ُّ                        ألنه تعل ق على غري اهللا سبحانه وتعاىل  َ                 ُّ    
 فهذا اإلمام إذا كان كما ذكرت فإنه ليس من أهل اإلسالم ما دام عبادة لغري اهللا ال

 .  ألنه مشرك باهللا عز وجل؛  على هذا االعتقاد وال تصح إمامته

                                                    ً          حكم دفع الزكاة إىل من يسمون بالشيوخ وذلك ملكانتهم ودفع ا لغضبهم 
 القرآن الكرمي يف  األصناف الثمانية الذين تدفع إليه الزكاة أوضحهم- ٣٦٦س

$ *  {:  قوله تعاىل yϑ ¯ΡÎ) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï!#ts)àù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ { )ولكن هناك إىل آخر اآلية .  )٣ 

                                                 
،  )٢/٤٢٩(، أمحد  )٦٣٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٩٠٤(، أبو داود الطب  )١٣٥(الترمذي الطهارة ) ١(

 .  )١١٣٦(الدارمي الطهارة 
، ورواه  ) ١٤ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٤٧٦،  ٤٠٨ / ٢ ("  مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (٢(

السنن "  ، ورواه البيهقي يف ) ٢٠٩ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ١٦٤ / ١ " ( سننه"  الترمذي يف
ة ، كلهم من حديث أيب هرير ) ٢٧٦،  ٢٧٥ / ١ " ( سننه"  ، ورواه الدارمي يف ) ١٩٨ / ٧ " ( الكربى

 .  ) ) ١٢٤،  ١٢٣ / ١٠ " ( حتفة األشرف"  ، وانظر رضي اهللا تعاىل عنه
 .  ٦٠:  سورة التوبة آية) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٥٦

ً              ما يسمون أنفسهم شيوخ ا وال يتصفون ب صفة من صفات أهل الزكاة املستحقني هلا بل                    
هم أغنياء ولكن هم يأخذون الزكاة من الناس بسبب اعتقاد البعض من العوام أهنم 

وجيب أن ينالوا رضاهم وإال أصيبوا مبصائب ،  أصحاب أنساب رفيعة ومكانة عالية
كم مثل وعواقب وخيمة حىت إهنم حيلفون هبم ويستثنون مشيئتهم مع مشيئة اهللا فما ح

 ؟  هذا العمل
 :  هذا العمل حرام من وجهني

$ *  {:  أنه إعطاء للزكاة لغري مستحقيها واهللا يقول:     ًأوال  yϑ ¯ΡÎ) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï!#ts)àù= Ï9 

ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ { )وهؤالء ليسوا من هؤالء األصناف ،   فحصرها يف مثانية أصناف ،إخل )١
 .  وال تباح للمدفوعة له فهي سحت وحرام،  فهم أخذوها بغري حق فال تربأ ذمة الدافع

فهو ما اقترن بذلك من أن هؤالء يتعظمون على اخللق ويترفعون :  أما األمر الثاين
هذا من اختاذهم ،  ذى واألمراض إذا مل يدفعوا هلمويزعمون أهنم يصيبوهنم باأل،  عليهم

 هو الشرك                 ً                         فاعتقاد أن خملوق ا ينفع أو يضر من دون اهللا     ً             أرباب ا من دون اهللا 
 .  والعياذ باهللا،  األكرب

والواجب أن يفقه هؤالء أن ال أحد من املخلوقني مهما ارتفع نسبه وشرف أصله ال 
                         ً               ً         ر من دون اهللا أو أن له تأثري ا يف الكون أو جلب ا للرزق يصلح أنه يعتقد فيه أنه ينفع أو يض

أما هؤالء ،  وهو على كل شيء قدير،   الذي بيده امللكفهذا كله هللا ،       ً       أو دفع ا للشر
:  فاهللا سبحانه وتعاىل يقول.  وهم ضعاف ليس هلم تأثري،  فهم خملوقون حمتاجون إىل اهللا

}  ¨β Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 { )جعل التقوى هي سبب الكرامة أما النسب فإنه  )٢

*sŒÎ#  {:  ال تأثري له عند اهللا سبحانه وتعاىل كما قال تعاىل sù y‡ÏçΡ ’Îû Í‘θ Á9$# Iξsù z>$|¡Σ r& 

óΟßγ oΨ ÷ t/ 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ Ÿω uρ šχθä9u!$ |¡tFtƒ ∩⊇⊃⊇∪ { )والنيب ،  )٣يقول  : }  على ال فضل لعريب
                                                 

 .  ٦٠:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ١٣:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ١٠١:  سورة املؤمنون آية) ٣(
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 ٣٥٧

 فهؤالء مثل غريهم ليس هلم كرامة إال )٢( )١( } أعجمي وال أبيض على أسود إال بالتقوى
بل هم من أحقر ،  أما نسبهم أو أصلهم فال دخل له وال ينفعون وال يضرون،  بالتقوى

ومن ،  أما إذا اتقوه فيكونون من أشرف الناس،  الناس إذا مل يتقوا اهللا سبحانه وتعاىل
 .  ولكن ليس هلم من األمر شيء،  ند اهللا سبحانه وتعاىلأرفع الناس ع

 حكم الزوجة اليت ال تصلي 
وقد طلبت ،   يل زوجة ويل منها أوالد ولكنها لألسف ال تؤدي الصالة- ٣٦٧س

             ً                   ُ         ُّ                           منها ذلك مرار ا ونصحتها ولكنها ال ت طيع وتصر  على ترك الصالة فهل أستمر يف 
 .  قكم اهللاأفيدونا وف؟  حيايت معها أم أفارقها

الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم بعد الشهادتني وهي الفارقة بني املسلم 
 )٤( )٣( } العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر { قال ،  والكافر
 واألحاديث يف هذا )٦( )٥( }  ترك الصالة- أو الشرك -بني العبد وبني الكفر  { : وقال
               ً                           فمن تركها متعمد ا فإنه كفر بذلك سواء تركها ،  والصالة هي عمود اإلسالم،  كثرية

فالذي يترك الصالة ،  لماء    ً                       ً                      جاحد ا لوجوهبا أو تركها تكاسال  على الصحيح من قول الع
وهذه املرأة اليت يسأل عنها السائل تركت ،      ً                              جاحد ا لوجوهبا فهو كافر بإمجاع املسلمني

واستمرت على ترك الصالة هذه تعترب كافرة ال جيوز بقاء ،                ً وقد نصحها مرار ا،  الصالة
                                                 

 .  )٥/٤١١(أمحد ) ١(
 .  ث جابرورواه غريهمن حدي)  ١٠٠ / ٣ " ( احللية"  رواه أبو نعيم يف ) ٢(
، أمحد  )١٠٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٤٦٣(، النسائي الصالة  )٢٦٢١(الترمذي اإلميان ) ٣(

)٥/٣٤٦(  . 
، ورواه النسائي  ) ٢٨٣ / ٧ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٣٤٦ / ٥ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(

، كلهم من حديث بريدة  ) ٣٤٢ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٣٢ ، ٢٣١ / ١ " ( سننه"  يف
 .  األسلمي

، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٤٦٧٨(، أبو داود السنة  )٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان  )٨٢(مسلم اإلميان ) ٥(
 .  )١٢٣٣(، الدارمي الصالة  )٣/٣٧٠(، أمحد  )١٠٧٨(فيها 

 .  من حديث جابر بن عبد اهللا بنحوه)  ٨٨ / ١ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف ) ٦(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٥٨

ً              املسلم زوج ا هلا قال تعاىل           :}  Ÿω uρ (#θ ßs Å3Ζs? ÏM≈ x.Îô³ßϑ ø9$# 4 ®L ym £ÏΒ ÷σãƒ 4 { )وقال تعاىل )١   :

}  Ÿω uρ (#θ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù# uθ s3ø9$# { )ويعوضك اهللا ،  وهذه كافرة يتعني عليك تركها،   )٢
وحافظت على ،  وإن تابت.    ً                                        خري ا منها من املسلمات الصاحلات إن شاء اهللا تعاىل

 .  فجدد العقد عليها إن كنت تريدها،  الصالة

 ن                              ً      ً                         حكم األقارب الذين ال يصلون هتاون ا وكسال  وعن الذين يصومون وال يصلو
              ً       وقد نصحتهم كثري ا ولكن ،                           ً      ً يل بعض أقارب ال يصلون هتاون ا وكسال - ٣٦٨س

دون جدوى فهل أستمر يف مواصلتهم واإلحسان إليهم على أمل التأثري عليهم أم 
وما احلكم فيمن يصوم رمضان وهو ال يصلي ،  أقاطعهم وأعاملهم على أهنم كفار

 ؟  يام مادام ال يصليوهل األفضل أن يصوم وهو ال يصلي أو يترك الص
،  وهي عمود اإلسالم،  ال شك أن الصالة هي آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتني

وقد أكد اهللا سبحانه وتعاىل يف شأهنا يف ،  وأمرها يف اإلسالم أمر مهم ومكانتها عظيمة
،  ليهاوحيافظون ع،  وأثىن على الذين يقيموهنا،  أمر بإقامتها،  آيات كثرية يف كتابه الكرمي
أو يتركوهنا وال يقيموهنا ،  وتوعد الذين يتساهلون يف شأهنا،  ووعدهم جبزيل الثواب

ويداوم ،  وأن حيافظ عليها،  بأشد الوعيد مما يؤكد على املسلم أن يهتم بشأن الصالة
وأن يكون اهتمام ،  وأن ينكر على من يتخلف عنها أو يتساهل فيها أشد النكري،  عليها

ويتناصحون يف شأهنا ،  يتواصون بإقامتها.                    ً       ً ه عام بالصالة اهتمام ا بالغ ااملسلمني بوج
 وصحابته ويأخذون على يد من يتهاون هبا أو يتخلف عنها كما كان رسول اهللا 

 .  الكرام والسلف األول من صدر هذه األمة
 غري                        ً                             ً                 أما من يترك الصالة متعمد ا فإنه إن كان مع تركه هلا جاحد ا لوجوهبا ويرى أهنا

وإن ،  ليس له يف اإلسالم نصيب،  وأهنا ليست بشيء فهذا كافر بإمجاع املسلمني،  واجبة

                                                 
 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٠:  سورة املمتحنة آية) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٥٩

،                 ً         ًولكنه تركها هتاون ا وتكاسال ،  كان يقر بوجوهبا ويعترف بركنيتها ومكانتها يف اإلسالم
ً                      فإنه يكون كافر ا أيض ا على أصح قويل العلماء  : ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول يف الكفار؛                ً    

}  βÎ* sù (#θ ç/$ s? (#θãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#θ= y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 { )ويقول يف اآلية األخرى )١  :
}  βÎ* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù ’Îû Çƒ Ïe$!  :  يقولوالنيب  )٢( } 3 #$
 وقال عليه الصالة )٤( )٣( } د الذي بيننا وبينهم الصالة من تركها فقد كفرالعه {

 واألحاديث يف هذا كثرية )٦( )٥( } بني العبد وبني الكفر ترك الصالة { : والسالم
 .    ً جد ا

فهل ،  وأنك تناصحهم،  ةوما ذكرت أيها السائل من أن لك أقارب يتركون الصال
نعم جيب عليك أن تناصحهم وأن تنكر ؟  تستمر على ذلك وتواصلهم رجاء التأثري عليهم

            ً    وأن تكون سبب ا يف ،  وأن تواصل ذلك معهم لعل اهللا أن يهديهم على يدك،  عليهم
 .  إنقاذهم من الكفر ومن النار

فإنه جيب ،  الوعظ والتذكريوال ينفع فيهم ،  أما إذا كانوا ال جتدي فيهم النصيحة
وال جيوز تركهم ،  عليك أن ترفع بشأهنم لوالة األمور وأهل احلسبة ليأخذوا على أيديهم

وأن يقوم عليهم ويناصحهم ،              ً                                    على حاهلم أبد ا إذا كان املسلم يستطيع أن ينكر عليهم
ابتعد عنهم فإن مل يكن هناك من يلزمهم بالصالة فاعتزهلم و.  ويرفع بشأهنم لوالة األمر

 .  وأبغضهم يف اهللا

                                                 
 .  ٥:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ١١:  سورة التوبة آية) ٢(
، أمحد  )١٠٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٤٦٣(، النسائي الصالة  )٢٦٢١(الترمذي اإلميان ) ٣(

)٥/٣٤٦(  . 
، ورواه النسائي  ) ٢٨٣ / ٧ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٣٤٦ / ٥ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف )٤(

، كلهم من حديث بريدة  ) ٣٤٢ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٣٢،  ٢٣١ / ١ " ( سننه"  يف
 .  األسلمي

، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٤٦٧٨(، أبو داود السنة  )٢٦٢٠(ذي اإلميان ، الترم )٨٢(مسلم اإلميان ) ٥(
 .  )١٢٣٣(، الدارمي الصالة  )٣/٣٧٠(، أمحد  )١٠٧٨(فيها 

 .  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما بنحوه)  ٨٨ / ١ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف )٦(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٦٠

ولو ،  أما الصيام مع ترك الصالة فإنه ال جيدي وال ينفع وال يصح مع ترك الصالة
عمل اإلنسان مهما عمل من األعمال األخرى من الطاعات فإنه ال جيديه ذلك ما دام أنه 

 الصيام فال فائدة من،  والكافر ال يقبل منه عمل،  ألن الذي ال يصلي كافر؛  ال يصلي
 .  مع ترك الصالة

ألن اإلسالم بين ؛  والواجب عليهم أن يقيموا الصالة ويقيموا أركان اإلسالم كلها
ومن آكدها بعد الشهادتني الصالة وهي عمود ،  على مخسة أركان البد من إقامتها

 .  واهللا أعلم،  اإلسالم فمن ترك الصالة فإنه ال يصح منه عمل من األعمال األخرى

 رك الصالة وارتكب املخالفات ومل يصم إال عامنيرجل ت
          ً                           وحلف كثري ا وحينث ويريد التوبة إىل اهللا 

   ً                                     عام ا ولكن أكثر أعمايل خالل هذا العمر غري ٣٦ أنا أبلغ من العمر - ٣٦٩س
ومل أكن أصوم رمضان سوى من عامني ،                      ً             مرضية فقد ارتكبت كثري ا من املخالفات

ّ                  ب علي  حنو الصالة والصياموكذلك الصلوات فماذا جي،  فقط فإين قد عقدت العزم ،      
             ً                              كذلك حلفت أميان ا كثرية وقد حنثت يف الكثري منها ؟  على التوبة الصادقة إىل اهللا

ّ                                               ولكين أجهل عددها فهل علي  كفارة وكيف تؤدى وأنا أجهل عدد األميان اليت حنثت                        
 ؟  فيها

لصيام فهذه الفترة اليت وتركك ل،  أما القضية األوىل وهي تركك للصلوات سنني
                     ً      ألن من ترك الصالة متعمد ا فهو ؛  كنت فيها على هذه احلالة لست فيها على اإلسالم

فكل هذه ،          ٌ          ً                                 ً           كافر سواء  كان جاحد ا لوجوهبا أو يقر بوجوهبا وتركها كسال  على الصحيح
ظت وحاف،  وتبت إىل اهللا،                                   َّ                الفترة وأنت لست على دين لكن ملا من  اهللا عليك بالتوبة

ُ  ُّ                                         فإن التوبة ت ج ب  ما قبلها وال يلزمك قضاء ما فات قبل التوبة،  على الصيام والصالة  َ             . 
وأما من ناحية األميان اليت حلفتها وخالفتها وأنت ال تصلي وال تصوم حينذاك فليس 

                 ً      وتارك الصالة متعمد ا ليس ،  ألن الكفارة إمنا جتب على املسلم؛  عليك فيها كفارة
 .  مبسلم
 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٦١

 حر والكهانة والعرافة والشعوذة والتنجيم الس

 بيان حقيقة السحر وما يباح منه وحكم الساحر 
    ُ         وهل ي عترب عمل ؟      ُ            وهل ي باح شيء منه،   نرجو إيضاح حقيقة السحر- ٣٧٠س

ً               الس حر خمرج ا عن دين اإلسالم  ؟     ِّ     
َ    ُ  الس حر يف اللغة عبارة عم ا ل ط ف  وخ ف ي  سبب ه  ِ  َ    َ ُ َ   َّ                   ِّ     . 

ُ   نها املوف ق  يف                   َّوحقيقة السحر كما بي  ُ   عبارة عن عزائم ور ق ى وع قد  يؤث ر  )١( " الكايف "         َّ ِّ     ٍ   ُ    ً  ُ                  
ُ   َ  ُ  ُ     ِّ               في مر ض  وي قت ل  ويفر ق بني املرء وزوجه،  يف القلوب واألبدان ِ   ُ   . 

ô‰s)s9uρ (#θ  {:  قال اهللا تعاىل؛     ُ           ال ي باح شيء منه،  والسحر كله حرام ßϑ Î= tã Çyϑ s9 çµ1 utIô© $# 

$ tΒ …çµ s9 ’Îû Íο tÅz Fψ$# ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz 4 { )ليس له  " : وقال احلسن،  ليس له نصيب:  أي؛  )٢
       َّ    من الس بع       َّ       وقد عد ه النيب ،  وكفر متعاطيه،           ّ               وهذا يدل  على حترمي السحر)٣( " دين

 .  )٤(املوبقات 
قتل الساحر عن ثالثة من أصحاب  " : قال اإلمام أمحد رمحه اهللا؛          َّ    قتل الس احروجيب

،       ُوحفصة ،  عمر:  وهم،    َّ        َّ                  َّ    صح  قتل الس احر عن ثالثة من الص حابة:  أي؛  )٥( " النيب 
َ              وج ند ب رضي اهللا عنهم  ُ    . 

ً          ً فعمل السحر تعل م ا وتعليم ا واحتراف ا         ً وجيب قتل ،  ُ   ِ       ِ َّ ي خر ج من امل ل ة،  كفر باهللا:                ُّ
   َّ   َّ      َّ     وألن  شر ه يتعد ى إىل ،  ألنه كافر؛                          ِّ                  الساحر إلراحة الناس من شر ه إذا ثبت أنه ساحر

 .  اجملتمع

                                                 
 .  ) ١٦٤ / ٤ (انظر ) ١(
 .  ١٠٢:  ةسورة البقرة آي) ٢(
 .  ) ١٣٧ / ١ (تفسري القرآن العظيم البن كثري :  انظر) ٣(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٩٥ / ٣ (صحيح البخاري :  انظر) ٤(
 .  ) ١٠٥ / ٢ (املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة :  انظر) ٥(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٦٢

 ادعاء السحرة والكهنة واملنجمني علم الغيب والرد عليهم 
  َّ    َّ                 َّ         ِّ          إن  الس حرة والكهنة والعر افني واملنج مني يعرفون :   هل صحيح ما يقال- ٣٧١س

        ُّ                                 َّ          وكيف نرد  على إخبارهم ببعض احلوادث املستقبلي ة ووقوعها ؟  غيب   ً           كثري ا من علم ال
 ؟  بعد ذلك

أو عن ،                                َّ          َّ                       َّ  هؤالء قد خيربون الناس بأشياء يتلق وهنا من الش ياطني مما يسترقونه من الس مع
ُ                    أشياء غائبة عن الناس ويط لع عليها الش ياطني في خربون ع مالءهم من شياطني اإلنس       ُ      َّ            َّ                          ،

 .                َّ         ألهنم مسعوه أو اط لعوا عليه؛                ً لشياطني ليس غيب اوهذا بالنسبة ل
ُ         ويصد ق ه م الناس ،  لكن الشياطني يكذبون مع الكلمة الواحدة اليت يسمعوهنا مئة كذبة ُ ِّ    

≅ö  {:  قال تعاىل؛  يف كل ما يقولون بسبب هذه الكلمة اليت مسعوها من السماء yδ öΝä3ã⁄Îm; tΡé& 

4’ n? tã  tΒ ãΑ ¨” t∴ s? ß ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ ¨” t∴ s? 4’ n? tã È e≅ ä. >8$ ©ù r& 5ΟŠ ÏO r& ∩⊄⊄⊄∪ tβθ à) ù= ãƒ yì ôϑ ¡¡9 $# öΝ èδ ç sY ò2 r& uρ 

šχθ ç/ É‹≈ x. ∩⊄⊄⊂∪ { )١(   . 
:  عاىلقال ت؛  ال يعلمه إال هو،  فهو من خصائص اهللا سبحانه؛    َّ           أم ا علم الغيب

}  ≅è% ω ÞΟn=÷ètƒ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ |=ø‹tóø9$# ωÎ) ª!$# 4 { )وقال تعاىل،   )٢  :}  * …çν y‰Ψ Ïã uρ 

ßx Ï?$ xtΒ É=ø‹tó ø9$# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷è tƒ ωÎ) uθ èδ 4 { )٣(  . 
                       َّ      َّ   واملقصود من هذا معرفة أن  من يد عي  " : قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا رمحه اهللا

،     َّ                 وإم ا مشارك له يف املعىن،  ن      َّ                  فهو إم ا داخل يف اسم الكاه؛                 َّ   علم شيء من املغي بات
يكون :         َّ                                           وذلك أن  إصابة املخرب ببعض األمور الغائبة يف بعض األحيان،    ُ      في لحق به
    َّ   والض رب ،      َّ  والط رق،      َّ  والز جر،  ويكون بالفأل،                   ّ    ومنه ما هو من الش ياطني،  بالكشف
ِ     والك هانة،  والتنجيم،      ِّ       واخلط  يف األرض،  باحلصى  هذا من علوم وحنو.      ِّ  والس حر،     

                                                 
 .  ٢٢٣ - ٢٢١:  اتياآلسورة الشعراء ) ١(
 .  ٦٥:   سورة النمل آية)٢(
 .  ٥٩:  سورة األنعام آية) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٦٣

              َّ   كالفالسفة والكه ان ؛  كل من ليس من أتباع الرسل:  ونعين باجلاهلي،  اجلاهلية
   َّ                     فإن  هذه علوم قوم ليس هلم       ِّ         َّ                                  واملنج مني وجاهلي ة العرب الذين كانوا قبل مبعث النيب 

ا                  َّ           َّ  ً     َّ  ًوكل هذه األمور يسم ى صاحبها كه ان ا وعر اف ،                    ُّ              علم مبا جاءت به الر سل عليهم السالم
 .   انتهى)١( " حلقه الوعيد؛               َّ             فمن أتاهم فصد قهم مبا يقولون،  أو ما يف معنامها

 حكم االستعانة من غري مضرة لآلخرين 
هل ؛                َّ                              َِّ         االستعانة بالس حرة لقضاء بعض احلوائج من غري مضر ة  اآلخرين- ٣٧٢س
 ؟  هو جائز

ٌ السحر حمر م  وكفر  ُ  تعل مه وتعليم ه؛          ٌَّ      $  {:  قال تعاىل؛     ُّ         tΒ uρ txŸ2 ß≈ yϑ ø‹n= ß™ £Å3≈ s9uρ 

šÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθ ßϑ Ïk= yèãƒ }¨$ ¨Ψ9$# tós Åb¡9$# { )إىل قوله تعاىل.  )٢  :}  $ tΒ uρ Èβ$yϑ Ïk= yè ãƒ ôÏΒ >‰tnr& 

4 ®L ym Iωθà)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ×π oΨ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s? ( { )٣(  . 
    َّ           واحملر م والكفر ال ،        َّ      ألنه حمر م وكفر؛  وال جيوز استعمال السحر لقضاء بعض احلوائج

           َّ           وجيب قتل الس احر وإراحة ،  بل جيب إنكاره والقضاء عليه،  تعملهجيوز للمسلم أن يس
 .              ِّ املسلمني من شر ه

  وكيف كان تعامله مع السحر ومع السحرة سحر النيب 
َ  س ح ر  هل ثبت أن النيب - ٣٧٣س  ِ  ُ             ُ  ُ  فكيف كان تعام ل ه ؛  وإذا ثبت ذلك؟   

َ ُ عليه الصالة والسالم مع الس حر ومع من س ح ر ه   َ  َ            ّ  ؟                         
َ  س ح ر ت أن النيب ثب؛  نعم  ِ  ُ َ  س ح ر أن النيب ؛  فعن عائشة رضي اهللا عنها؛     ِ  ُ    ،

،  أتاين ملَكان { :                    ٍوأنه قال هلا ذات يوم ،      ُ   َّ ُ                              حىت لي خي ل  إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله
:  قال؟  ما َوَجُع الرجل:  فقال،  واآلخر عند رجلي،  ا عند رأسيفجلس أحدمه

                                                 
 .  ) ٤١٢ص (تيسري العزيز احلميد :  انظر) ١(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٣(
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يف ُمشٍط وُمشاطٍة وُجفِّ طلعِة ذَكَرٍ ،  لبيُد بن األعصم:  قال؟  ومن طبَّه:  قال.  مطبوٌب
 .  )٢( )١( } يف بئر ذروانَ

،  عليهال جيوز هذا :  وقالوا،  وقد أنكر هذا طائفة من الناس " :                   ِّ قال اإلمام ابن القي م
ُ      بل هو من جنس ما كان ي ؤث ر  فيه ،  وليس األمر كما زعموا،     ُّ ُ     ً      ً وظن وه  نقص ا وعيب ا ِّ   ُ                     من 
ٌ           وهو مرض  من األمراض،  األسقام واألوجاع َ  ال فرق  ،       ُ                  ُّ ِّوإصابت ه به كإصابته بالس م ،             

 .  )٣( " بينهما
ُ       َِّ  وال ي قد ح  يف نبو ت ه " : وذكر رمحه اهللا عن القاضي عياض أنه قال  َ           ُ   َّ  وأما كونه ي خي ل  ،    َ  

ِ  ُ         ِ  ً              فليس يف هذا ما ي دخ ل  عليه داخ لة  يف شيء من صدقه؛                            ُ إليه أنه فعل الشيء ومل يفعله  ؛                ُ  
ُ  ُُّ                   وإمنا هذا فيما جيوز  ط ر و ه  عليه يف أمر دنياه ،           َّ                           لقيام الد ليل واإلمجاع على عصمته من هذا ُ   ُ                 
ُ    ٌ  وهو فيها ع رضة  ل،         ُ                ِّ َ         اليت مل ي بعث لسببها وال فض ل  من أجلها ُ  فغري  ؛  آلفات كسائر البشر            

 .   انتهى)٤( " مث ينجلي عنه كما كان،          ُ   َّ َ                             بعيد أن ي خي ل  إليه من أمورها ما ال حقيقة له
َ  أنه قد س ح ر وملا علم   ِ  ُ فاستخرجه ،     َّ                فدل ه على مكان السحر،  سأل اهللا تعاىل؛          

ِ  َ        حىت كأمنا ن ش ط  من عقال،  فذهب ما به،  وأبطله بل ملا ،   من سحرهومل يعاقب ،          ُ 
،  فقد شفاين اهللا؛   أمَّا أناقال ؟  أفال نأخذ اخلبيث نقُتلُه! يا رسول اهللا  { : قالوا له

 .  )٦( )٥( } وأكَرُه أن ُيثَري على الناس شرا

                                                 
 .  )٦/٥٧(، أمحد  )٣٥٤٥(، ابن ماجه الطب  )٢١٨٩(، مسلم السالم  )٥٤٣٣(البخاري الطب ) ١(
 .  ) . من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٣٠ /٧ " ( صحيحه"  ري يفرواه البخا  ) (٢(
 .  ) ١٢٤ / ٤ (زاد املعاد البن القيم :  انظر) ٣(
 .  ) ١٢٤ / ٤ (زاد املعاد البن القيم :  انظر) ٤(
 .  )٦/٩٦(، أمحد  )٣٥٤٥(، ابن ماجه الطب  )٢١٨٩(، مسلم السالم  )٥٤٣٢(البخاري الطب ) ٥(
 .  ) . من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٣٠ /٧ " ( صحيحه"  بخاري يفرواه ال  ) (٦(
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 الج من ابتلي به الوقاية من السحر وع
ُ         َّ      ُ                         ما الط ر ق الشرعي ة اليت ي نصح هبا للوقاية من السحر- ٣٧٤س ُ     وما عالج  من ؟         ُّ       

َ             ابت ل ي  بشيء من ذلك  ؟    ُ ِ 
 :  قال؛     ُّ                                                 ِّ        الط رق الشرعية للعالج من السحر ما ذكره العالمة ابن القي م رمحه اهللا

ُ  ِ      وقد ر و ي عنه  "   :   فيه نوعان)     َّ النيب  :  يعين (    
 أنه سأل       َّ         كما صح  عن النيب ؛             ِّ         ُ استخراج الس حر وإبطال ه:         ُ    وهو أبلغ هما:  أحدمها

،  ذهب ما به؛  فلما استخرجه،  فاستخرجه من بئر،     َّ      فدل ه عليه،    َّ              رب ه سبحانه يف ذلك
ِ    ٍحىت كأمنا ن ش ط  من ع قال      َ  ِ  ُ         " )١(  . 

كار واآليات وذلك باألذ،                    ِّ              َّ ومن أنفع عالجات الس حر األدوية اإلهلي ة " : إىل أن قال
 .   انتهى)٢( " .     َّ    والد عوات

وقراءة القرآن على ،           َّ           َّ وذلك بالد عوات الشرعي ة،                           ِّ  وهذا النوع الثاين لعالج الس حر
ö≅è% uθ  { و،  بأن يقرأ القارئ الفاحتة؛  املسحور èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )وغري ،       ِّ   واملعو ذتني،  )٣
 .   ُ            في شفى بإذن اهللا،    َ  ُ َ          وي نف ث  على املصاب،  ن القرآنذلك م

 الفرق بني السحر والكهانة والتنجيم والعرافة وحكمها 
ِ                        الس حر والك هانة والتنجيم والعرافة- ٣٧٥س ؟  هل بينها اختالف يف املعىن؛      ِّ      

 ؟  وهل هي سواء يف احلكم
ُ              َّ        الس حر عبارة عن عزائم ور قى وع قد يعملها الس حرة بقصد      ُ  التأثري على الناس بالقتل    ِّ                   

وهو كفر وعمل خبيث ومرض اجتماعي شنيع ،                             َّ   أو اإلمراض أو التفريق بني الز وجني
 .                     ِّ إراحة للمسلمني من شر ه؛  جيب استئصاله وإزالته

ِ     والك هانة  .    ِّ                                ِّاد عاء علم الغيب بواسطة استخدام اجلن :     

                                                 
 .  من حديث زيد بن أرقم رضي اهللا عنه)  ١١٢ ص٧ج (رواه النسائي يف سننه ) ١(
 .  ) ١٢٧-١٢٤ ص٤ج (زاد املعاد :  انظر) ٢(
 .  ١:  سورة اإلخالص آية) ٣(
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أكثر ما يقع يف هذه األمة ما و " : " فتح اجمليد " قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن يف
    ُّ  فيظن ه ،           ُّ                                                           خيرب به اجلن  أولياءهم من اإلنس عن األشياء الغائبة مبا يقع يف األرض من األخبار

   ُّ                   ِّ يظن ون املخرب بذلك عن اجلن  ،          َّ                  وقد اغتر  بذلك كثري من الناس،           ً        اجلاهل كشف ا وكرامة
 .  انتهى.  )١( " وهو من أولياء الشيطان،        ولي ا هللا
 :          َّ           َّ   جيوز الذ هاب إىل الكه انوال

فسأله عن ،  من أتى عرَّافًا { عن بعض أزواج النيب  " صحيحه " روى مسلم يف
 .  )٣( )٢( } مل ُتقبل صالته أربعني يوًما؛  فصدَّقه مبا يقولُ،  شيء

،  فسأله عن شيء،  من أتى عرَّافًا { : قال؛  -  - عن النيب وعن أيب هريرة 
 .  )٥( )٤( } مل ُتقبل له صالة أربعني يوًما؛  فصدَّقه مبا يقول

؛  فصدَّقه مبا يقولُ،  َمن أتى كاهًنا { : قال؛  -  -نيب  عن الوعن أيب هريرة 
 .   رواه أمحد وأبو داود والترمذي)٧( )٦( } فقد كفر مبا أُنزل على حممد 
من أتى عرَّافًا أو  { : ) صحيح على شرطهما : ( وقال،  وروى األربعة واحلاكم

 .  )٩( )٨( }  -فقد كفر مبا أُنزل على حممد ؛  فصدَّقه مبا يقول،  كاهًنا

                                                 
 .  ) ٢٣٥ص (فتح اجمليد :  انظر) ١(
 .  )٤/٦٨(، أمحد  )٢٢٣٠(مسلم السالم ) ٢(
 . "  فصدقه مبا يقول: "  عن بعض أزواج النيب بدون ذكر)  ١٧٥١ / ٤ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف ) ٣(
 .  )٤/٦٨(، أمحد  )٢٢٣٠(مسلم السالم ) ٤(
 .   ، وإمنا عن بعض أزواج النيب ، لكن ليس عن أيب هريرة ) ١٧٥١ / ٤ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف ) ٥(
،  )٢/٤٢٩(، أمحد  )٦٣٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٩٠٤(، أبو داود الطب  )١٣٥(الترمذي الطهارة ) ٦(

 .  )١١٣٦(الدارمي الطهارة 
)  ٤٠٨ / ٢ " ( مسنده"  ، وأمحد يف " كفر: "  ؛ بدل"  فقد برئ: "  بلفظ)  ١٤ / ٤ (عند أيب داود  ) ٧(

،  ) ٢٠٩  /١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ١٦٤ / ١ " (  سننه" ، ورواه الترمذي يف " فقد برئ: "  بلفظ
،  ) ١٧-١٦ / ٣ " ( التاريخ الكبري"  ، وكذلك البخاري يف ) ٢٧٦-٢٧٥ / ١ " ( سننه"  ورواه الدارمي يف

 .   وكلهم من حديث أيب هريرة
،  )٢/٤٢٩(، أمحد  )٦٣٩(سننها ، ابن ماجه الطهارة و )٣٩٠٤(، أبو داود الطب  )١٣٥(الترمذي الطهارة ) ٨(

 .  )١١٣٦(الدارمي الطهارة 
من )  ٨  /١ " ( مستدركه"  ، ورواه احلاكم يف من حديث أيب هريرة)  ٤٢٩ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٩(

 .   حديث أيب هريرة
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ُ            َّ                  ِّ         ُّ    والعر اف  هو الذي يد عي معرفة األمور مبقد مات يستدل  هبا  " :           ُّقال البغوي  على      َّ 
 .  )١( " هو الكاهن:  وقيل،                  ّ  َّ املسروق ومكان الض ال ة

ٌ              ِّ      َّ َّ          َّ  العر اف اسم  للكاهن واملنج م والر م ال وحنوهم مم ن  " : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية      َّ    
 .   انتهى)٢( "     َّ                       ُّ  يتكل م يف معرفة األمور هبذه الط رق

وهو من أعمال ،  ة    َّ                              َّ                  َّوالت نجيم هو االستدالل باألحوال الفلكي ة على احلوادث األرضي 
ُ         إذا اعتقد أن الن جوم تتصر ف  يف الكون،  وهو شرك أكرب،        َّ اجلاهلي ة َّ        ُّ                  . 

 اخلط يف الرمل وقراءة الفنجان والكف 
كما حيدث عن ؛      ُ    ِّ      َّ                                 ِّ مثل  اخلط  يف الر مل أو قراءة الفنجان أو قراءة الكف - ٣٧٦س

ُ  بل ي لح ق  ،  األعمال نفسهواإلمث ال يقتصر على مرتكب هذه ،          ِّ        بعض املخر فني اليوم  َ   َ   
 ؟                       َّ   حىت من ذهب إليهم أو صد قهم

    َّ   َّ                           َّ                َّ    َّ            ال شك  أن  هذه اخلرافات واألوهام اجلاهلي ة واألعمال الشركي ة كل ها من أعمال 
ُ      ال جيوز للمسلم الذي يؤمن  باهللا ،  وكلها من طرق الشرك وأعمال الشرك،  الشيطان                      

 .   ِّ   د قهموال أن يص،  واليوم اآلخر أن يذهب إىل هؤالء
فقد كفر مبا أُنزل على ؛  فصدَّقُه مبا يقول،  من أتى كاِهًنا أو عرَّافًا { قال 

 .  وال تصديقهم،  وال سؤاهلم؛            َّ         فال جيوز الذ هاب إليهم؛  )٤( )٣( }  حممد
وأن يرتبط باهللا سبحانه ،          َّ        وأن يتوك ل على اهللا،  ؤمن أن يعتمد على اهللاوعلى امل

ِ  ُ       أو خيلخ ل  عقيدته،           َّ  ُ         وأن حيذر مم ا ي فسد دينه،  وتعاىل  .     ُ   ُّ        ِّ           أو ي ضل ه عن الص راط املستقيم،       
                                                 

 .  ) ١٨٢ / ١٢ (شرح السنة للبغوي :  انظر) ١(
 .  ) ١٧٣ / ٣٥ (إلسالم ابن تيمية جمموع الفتاوى لشيخ ا:  انظر) ٢(
،  )٢/٤٢٩(، أمحد  )٦٣٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٩٠٤(، أبو داود الطب  )١٣٥(الترمذي الطهارة ) ٣(

 .  )١١٣٦(الدارمي الطهارة 
، ورواه  من حديث أيب هريرة واحلسن رضي اهللا عنهما)  ٤٢٩ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (٤(

 / ٨ " ( السنن الكربى"  ، ورواه البيهقي يف من حديث أيب هريرة)  ٨ / ١ " ( مستدركه"  اكم يفاحل
 .  ) . من حديث أيب هريرة)  ١٣٥
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  " كذب املنجمون ولو صدقوا " : صحة حديث
  "                                 َُّ      كان نيب من األنبياء خيط فمن وافق خط ه  فذاك " : وحديث

 
كَذَب  { : قال؛  -  - ما مدى صحة احلديثني عن الرسول - ٣٧٧س

فمن ؛  ء خيُطُّكان نيب من األنبيا { : وهو،   وحديث آخر)١( } املنجِّمون ولو صدقوا
وهل ؟  وما حكم الشرع يف ضرب الرمل والتنجيم؟  )٣( )٢( } فذاك؛  وافق خطَُّه

 ؟     ِّ             حتر م هذه األعمالهناك أحاديث عن النيب 
،                ُ                   ُّ                       َّ فالتنجيم إذا أ ريد به االستدالل بالن جوم على احلوادث املستقبلي ة؛  أما قضية التنجيم

؛  أو غري ذلك،  أو نزول املرض،  ويف نزول األمطار،         ُّ                      وأن الن جوم هلا تأثري يف الكائنات
 .                      َّ     َّ     َّ    َّ   والتنجيم على هذا الن حو حمر م أشد  الت حرمي،  وهو من اعتقاد اجلاهلية،  فهذا شرك أكرب

ُ  رف  فال أع؛  )٤( } كذَب املنجِّمون ولو صدقوا { : وأما احلديث الذي سألت عنه  
 .  ومل أقف عليه،        ً             َّ  له أصال  من ناحية الس ند

   َّ            َّ                          فإن  املنجمني يتخر صون ويكذبون على اهللا سبحانه ؛  فهو صحيح؛           ُ وأما معناه 
ُ                    إمنا املدب ر  هو اهللا سبحانه وتعاىل،                ُّ               ألنه ال عالقة للن جوم بتدبري الكون؛  وتعاىل هو الذي ،          ِّ

    ً   ورجوم ا ،      ً    َّ   زينة  للس ماء:  ا اهللا لثالث    ُّ        والن جوم خلقه،         ُّ             خلق الن جوم وخلق غريها
فمن طلب منها غري ،           َّ                  هذا ما دل  عليه القرآن الكرمي،         ُ        وعالمات ي هتدى هبا،     َّ    للش ياطني
 .  فقد أخطأ وأضاع نصيبه؛  ذلك

 .               َّ      َّ    هذا يف ما يتعل ق بالت نجيم

                                                 
 .  قد حبثت عنه فيما عندي من مراجع ومل أجده) ١(
د ، أمح )٩٣٠(، أبو داود الصالة  )١٢١٨(، النسائي السهو  )٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(

)٥/٤٤٨(  . 
 .  من حديث معاوية بن احلكم رضي اهللا عنه)  ١٧٤٩ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
 .  قد حبثت عنه فيما عندي من مراجع ومل أجده) ٤(
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وغري ذلك  ،          َّ  اخلط يف الر مل (         َّ                              َّ     وكذلك بقي ة األمور اليت هي من اخلرافات والش عوذة 
،  أو لشفاء األمراض،            َّ     واإلخبار عم ا حيدث،                        ِّ             من األمور اليت تستعمل الد عاء علم الغيب

ويدخل يف األمور ،  ويدخل يف الكهانة،     ُّ                        كل  هذا يدخل يف حكم التنجيم) أو غري ذلك
والنفع الذي ميلك الضرر ،    َّ                  َّ                 ِّ   ألن  القلوب جيب أن تتعل ق باهللا خالقها ومدب رها؛     ِّ   َّ الش ركي ة

أما هذه الكائنات وهذه ،  وهو على كل شيء قدير،  وبيده اخلري،           َّ َّواخلري والش ر 
ôÏΒ  {،  ليس هلا من األمر شيء،          َّ  فإهنا مدب رة؛  املخلوقات uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ã≅ øŠ©9$# â‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ ß§ôϑ ¤±9$#uρ 

ã yϑ s) ø9 $# uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰ àf ó¡ n@ Ä§ ôϑ ¤±= Ï9 Ÿω uρ Ì yϑ s) ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# uρ ¬! “ Ï% ©! $#  ∅ ßγ s) n= yz β Î) öΝ çFΖ à2 çν$ −ƒ Î) 

šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊂∠∪ { )١( ، }  χ Î) ãΝä3−/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™ $# ’n?tã Ä¸ óyêø9$# Å´ øó ãƒ Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$# …çµ ç7è= ôÜtƒ $ ZW ÏWym }§ôϑ ¤±9$#uρ tyϑ s)ø9$#uρ tΠθ àf ‘Ζ9$#uρ ¤N≡t¤‚ |¡ãΒ ÿÍν Íö∆ r'Î/ 3 

Ÿω r& ã& s! ß,ù= sƒ ø: $# âö∆ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$# >u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪ { )هلا ،     ُّ                   َّ  فكل ها كائنات خملوقة مدب رة؛   )٢
ُ     َّ          أم ا أن ها ي تع ل ق هبا وي طل ب  منها رفع  الض رر أو جلب ،  مصاحل ربطها اهللا سبحانه وتعاىل          ُ َ   ُ      َّ َ  ُ    َّ    َّ  

ٌ       ٌّفهذا شرك  أكرب واعتقاد  جاهلي ؛  اخلري             ٌ          . 
هذا حديث :  )٣( } فذاك فمن وافق خطَّه،  كان نيب من األنبياء خيطُّ { أما حديث

 .   وغريمها)٥( وأمحد )٤(رواه اإلمام مسلم ،  صحيح
        ً    وأن واحد ا ال ،                                  ِّ            ومعناه أن هذا من اختصاص ذلك النيب  ومن معجزاته:  قال العلماء
                         ُّ املراد هبذا نفي أن يكون اخلط  ف؛    َّ                          ألن  هذا من خصائصه ومن معجزاته؛  ميكن أن يوافقه

ٌ          يف الر مل يتعل ق به أمر  من األمور ّ ألن  هذا من خصائص ذلك النيب ؛       َّ       َّ        وخصائص األنبياء ،    َّ                     
فاملراد هبذا نفي أن يكون ؛  ومعجزاهتم ال يشاركهم فيها غريهم عليهم الصالة والسالم

                                                 
 .  ٣٧:  سورة فصلت آية) ١(
 .  ٥٤:  سورة األعراف آية) ٢(
، أمحد  )٩٣٠(، أبو داود الصالة  )١٢١٨(، النسائي السهو  )٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(

)٥/٤٤٨(  . 
 .  ) . من حديث معاوية بن احلكم رضي اهللا عنه)  ١٧٤٩ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف  ) (٤(
 .  ) . من حديث معاوية بن احلكم رضي اهللا عنه)  ٤٤٧ / ٥ " ( مسنده"  ورواه اإلمام أمحد يف  ) (٥(
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 ّ         ألن ه ال ميكن ؛  وإمنا هي أكاذيب ،     َّ          َّ َّ                        َّ    للخط اطني أو للر م الني شيء من احلقائق اليت يد عوهنا
ٌ أن يوافق ذلك النيب  يف خط ه  أحد   .  واهللا تعاىل أعلم.                   َّ     ِِّ    

 حكم الشرع يف االستعراضات املثرية وحركات ال تصدق يف حياة الناس العادية 
ُ                               ٍ                حيد ث يف بعض البالد أن يقوم شخص يف مجع  من الناس بعمل - ٣٧٨س   

وغري ذلك من ،         ً                       أو سكين ا يف بطنه دون أن يتأثر    ُ        ً كأن ي دخل سيف ا؛  استعراضات مثرية
           َّ             فما حكم الش رع يف مثل هذه ؛               ُ   َّ                     َّ احلركات اليت ال ت صد ق يف حياة الناس العادي ة

 ؟  األعمال
فهو من جنس ما ذكره اهللا ؛                  ِّ           وعمله هذا من الس حر التخييلي،      ُ         َّ  هذا م شعوذ وكذ اب

#  {:  عن سحرة فرعون يف قوله تعاىل sŒ Î* sù öΝ çλ é;$ t7 Ïm öΝ ßγ –Š ÅÁ Ïã uρ ã≅ §‹ sƒ ä† Ïµ ø‹ s9 Î)  ÏΒ ÷Λ¿εÌós Å™ $ pκ ¨Ξ r& 

4tëó¡n@ ∩∉∉∪ { )ويف قوله تعاىل )١  :}  !$£ϑn=sù (#öθs)ø9r& (#ÿρãysy™ šãôãr& Ä¨$̈Ζ9$# öΝèδθç7yδ÷tIó™$#uρ { )٢(   . 
َ ِ وهؤالء يستعملون ما يسم ى بالقمر ة  أو ،  وهي التخييل للناس خالف احلقيقة،                       َّ       

َ  بأن ي ظه ر  ؛  وهي كذب،            ً              َّ                           يعملون شيئ ا من احليل اخلفي ة اليت تظهر للناس كأهنا حقيقة ِ   ُ    
ُ      للناس أنه يطعن  نفسه ويف واقع األمر مل حيصل ،       ُُّ         مث يرد ه  كما كان،             ُ    ً أو أنه يقتل  شخص ا،               

وإمنا عمل ،           ُ   وهو مل يدخ لها،        ُُّ وال تضر ه ،     ُ                         أو ي ظهر للناس أنه يدخل النار،  شيء من ذلك
 .      ً    َّ ً   َّ              حيلة  خفي ة  ظن ها الناس حقيقة
؛                         َّ                              مبزاولة هذا الباطل والت دجيل على املسلمني حبيلهم الباطلة          َّ        وال جيوز الس ماح هلؤالء

 .            ِّ            ِّألن هذا يؤث ر على العوام 
وأبان ،            ً فذبح إنسان ا،  وكان عند بعض األمراء من بين أمية رجل يلعب مبثل هذا

ُ           ُّ فجاء ج ند ب  اخلري األزدي  ،  فعجب احلاضرون،      َّ         مث رد ه كما كان،  رأسه  َ  ُ      فقتله   ،
 .  )٣( )   ُ        فلي حي نفسه؛            ً ن كان صادق اإ : ( وقال

                                                 
 .  ٦٦:  سورة طه آية) ١(
 .  ١١٦:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  ) ١٧٧-١٧٦ / ٣ (سري أعالم النبالء للذهيب :  انظر) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٧١

ُ          َّ       َّ    وال جيوز للمسلم أن ي حض ر هذا الد جل والش عوذة بل جيب إنكار ،        ِّ    أو يصد ق هبا،                   َ  
فاألمساء ! !      ِّ     ً     ً  ولو مس ي لعب ا وفن ا ،                                         َ ُ وجيب على والة املسلمني منعه والتنكيل مبن يفع ل ه،  ذلك

ُ        ال تغي ر  احلقائق ُ       وال ت بيح  احلرام،       ِّ ُ      َّ         لذي ي ظهر للناس أنه جيذ ب  السي ارة بشعرهومثله ا،      ُ   أو ،      ُ                 ُ
                     ّ    ُّ      َّ     أو غري ذلك من أنواع الت دجي ل والت خييل ،  ينام حتت كفرات السيارة وهي متشي

 .      ِّ  والس حر

 كتابة احلجب اليت تسيطر فيها املرأة على زوجها وغري ذلك 
ُ  ًُ           َّ                       َّ    إمام يكتب ح ج ب ا فيها احملب ة وسيطرة الزوجة على الز وج - ٣٧٩س والتفريق            
 .  أفيدونا مأجورين؟                ِّ  فهل هذا هو الس حر؛  بينهما

                 َّ                            ِّ        َّ                الذي يكتب هذا الن وع من الكتاب يكتب كتابة ليحب ب هبا الز وجني بعضهما ببعض 
ٌ هذا ساحر ،        ِّ        َّ          َّ أو يفر ق بني الز وجني املتحاب ني ّ           كما قال اهللا تعاىل يف الس حرة الذين ؛                              

tβθ  {:  قال تعاىل؛  يعلمون السحر ويف الذين يتعلمون منهم ßϑ ¯= yètG uŠsù $ yϑ ßγ ÷ΨÏΒ $ tΒ šχθè% Ìhxãƒ 

Ïµ Î/ t ÷t/ Ïöyϑ ø9$# Ïµ Å_ ÷ρ y— uρ 4 $ tΒ uρ Νèδ t Íh‘ !$ŸÒ Î/ Ïµ Î/ ôÏΒ >‰ym r& ω Î) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 { )وهذا ما يسمى ،   )١
 .  فهذا سحر؛  بالصرف والعطف

ألن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر يف كتابه أن ؛   والساحر كافروالسحر كفر باهللا 
$  {:  السحر كفر يف قوله تعاىل tΒ uρ txŸ2 ß≈ yϑ ø‹n= ß™ £Å3≈ s9uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθßϑ Ïk= yè ãƒ }¨$̈Ψ9$# 

tós Åb¡9$# !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã È ÷x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ |Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yèãƒ ôÏΒ >‰tnr& 4 ®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) 

ßøt wΥ ×π oΨ ÷GÏù Ÿξ sù öàõ3s? ( tβθ ßϑ ¯= yètG uŠsù $ yϑ ßγ ÷ΨÏΒ $ tΒ šχθ è%Ìhxãƒ Ïµ Î/ t ÷t/ Ïöyϑ ø9$# Ïµ Å_ ÷ρ y— uρ 4 $ tΒ uρ Νèδ t Íh‘ !$ ŸÒÎ/ Ïµ Î/ 

ôÏΒ >‰ym r& ω Î) Èβ øŒÎ*Î/ «!$# 4 tβθçΗ ©>yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝèδ ”àÒ tƒ Ÿω uρ öΝßγ ãèxΖtƒ 4 ô‰s)s9uρ (#θ ßϑ Î= tã Çyϑ s9 çµ1utIô© $# $ tΒ …çµ s9 ’Îû 

Íο tÅz Fψ$# ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz 4 { )وأن ،         ُّ      وأن تعل مه كفر،           ّ                  فاألدلة دل ت على أن السحر كفر؛   )٢
 .  يف مواضع من هذه اآلية الكرمية؛  الساحر كافر

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٢(
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    ُ                  أنه ي قتل مرتد ا عن دين :  أي؛                    َّ                   وجاء يف احلديث أن حد  الساحر ضربة بالسيف
 .  اإلسالم على الصحيح

وال ،  ألنه ليس على دين املسلمني؛  ً          م ا يف الصالةفمثل هذا ال يصلح أن يكون إما
 .        ُّ           وال تصح  الصالة خلفه،  جيوز االقتداء بكافر

وإجراء احلكم الالزم ،  وجيب على والة أمور املسلمني األخذ على يد هذا الساحر
،  فإن هذا اجملتمع ينهار؛  ألن السحر إذا فشا مبجتمع؛     ً    َّ            لئال  يضر  هبم ومبجتمعهم؛  عليه
 .         ُ    والعياذ  باهللا،                         ُّ  ويسيطر عليه هؤالء اخلرافي ون،  وتسيطر عليه اخلرافة،      ُُ     ِّ َّ ُتدخل ه  الذ ل ة و

 من يذهب لبعض الناس لرتع السحر 
إن :  ويقولون،                               َّ      َّ      بعض الناس يذهبون إىل بعض األئم ة والد راويش- ٣٨٠س

 ! ؟  ما مدى صحة هذا القول!                ِّ   بأيديهم نزع الس حر 
ُ  وال تصديق ه م،         َّ    إىل الس حرة         َّ   ال جيوز الذ هاب وحىت لو أن املسلم أصابه شيء من ،          ُ

                      ُ                          ولكن على املسلم إذا ابت لي بشيء من هذا أن يلجأ إىل ،         َ  ُ ُّ           فإنه ال ي ح ل ه  بسحر مثله؛  السحر
؛                          َّ                            وأن يستعمل األدعية الشرعي ة ويستعمل قراءة القرآن الكرمي،   وأن يستعيذ بهاهللا 

،  هذا الذي ينبغي للمسلم،                       َّ  بآياته وكلماته التام ةفاء من اهللا     ً     وطلب ا للش،       ً    تشافي ا به
 .  ومن جلأ إليه محاه،         َّ             ومن توك ل على اهللا كفاه

فهذا مما يزيده ؛    َّ    ّ                   ِّ               َّ َّ       ُ      أم ا أن  املسلم يذهب إىل املخر فني والسحرة والد ج الني وامل شعوذين
ً        مرض ا نفسي ا ومرض ا جسمي ا      ً       ً     ِّ         ويكد رون عليه ،  اجلنويسيطر عليه شياطني اإلنس و،    

 .  فال ملجأ للمؤمن من اهللا إال إليه؛  ويفسدون عليه عقيدته،  حياته
َ  وأن يتل و  ،       ّ      ويتوك ل عليه،  وأن يلجأ إليه،  فالواجب على املسلم أن يعتصم باهللا ُ       

    ِّ              الش فاء والكفاية    َّ           فإن  يف كتاب اهللا ؛       َّ                         ِّ   وال سي ما قراءة آية الكرسي واملعو ذتني،  آياته
 .  للمسلمني
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ُ         ال ي وث ق  بعقيدهتم،                 َّ                َّ         ِّ   وهؤالء األئمة الد راويش أغلبهم أئم ة ضالل وخمر فون ُ  وال جيوز  ،    ُ   َ      
 .     َّ         الذ هاب إليهم

θ#)  {:  تفسري قوله تعاىل ãè t7¨?$#uρ $ tΒ (#θè= ÷G s? ßÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’n?tã Å7ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ ( ... { 

θãè#)  {:   ما تفسري قوله تعاىل- ٣٨١س t7¨?$#uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? ßÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’ n?tã Å7ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ ( $ tΒ uρ 

txŸ2 ß≈ yϑ ø‹n= ß™ £Å3≈ s9uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθ ßϑ Ïk= yèãƒ }¨$ ¨Ψ9$# tós Åb¡9$# !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã È ÷x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ 

|Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ôÏΒ >‰tnr& 4 ®L ym Iωθà)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ×πoΨ ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s? ( { )١(   . 
 -  -                                      ّ                        َّ      تفسري اآلية الكرمية أن اليهود ملا نبذوا الت وراة اليت فيها إثبات نبو ة حممد 

                     ِّ                                                  اعتاضوا عنها بكتب الس حر الذي كانت الشياطني تعمله على عهد سليمان بن داود 
                           ٌ      مع أن سليمان عليه السالم بريء  منه ،      ُ ُ              ً          وتنسب ه  إىل سليمان كذب ا وافتراء،  عليهما السالم

ال يتعاطى ما فيه ،            ٌّ             وسليمان نيب  من أنبياء اهللا،    ّ               ألن  السحر كفر وضالل؛  اءة  َّ    كل  الرب
يقصدون به اإلفساد ،  وإمنا هذا عمل الشياطني والكفرة من بين آدم،  كفر وضالل

   َّ              وأن  امللكني اللذين .      َّ           َّ                                       والت فريق بني الز وجني وتشتيت األسر وإلقاء العداوة بني الناس
 أرض بابل من العراق إمنا يفعالن ذلك من باب االبتالء واالمتحان    ِّ       ِّ    يعل مان الس حر يف

وأهنما إمنا ،  ألنه كفر؛       َّ                          َّ                  ُّ مع أن هما ينصحان من أراد أن يتعل م منهما بترك التعل م،  للناس
فإن الذين ؛              َّ             مث مع هذه الن صيحة من امللكني،         ً    ال إقرار ا له،     ّ                       يعل مانه لالبتالء واالمتحان به

َ   تعل م ه :     ًأوال :  فارتكبوا خمالفتني،                                ُّ      حر منهما يستعملون السحر مبا يضر  الناسيتعلمون الس ُّ   
مث أخرب سبحانه أن األمر بيده .  استعماله لإلضرار بالناس:       ً وثاني ا.  وهو كفر ال جيوز

                  َّ      فعلى املؤمن أن يتوك ل على ؛                                        َّ وأنه ال يكون نفع وال ضرر إال بإذنه القدري ة،  سبحانه
                                َّ مث أخرب سبحانه أن اليهود يعلمون أن  .                  ِّ    َّ            مد عليه يف دفع شر  الس حرة واملفسدينويعت،  اهللا

ٌ                             تعل م  السحر كفر  يوجب احلرمان من اجلنة يف اآلخرة           َ                        ً  ومع هذا أقدموا عليه كفر ا ،     ُّ
 .    ِ   ً وع ناد ا

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ١(
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 السحر وعن كيفية تالفيه وعالجه بالطرق الشرعية 
وإن وقع عليه ؟   الوقوع فيه ما هو السحر وكيف يعمل املسلم لتاليف- ٣٨٢س

 ؟  سحر فكيف يعاجله بالطرق املشروعة
 والسحر يؤثر - وهو عبارة عن رقى شيطانية وعقد وأخبرة -السحر عمل شيطاين 

وكل ،  ويف قلبه فيفرق بني املرء وزوجه وبني األحبة،  يف جسم املسحور فيقتل أو ميرض
 )١( } tΒuρ Νèδ tÍh‘!$ŸÒÎ/ ÏµÎ/ ôÏΒ >‰ymr& ωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «!$# 4$  {:  كما قال تعاىل،  ذلك بقضاء اهللا وقدره

بقضائه وقدره وهو يوجب على املسلم اللجوء إىل اهللا واالستعاذة به من شر :  أي 
.  ما أمر اهللا نبيه وعباده املؤمنني أن يستعيذوا برب الفلق من النفاثات يف العقدالسحرة ك

ومن السحر ما هو ختييلي وليس له حقيقة وهو ما يسمى بالسحر التخييلي وبالقمرة حبيث 
 )٢( } ÿρãysy™ šãôãr& Ä¨$̈Ζ9$##)  {:  يظهر األشياء أمام الناظر على غري حقيقتها كما قال تعاىل

*sŒÎ#  {:  وكما يف قوله تعاىل  sù öΝçλé;$ t7Ïm öΝßγ –ŠÅÁ Ïãuρ ã≅ §‹sƒ ä† Ïµø‹s9Î) ÏΒ ÷Λ¿εÌós Å™ $ pκ̈Ξr& 4 të ó¡n@ ∩∉∉∪ { )٣( 
 .  وهذا النوع هو الذي يستعمله املشعوذون من الصوفية ومن الذين يسمون بالبهلوانيني 

  " مدمن مخر وقاطع رحم ومصدق بالسحر:  ثالثة ال يدخلون اجلنة " : صحة حديث
،  ثالثة ال يدخلون اجلنة مدمن مخر { :  ما مدى صحة احلديث القائل- ٣٨٣س

أهو بقدرة ؟   وكيف يكون التصديق بالسحر)٥( )٤( } ومصدق بالسحر،  وقاطع رحم
الساحر أو بالتصديق مبا يراه املسحور قد تغري عما كان قبل أن يسحر أرجو توضيح 

 ؟  لة جزاكم اهللا كل خريهذه املسأ

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١١٦:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  ٦٦:  سورة طه آية) ٣(
 .  )٤/٣٩٩(أمحد ) ٤(
"  ، ورواه أبو يعلى يف " صحيحه"  ، ورواه ابن حبان يف ) ٣٩٩ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

 .  من حديث أيب موسى رضي اهللا عنه"  املسند



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٧٥

 فقد رواه اإلمام )١( } ثالثة ال يدخلون اجلنة { أما احلديث الذي أشار إليه السائل
 -ع  رحم اهللا اجلمي-وصححه احلاكم وأقره الذهيب  " صحيحه " أمحد وابن حبان يف

من  { لقوله ؛                                                  ً              وأما معناه فهو الوعيد الشديد ملن يصدق بالسحر مطلق ا ومنه التنجيم

 .  )٣( )٢( } اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد
ألن الواجب تكذيب السحرة واملنجمني ؛  م وجرم كبريوالتصديق بالسحر ذنب عظي

ألهنم بذلك يضلون ؛  واألخذ على أيديهم من تعاطي هذه األعمال الذميمة،  ومنعهم
والسحر كفر كما دل على ذلك القرآن ،  اخللق ويروجون على الناس ويفسدون العقائد

وأنه أقرهم على ،  افقهموالواجب قتل السحرة فإذا صدقهم فمعناه أنه و،  الكرمي والسنة
 .  والواجب تكذيبهم وحماربتهم ومنعهم من مزاولة ذلك،  مهنتهم اخلبيثة

أما تأثري السحر وما يترتب عليه من إصابات فذلك شيء واقع ويؤثر ويقتل وميرض 
أما تصديق الساحر أو ،  فتأثريه شيء واقع،  ويفسد بني الناس،  ويفرق بني املرء وزوجه

 .  ور الغيب املستقبلة فهذا فيه وعيد عظيم وفيه إمث كبرياملنجم يف أم
من أتى كاهًنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على  { وقد قال النيب 

 .  )٥( )٤( } حممد 

                                                 
 .  )٤/٣٩٩(أمحد ) ١(
 .  )١/٢٢٧(، أمحد  )٣٧٢٦(، ابن ماجه األدب  )٣٩٠٥(أبو داود الطب ) ٢(
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ١٥ / ٤ " ( سننه"  واه أبو داود يفر) ٣(
،  )٢/٤٢٩(، أمحد  )٦٣٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٩٠٤(، أبو داود الطب  )١٣٥(الترمذي الطهارة ) ٤(

 .  )١١٣٦(الدارمي الطهارة 
، ورواه  ) ١٤ / ٤ " ( سننه"  أبو داود يف، ورواه  ) ٤٧٦،  ٤٠٨ / ٢ " ( املسند"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

"  ، ورواه الدارمي يف ) ٢٠٩ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ١٦٤ / ١ " ( سننه"  الترمذي يف
، كلهم من حديث أيب  ) ١٩٨ / ٧ " ( السنن الكربى"  ، ورواه البيهقي يف ) ٢٧٦،  ٢٧٥ / ١ " ( سننه

 .  ) ١٢٤،  ١٢٣ / ١٠ " ( حتفة األشراف"  هريرةوانظر
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 ٣٧٦

 وعن فك السحر بالسحر كيفية الصالة خلف الساحر أو املصدق به 
وهل جيوز فك ،   هل جتوز الصالة خلف الساحر أو املصدق بالسحر- ٣٨٤س

 ؟  السحر بالسحر إذا مل توجد وسيلة أخرى
.  اجتنبوا السبع املوبقات { السحر من أعظم كبائر الذنوب كما قال النيب 

 إىل آخر )٢( )١( } الشرك باهللا والسحر وقتل النفس:  قال؟  وما هي يا رسول اهللا:  قالوا
 .  احلديث

  ّ           ألن  اهللا سبحانه ؛   والسحر كفر   َّ                                     فعد  السحر من املوبقات وجاء بعد الشرك باهللا 
x‹t6  {:   تعاىلوتعاىل ذكر عن اليهود أهنم استبدلوا كتاب اهللا بالسحر كما قال tΡ ×,ƒ Ìsù zÏiΒ 

t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# |=≈ tFÅ2 «!$# u!#u‘ uρ öΝÏδ Í‘θ ßγàß öΝßγ ¯Ρr( x. Ÿω šχθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊃⊇∪ (#θ ãèt7¨?$#uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? 

ßÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’n?tã Å7 ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ ( $ tΒ uρ txŸ2 ß≈ yϑø‹n= ß™ £Å3≈ s9uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθßϑ Ïk= yè ãƒ }¨$ ¨Ψ9$# 

tós Åb¡9$# { )ويف اآلية يقول سبحانه وتعاىل،  وهو كفر،  السحر من فعل الشياطني،   )٣  :

}  $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ôÏΒ >‰tnr& 4 ®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ×π oΨ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s? ( { )فدل على أن تعلم ،   )٤

ô‰s)s9uρ (#θ  {:  ويف ختام اآلية قال،  السحر كفر ßϑ Î= tã Çyϑ s9 çµ1 utIô© $# $ tΒ …çµ s9 ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ï∅ ÏΒ 

9,≈ n= yz 4 { )فدل على أن الساحر إذا مل يتب إىل اهللا أنه ليس له ،  من نصيب:  يعين،   )٥
فالسحر كفر وعلى هذا ال تصح الصالة خلف ،  وهذا هو الكافر،  نصيب يف اآلخرة

وأنه جيوز عمله فهذا مثل ،  ويعتقد أنه شيء حق،  وكذلك من يصدق بالسحر،  الساحر
 .  الساحر يأخذ حكمه

                                                 
 .  )٢٨٧٤(، أبو داود الوصايا  )٣٦٧١(، النسائي الوصايا  )٨٩(، مسلم اإلميان  )٢٦١٥(البخاري الوصايا ) ١(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٢٩ / ٧،  ١٩٥ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  ١٠٢ - ١٠١:  اآليتانسورة البقرة ) ٣(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٥(
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 ٣٧٧

؛  أما قضية حل السحر بسحر مثله فقد نص كثري من العلماء على أن ذلك ال جيوز
،  هللا شفاء املسلمني فيما حرم عليهمومل جيعل ا،  ألن التداوي إمنا يكون باحلالل واملباح

 ) ٧/  ٤ ( " سننه "  رواه أبو داود يف)١( } تداووا وال تداووا حبرام { وقال النيب 

 . " . )٢( }  أنزل الداء والدواءإن اهللا { من حديث أيب الدرداءوهو جزء من حديث أوله
 ومن )٣( } إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم { :  قالوعن ابن مسعود . 

وإمنا السحر حيل باألدوية ،  أعظم احملرمات السحر فال جيوز التداوي به وال حل السحر به
 .  ة وباآليات القرآنية واألدعية املأثورة هذا الذي جيوز حل السحر بهاملباح

إهنا من عمل  { وأما حله بسحر مثله فهذا هو النشرة اليت قال النيب 

 ومنع منها كثري من )٦( } السحر إال ساحرال حيل  { :  وقال احلسن)٥( )٤( } الشيطان
 .  العلماء

 كيفية إنكار ما يسمى بالسحر التخييلي من الطعن والضرب باملطارق 
 هناك من يعمل بالسحر التخييلي من الطعن والنار والضرب - ٣٨٥س
ويظهرون يف وسائل اإلعالم على أهنم يأتون مبعجزات فكيف ينهى عن هذا ،  باملطارق

 ؟  ه هذا األمروكيف يواج

                                                 
 .  )٣٨٧٤(سنن أيب داود كتاب الطب ) ١(
 .  )٣٨٧٤(أبو داود الطب ) ٢(
 .      ً                             معلق ا من كالم ابن مسعود رضي اهللا عنه)  ٢٤٨،  ٢٤٧ / ٦ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٣(
 .  )١٩٩١(، الدارمي األضاحي  )٣/١١١(، أمحد  )١٩٤٠(مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) ٤(
، ورواه البيهقي  ) ٦،  ٥ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٢٩٤ / ٣ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

جممع "  ، وانظر كلهم من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما)  ٣٥١ / ٩ " ( السنن الكربى"  يف
 .  ) ١٠٢ / ٥ " (  الفوائدالزوائد ومنبع

ال  : ( بلفظ)  ٧٧/ ٣ " ( جامع املسانيد"  عن ابن اجلوزي يف"  اآلداب الشرعية"  ذكره ابن مفلح يف) ٦(
 .  ) يطلق
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 ٣٧٨

.  الواجب إنكار هذا ومنعه من وسائل اإلعالم اليت لنا عليها سلطة ولنا عليها قدرة
وإذا حصل .  أما وسائل اإلعالم اليت ليس لنا عليها قدرة وال سلطة فنمنعها من بالدنا

شيء من ذلك فإنه يطلب من املسئولني إزالته والقضاء عليه محاية للمسلمني من شره 
  . وخطره

 إن عصى موسى سحرية :  نصيحة موجهة من صاحب الفضيلة إىل من يقول
 ؟  إن عصا موسى سحرية:   ما نصيحتكم ملن يقول- ٣٨٦س

 إذا كان يعتقد أن موسى ساحر وأن عصاه أداة - والعياذ باهللا -هذا كفر باهللا 
.  اىلوإمنا هي معجزة من آيات اهللا سبحانه وتع،  وما كانت عصا موسى سحرية،  سحر

وإن كان ال يقصد أن .  ألن هذا كالم شنيع؛  فالذي يقول هذا الكالم يتوب إىل اهللا
                         ً                                               ً  موسى ساحر وإمنا قاهلا تقليد ا لغريه وجماراة لكالم الناس فقد أخطأ يف ذلك خطأ كبري ا 

 .  فيجب االبتعاد عن هذا التعبري

 حكم االستعانة باجلين 
هذا :  ويستعينون باجلان ويقولون بعض الناس عندهم جهل بالقراءة - ٣٨٧س

 ؟  هل من كلمة هبذا املوضوع.  جين مسلم ويسألونه عن مكان السحر
إنه مسلم وهو كذاب من :  إنه مسلم فإنه يقول:  ال يستعان باجلان وإن كان يقول

ّ                                   أجل أن يتدج ل على اإلنس فيغلق هذا الباب من أصله             . 
واالستعانة بالغائب ال جتوز ،   باب الشرألن هذا يفتح؛  وال جيوز االستعانة باجلن

ً             سواء كان جني ا أو غري جين سواء كان مسلم ا أو غري مسلم                                      ، فاالستعانة بالغائب ال جتوز
çµ  {:  إمنا يستعان باجلن احلاضر الذي يقدر على اإلعانة كما قال اهللا تعاىل عن موسى sW≈ tó tGó™ $$ sù 

“ Ï% ©!$# ÏΒ Ïµ ÏG yè‹Ï© ’n?tã “ Ï% ©!$# ôÏΒ Íν Íiρ ß‰tã { )هذا حاضر ويقدر على اإلغاثة فال مانع من  )١ 
 .  هذا يف األمور العادية

                                                 
 .  ١٥:  سورة القصص آية) ١(
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 ٣٧٩

 حكم حتضري األرواح 
 ؟   ما حكم حتضري األرواح وهل هو نوع من أنواع السحر- ٣٨٨س

ال شك أن حتضري األرواح نوع من أنواع السحر أو من الكهانة وهذه األرواح ليست 
أنا روح فالن أو :  وإمنا هي شياطني تتمثل باملوتى وتقول،  كما يقولون،  أرواح املوتى

 .  أنا فالن وهو من الشياطني فال جيوز هذا
’ #$!ª  {:  نه وتعاىلألهنا يف قبضة اهللا سبحا؛  وأرواح املوتى ال ميكن حتضريها ®ûuθ tG tƒ 

}§àΡF{$# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ  ÉL ©9$#uρ óΟs9 ôM ßϑ s? ’Îû $ yγ ÏΒ$ oΨtΒ ( Û Å¡ôϑ çŠsù  ÉL ©9$# 4 |Ós% $ pκö n= tæ |Nöθ yϑ ø9$# ã≅ Å™ öãƒ uρ #“ t÷z W{$# 

#’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 { )١(   . 
 فتحضري األرواح فاألرواح ليست كما يزعمون أهنا تذهب وجتيء إال بتدبري اهللا 

 .  وهو نوع من السحر والكهانة،  باطل

 حكم الذبح عند بناء البيوت وحنوها بزعم أهنا تثبت البنيان 
           ً          البيت خروف ا أو شاة                               ً            بعض الناس إذا أراد أن يبين بيت ا ذبح يف هذا- ٣٨٩س
 ؟  هذا من أجل أن يثبت البنيان واألصل:  وقال

ألهنم يذحبون على عتبة البيت أو إذا وضعوا ؛   وهو ذبح للجنهذا شرك باهللا 
هذا فيه مصلحة :  مشروع شركة أو مصنع يذحبون أول ما تدار احلركات ويقولون

،  وهم الذين أمروهم هبذا،  اجلنألن هذا ذبح للجن واعتقاد ب؛  للمصنع وهو شرك باهللا
 .  ومن ذبح لغري اهللا فقد أشرك.  وأوحوا إليهم أن هذا الذبح ينفعهم

≅ö  {:   قال اهللا سبحانه وتعاىل)٣( )٢( } لعن اهللا من ذبح لغري اهللا { ويف احلديث è% 

¨β Î) ’ÎAŸξ |¹ ’Å5 Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øt xΧuρ †ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb>u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ { )فالنسك   )٤ ُ .  هي الذبيحة:       
                                                 

 .  ٤٢:  سورة الزمر آية) ١(
 .  )١/١١٨(، أمحد  )٤٤٢٢(، النسائي الضحايا  )١٩٧٨(مسلم األضاحي ) ٢(
 .  من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه)  ١٥٦٧ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
 .  ١٦٢:  سورة األنعام آية) ٤(
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 ٣٨٠

فكما أن اإلنسان ال يصلي لغري اهللا فكذلك ال يذبح لغري اهللا قال .  قرهنا مع الصالة
≅Èe  {:  تعاىل |Á sù y7În/tÏ9 öpt ùΥ$#uρ ∩⊄∪ { )فالنحر عبادة ال جتوز إال هللا،   )١  . 

 حكم معرفة أمور حساب السنني والشهور واأليام ومعرفة توقيت املطر والزرع 
 هل تعترب من التنجيم معرفة أمور حساب السنني والشهور واأليام - ٣٩٠س

 ؟  ومعرفة توقيت املطر والزرع وحنو ذلك
وقد خلق اهللا الشمس والقمر ملعرفة ،  ليس هذا من التنجيم وإمنا هو من العلم املباح

uθ  {:  قال تعاىل،  احلساب èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ š[ôϑ ¤±9$# [!$ u‹ÅÊ tyϑ s)ø9$# uρ #Y‘θ çΡ …çν u‘ £‰s% uρ tΑÎ—$ oΨ tΒ 

(#θ ßϑ n= ÷ètFÏ9 yŠy‰tã tÏΖÅb¡9$# z>$ |¡Ås ø9$#uρ 4 { )وهذا ما ي سم ى بعلم التسيري )٢              ّ   ُ          . 
أما علم النجوم الذي يدرك من طريق املشاهدة واخلرب الذي يعرف به :  قال اخلطايب

َ     غري داخل فيما ن ه ي  عنهالزوال وتعلم جهة القبلة فإنه   .  واهللا أعلم.               ُ  ِ
 M≈yϑ≈n=tæuρ 4;  {:  قال تعاىل،  وكذلك االستدالل بالنجوم على معرفة اجلهات ال بأس به

ÄΝôf ¨Ζ9$$ Î/uρ öΝèδ tβρß‰tG öκu‰ ∩⊇∉∪ { )يري فتعلم ما حيتاج إليه وأما علم التس:  قال ابن رجب،  )٣
                          ُ                                                      لالهتداء ومعرفة القبلة والط رق جائز عند اجلمهور وما زاد عليه ال حاجة إليه لشغله عما 

 .  هو أهم منه
زينة :  خلق اهللا هذه النجوم لثالث:  قال قتادة:  " صحيحه " قال البخاري يف

ّ      فمن تأو ل فيه،         ُ        وعالمات ي هتدى هبا،      ً          ورجوم ا للشياطني،  للسماء ا غري ذلك أخطأ       
 .                  ّ        ِ        وأضاع نصيبه وتكل ف ما ال ع لم له به

                                                 
 .  ٢:  سورة الكوثر آية) ١(
 .  ٥:  سورة يونس آية) ٢(
 .  ١٦:  سورة النحل آية) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٨١

$ ô‰s)s9uρ  {:  هذا مأخوذ من القرآن يف قوله تعاىل:  قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا ¨Ζ−ƒ y— 

u!$ yϑ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |Áyϑ Î/ $ yγ≈ oΨù= yè y_ uρ $ YΒθã_ â‘ ÈÏÜ≈ u‹¤±= Ïj9 ( { )وقوله تعاىل،  )١  :}  ;M≈ yϑ≈n= tæuρ 4 

ÄΝôf ¨Ζ9$$ Î/uρ öΝèδ tβρß‰tG öκu‰ ∩⊇∉∪ { )وقوله،  )٢  :}  و ع الم ات   ٍ  َ   َ  َ دالالت على اجلهات :   أي} 
 .  )٣(لدان والب

ألن معرفة وقت نزول املطر من الغيب الذي ؛  وأما معرفة توقيت املطر فهذا ال ميكن
وربط نزول املطر بأحوال النجوم هذا هو االستسقاء باألنواء وهو من ،  ال يعلمه إال اهللا
 .  أمور اجلاهلية

ك وهو علم يدر،  وأما معرفة وقت بذار الزروع فهذا يرجع إىل معرفة الفصول
 .  واهللا أعلم.  باحلساب

 حكم االستدالل بالنجوم على املواقع األرضية 
 ؟   هل االستدالل بالنجوم على املواقع األرضية سحر- ٣٩١س

ويعرف ،  فإذا رأى النجم عرف االجتاه،  النجوم تدل على الطريق واالجتاه للمسافر
ρ#)  { الطريق هذا هو املقصود ß‰tG öκtJ Ï9 $ pκÍ5 ’ Îû ÏM≈yϑ è= àß Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ 3 { )فإن كان قصد ،  )٤

 .  السائل باملواقع األرضية معرفة االجتاه والطريق فهذا صحيح

 حكم قراءة الفنجان والكف وما يسمى باألبراج 
ما رأيكم يف قراءة الفنجان وقراءة الكف وما يسمى :   فضيلة الشيخ- ٣٩٢س

 ؟  باألبراج اليت تنشر يف اجلرائد

                                                 
 .  ٥:  سورة امللك آية) ١(
 .  ١٦:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ) ٤٤٣ص " ( تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد"  انظر) ٣(
 .  ٩٧:  سورة األنعام آية) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٨٢

قراءة الفنجان والكف واألبراج اليت تنشر يف اجلرائد ؛  كل هذه من الكهانة والشعوذة
كلها أعمال ،  والكهانة نوع من السحر،  فهي كهانة،  كلها من ادعاء علم الغيب

الكهانة والسحر والعيافة وطرق احلصى وضرب الودع ونثر الودع كلها من أنواع :  باطلة
 .  الباطل وادعاء علم الغيب والتدجيل على الناس إلفساد عقائدهم

 عرف أو حدث كذا قبل مائة مليون سنة :  من يقول
،  قبل مائة مليون سنة،  ُ                  ع رف كذا أو حدث كذا:   نسمع من يقول- ٣٩٣س

هل جيوز هلم أو ميكنهم أن يقدروا حدوث بعض .  ني مليون سنةأو مائة ومخس
 ؟  هل يعد مباليني السنني،       ُ                               مث هل ي عد ما بيننا وبني آدم عليه السالم؟  األشياء

هو من التخرص الذي ،  أو أقل أو أكثر،  حدث كذا منذ مليون سنة:  قول بعضهم
إال بدليل صحيح من كتاب اهللا أو والغيوب املاضية ال جيوز الكالم فيها ،  ال دليل عليه
.öΝx  {:  وال يعلم القرون املاضية إال اهللا قال تعاىل،   أو إخبار الثقات ّ         سن ة رسوله  uρ 

$ uΖõ3n= ÷δ r& š∅ ÏΒ Èβρãà)ø9$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ 8yθ çΡ 3 { )وقال تعاىل،   )١  :}  óΟs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ (#àσt6 tΡ šÏ% ©!$# ÏΒ 

ôΜ à6Î= ö6 s% ÏΘöθ s% 8yθ çΡ 7Š$ tã uρ yŠθ ßϑ rO uρ ¡ š Ï% ©!$#uρ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ¡ Ÿω öΝßγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) ª!$# 4 { )فما يقال ،   )٢
يف بعض وسائل اإلعالم أو بعض الكتب عن بعض اآلثار من حتديد ماليني السنني لألشياء 

 .  هو خترص وافتراء وقول بال علم
 

                                                 
 .  ١٧:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ٩:  سورة إبراهيم آية) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٨٣

 بر الوالدين والطاعة واهلجر وقطيعة الرحم والتوبة 

 احلكم إذا تعارضت طاعة الزوج والوالدين 
ومأمورة ،   أن الزوجة جمربة على طاعة زوجها كما يف احلديث معلوم- ٣٩٤س

ً                              أيض ا بطاعة والديها يف غري معصية اهللا    َّ    فأي هما ؟                         َّ     فما احلكم إذا تعارضت الط اعتان؛    
ُ تقد م   ؟     ِّ

وبطاعة ،  ومأمورة بطاعة زوجها،         َّ                                   ال شك أن  املرأة مأمورة بطاعة اهللا سبحانه وتعاىل
 .  وجلوالديها ضمن طاعة اهللا عز 

  لقوله؛  فهذا ال جيوز؛    َّ                                                   أم ا إذا كان يف طاعة املخلوق من والد أو زوج معصية للخالق
 ال طاعةَ ملخلوقٍ يف معصية {  وقوله )٢( )١( } إمنا الطاعة يف املعروف {

              ِّ           وهو يأيت بعد حق  اهللا سبحانه ،       َّ   َّ   َّ             ٌَّ فال شك  أن  حق  الوالدين مقد م ؛  )٤( )٣( } اخلالق

ρ#) *  {:  قال تعاىل؛  وتعاىل ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( È ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î) { )؛  )٥
ٌ فحق  الوالدين متأك د  ّ              ُّ     . 

ّ                                               فإذا كان الز وج سيحملها على معصية والديها وعلى عقوق والديها       ُ   ُ   فهي ال ت طيع ه ؛             
ُ  َّ        فإذا طلب منها أن ت ع ق  والديها؛    َّ   َّ                    ِّ    َّ  ألن  حق  الوالدين أسبق من حق  الز وج؛  يف هذا فإهنا ؛                   َ 

 .                         ِّ  ومن أكرب الكبائر بعد الش رك،    َّ             ألن  العقوق معصية؛   ذلك  ُ   ُ    ال ت طيع ه يف

                                                 
، أبو داود اجلهاد  )٤٢٠٥(، النسائي البيعة  )١٨٤٠(، مسلم اإلمارة  )٦٧٢٦(البخاري األحكام ) ١(

 .  )١/٨٢(، أمحد  )٢٦٢٥(
 .  من حديث علي رضي اهللا عنه)  ١٠٦ / ٨ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
 .  )١/١٣١(، أمحد  )٢٦٢٥(، أبو داود اجلهاد  )٤٢٠٥(النسائي البيعة ) ٣(
، ورواه  من حديث احلكم بن عمرو الغفاري بلفظ قريب من هذا)  ٦٦ / ٥ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(

شرح "  ، ورواه البغوي يف من حديث علي بن أيب طالب بنحوه)  ١٢٣ / ٣ " ( مستدركه"  احلاكم يف
 .  من حديث النواس بن مسعان)  ٤٤ / ١٠ " ( السنة

 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ٥(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٨٤

            ً                        من أرضى رجال  ذا قوة يف معصية اهللا تعاىل 
ومل ،                     ً       َّ                              إذا أرضى إنسان رجل ا ذا قو ة وجاه مبشاركته يف معصية هللا تعاىل- ٣٩٥س

 فهل؛            َّ       َّ أو دفع مضر ة دنيوي ة،                                           َّ يكن ذلك اإلرضاء إال لقصد احلصول على متعة خاص ة
ُ           ِّ                    ي عت ب ر  ذلك من ات خاذ األنداد من دون اهللا  ؟  ُ   ََ 

َ           الواجب على اإلنسان أن ي طيع  اهللا سبحانه ولو سخط عليه ،  ويلتمس رضاه،                       ُ   
من  { : كما يف احلديث؛                          ُ              فإن اهللا سبحانه سريضى عنه وي رضي عنه الناس؛  الناس

ومن التمَس رضى الناس ،   وأرضى عنه الناس؛  التمَس رضى اهللا بسخط الناس
óΟßγ  {:   واهللا تعاىل يقول)٢( )١( } سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناس؛  بسخط اهللا tΡöθ t±øƒ rBr& 4 

ª!$$ sù ‘,ym r& β r& çν öθ t±øƒ rB β Î) ΟçFΖä. šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊂∪ { )٣(  . 
                ُُ     ويصرب على ما ينال ه  من ،  وجيتنب معصيته،                       ُ       فالواجب على املؤمن أن ي طيع اهللا

zÏΒ  {:  كان من الذين قال اهللا فيهم؛  وإال،  األذى uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u «!$$ Î/ !#sŒÎ* sù 

y“ ÏŒρ é& ’ Îû «!$# Ÿ≅ yè y_ sπ uΖ÷FÏù Ä¨$ ¨Ψ9$# É>#x‹yè x. «!$# { )٤(  . 
 إذا أوذي أنه؛                َّ                   أخرب عن حال الد اخل يف اإلميان بال بصرية " :                    ِّ قال العالمة ابن القي م

                 َّ وهو األمل الذي ال بد  ،      ُ              ونيل هم منه باملكروه،   وهي أذاهم-جعل فتنة الناس له ؛  يف اهللا
                             َّ        جعل ذلك يف فراره منه وتركه الس بب الذي ؛  -           ُّ             َّ         أن ينال الر سل وأتباعهم مم ن خالفهم 

   ُّ    فر وا -م  لكمال بصريهت-فاملؤمنون ؛  يناله به كعذاب اهللا الذي فر منه املؤمنون باإلميان
 -وهذا ،     َّ                                       وحتم لوا ما فيه من األمل الزائل املفارق عن قريب،  من أمل عذاب اهللا إىل اإلميان

   َّ                     ففر  من أمل عذاهبم إىل عذاب ،     َّ                ُّ               فر  من أمل أعداء الر سل إىل موافقتهم-لضعف بصريته 

                                                 
 .  )٢٤١٤(الترمذي الزهد ) ١(
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٣٣ -١٣٢ / ٧ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٢(
 .  ١٣:  ة التوبة آيةسور) ٣(
 .  ١٠:  سورة العنكبوت آية) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٨٥

َ   ُ َّ    َْ  ِوغ ب ن  ك ل  الغ ب ن ،  فجعل أمل فتنة الناس مبرتلة أمل عذاب اهللا،  اهللا                 َّ     إذ استجار من الر مضاء ؛    ُ ِ
 .  انتهى "    َّ                      وفر  من أمل ساعة إىل أمل األبد،      َّ  بالن ار

ً           َّ                             ّ           ً            وهذا أيض ا بكونه قد م خشية الناس على خشية اهللا قد ات خذهم أنداد ا من دون اهللا         
 .  واهللا املستعان،  بقدر ما قام بقلبه من ذلك

 حكم طاعة الرئيس يف العمل وعلى خمالفة النظام 
              ُ                                         رئيسي يف العمل ي جربين على القيام بأعمال فيها إخالل بالنظام  - ٣٩٦س
       ُ             وإن عصيت ه عن القيام ،  وهذا ال جيوز،  ففيه إخالل هبما؛  فإذا أطعته.  واألمانة
 ؟  فما الذي أعمله؛          َّ     أوقع علي  جزاء؛  بذلك

ِ  ُّ     ِّ           ال جيوز لرئيس العمل أن يعمل ما ي خ ل  بالن ظام واألمانة ُ       ي جرب من وال جيوز له أن ،                               ُ 
ألنه ال طاعة ملخلوق ؛              ِّ                     وال جيوز للموظ ف أن يطيع رئيسه يف ذلك،  حتت يده على ذلك
                ِّ                                          والواجب على املوظ ف يف مثل هذه احلالة أن ينتقل إىل العمل يف جمال ،  يف معصية اخلالق

tΒ  {،  واألعمال واحلمد هللا كثرية،  ويبتعد عن هذا الرئيس السيئ،  آخر uρ È,−G tƒ ©!$# 

≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø% ã—ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 { )١(  . 

 من أجرب والده على العالج 
،   املستشفياتوذهب به إىل أحد،                           ً  إذا كان والد شخص ما مريض ا- ٣٩٧س

،      َّ                            َّ     ً           ولكن  الوالد رفض إجراء هذه العملي ة خوف ا على حياته،     َّ              َّ    وقر روا إجراء عملي ة له
أو احتال ،  أجرب والده على املوافقة؛       ً                                 ورغبة  من ابنه يف شفاء والده من هذا املرض

ده     ُ             ً      فهل ي عترب هذا عقوق ا لوال؛           ُ              َّ                       عليه حىت أ جريت له العملي ة دون علمه ودون موافقته
 ؟     ً    َّ    َّ         َُّ                         َّ  ُ           علم ا أن  الد افع له حمب ت ه لوالده وطمعه يف شفائه مم ا ي عاين من مرض؛  يأمث عليه

َ                                           َّ           ولو ف ر ضنا وحصلت الوفاة نتيجة هذه العملية اليت تسب ب فيها ابنه َ  ُُ  فهل ي لح ق ه  ؛       َ   َ    
 ؟    ٌ          إمث  بذلك أم ال

                                                 
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الطالق ) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٨٦

ولكنه ال ،         َّ ة جراحي ة                َّوهو حيتاج إىل عملي ،  َ  ْ ُ    ُّ            َّ               ت ذ ك ر أي ها السائل أن  والدك أصيب مبرض
فهل عليك ؛     َّ                              ُ  َِ             وأن ك أحلحت عليه أو احتلت عليه حىت أ جر ي ت له العملية،  يرغب يف ذلك

 ؟          ٌيف ذلك إمث 
َ             ألنك  تريد له اخلري؛  ال حرج عليك يف ذلك إن شاء اهللا ومل ،  وتريد له املصلحة،    

ُ  ِّ             وحىت لو ت و ف ي من أثر هذه ،   ُ                      وي رجى لك األجر إن شاء اهللا،  فأنت حمسن؛  ُ  ِ        َّ  ت ر د به الض رر  ُ       
    َّ       والط بيب من ،  ومل حيصل فيها تفريط،            َّ       َّ                 ّ  َّما دامت أن ها عملي ة جارية جمراها الطب ي ،        َّ العملي ة

واهللا تعاىل ،  ألنك حمسن؛  فال حرج عليك يف ذلك؛             ُّ   وتوافرت الش روط،  أهل اخلربة
$  {:  يقول tΒ ’n?tã šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ÏΒ 9≅Š Î6 y™ 4 { )واهللا تعاىل أعلم.   )١  . 

 حكم هجر الشخص الذي ال يصلي وال يصوم 
ال َيِحلُّ ملسلم أن يهُجَر أخاُه فوق ثالث  {  يقول الرسول الكرمي - ٣٩٨س
 أو )٣( )٢( } وخريمها الذي يبدأ بالسَّالم،  وُيعرِض هذا،  فُيعرُِض هذا،  يلتقيان؛  ليالٍ

فإذا كان هذا الشخص الذي خاصمته ؛  كما قال الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم
أم ما هو املقصود ؟                        ً فهل يعترب خصامي له حرام ا؛  راتال يصلي وال يصوم ويفعل املنك

 ؟  من هذا احلديث
 .  اهلجر هو ترك مكاملة الشخص وترك جمالسته والسالم عليه

بل عليه أن ،  هجر املؤمن ال جيوز فوق ثالثة أيام إذا كان على أمر من أمور الدنيا
 ابتداء أن يهجر على أمر من أمور ومع أنه ال ينبغي،                ُ   ِّ               يصاحل أخاه وأن ي سل م عليه إذا لقيه

وهذا هو املراد ،  فإنه ال يتجاوز ثالثة أيام؛  ولكن لو حصل شيء من اهلجر،  الدنيا

                                                 
 .  ٩١:  سورة التوبة آية) ١(
، أبو داود  )١٩٣٢(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٦٠(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٧٢٧(البخاري األدب ) ٢(

 .  )١٦٨٢(، مالك اجلامع  )٥/٤٢٢(، أمحد  )٤٩١١(األدب 
 .  " . ال حيل ملسلم: "  من حديث أنس بن مالكبلفظ)  ٩١،  ٩٠ / ٧ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٣(
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 ٣٨٧

يعين إذا كان اهلجر على ؛  )١( } ال َيِحلُّ ملؤمن أن يهُجَر أخاه فوَق ثالث { : باحلديث
 .  من أمور الدنياأمر 

وكانت هذه املعصية من ،  أما إذا كان اهلجر ألجل معصية ارتكبها ذلك املهجور
 وإذا مل ميتنع عن فعل فإنه جيب مناصحته وختويفه باهللا ؛  ومل يتركها،  كبائر الذنوب

َ  فإنه ي هج ر؛  املعصية ومل يتب ً               ألن يف اهلجر تعزير ا له وردع ا له لعله يتوب؛       ُ   ا كان إال إذ؛                 ً        
َ                                       بأن ي خشى أن يزيد  يف املعصية وأن يترتب على اهلجر مفسدة أكرب؛  يف هجره حمذور ؛      ُ           

فهجر العاصي إمنا جيوز إذا كان من ورائه مصلحة وال ؛  فإنه ال جيوز هجره يف هذه احلالة
 .  وباهللا التوفيق،  يترتب عليه مضرة أكرب

 قطع األرحام 
ال َيِحلُّ ملسلم أن يهجر أخاُه املسلَم فوق  {  يقول الرسول - ٣٩٩س
 )٣( )٢( } وخُريُهما الذي يبدأُ بالسَّالم،  وُيعرِض هذا،  فُيعرُِض هذا،  يلتقيان؛  ثالث

 .  أو كما ورد يف احلديث
َ     يف هذا العصر ك ث ر ت ال فعندنا أبناء عمومة ؛  وخاصة بني القرابة،  قطيعة بني الناس             َ ُ

وقد ،  وهم حيملون لبعضهم الكره واحلقد،  متقاطعون من زمن بعيد منذ سن الصبا
إال أهنم يصرون على الكره ؛  سعى بينهم أهل اخلري واإلصالح بقصد إصالح ما فسد

ستطيع السيطرة على ال أ:  ويقول أحدهم،  وأحدهم متزوج أخت اآلخر،  لبعضهم
فقليب يكرهه وال أستطيع جمالسته وال مقابلته وال حىت رد السالم ؛  قليب جتاه ابن عمي

إذا كان ال :  ويقول أحدهم،  إال أن املوعظة مل تؤثر فيهم؛  رغم أهنم متدينون،  عليه

                                                 
، أبو داود  )١٩٣٥(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٥٩(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٧٢٦(البخاري األدب ) ١(

 .  )١٦٨٣(، مالك اجلامع  )٣/٢٢٥(، أمحد  )٤٩١٠(األدب 
، أبو داود  )١٩٣٢(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٦٠(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٧٢٧(البخاري األدب ) ٢(

 .  )١٦٨٢(، مالك اجلامع  )٥/٤٢٢(، أمحد  )٤٩١١(األدب 
 .  من حديث أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه)  ٩١ / ٧ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٣(
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وكيف السبيل ؟  فما ترون فضيلتكم.  فال أرجو هذا؛  يدخلين اجلنة إال رضاء فالن
وهل أعماهلم مقبولة وهم هبذه احلالة رغم تقارهبم يف ؟  ىل إصالحهم مع بعضهمإ

 ؟  النسب واجلوار
ρ#) *  {:  قال تعاىل؛                                        َّ         إن اهللا سبحانه وتعاىل أوجب صلة األرحام وحر م قطيعتها ß‰ç6 ôã$#uρ 

©!$# Ÿω uρ (#θä.Îô³è@ Ïµ Î/ $\↔ ø‹x© ( È ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î) “ É‹Î/uρ 4’ n1öà)ø9$# { )وقال تعاىل،   )١  :}  ÏN$ t↔ sù #sŒ 

4’ n1öà)ø9$# …çµ ¤)ym tÅ3ó¡Ïϑ ø9$#uρ t ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 θ#)  {:  وقال تعاىل،   )٢( } 4 9$#¡¡ à)¨?$#uρ ©!$# “ Ï% ©!$# tβθ ä9u!$ |¡s? 

Ïµ Î/ tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪ { )٣(   . 
.   ُ   ِّ         وت حر م قطيعتها،  توجب صلة األرحام،  واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

≅ö  {:  قال تعاىل؛  وقد لعن اهللا قاطع الرحم yγ sù óΟçFøŠ|¡tã βÎ) ÷Λä øŠ©9uθ s? βr& (#ρ ß‰Å¡øè? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

(#þθ ãèÏeÜs)è?uρ öΝä3tΒ$ ym ö‘ r& ∩⊄⊄∪ y7Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# ãΝßγ oΨ yè s9 ª!$# ö/àS£ϑ |¹ r'sù #‘yϑ ôã r&uρ öΝèδ t≈ |Á ö/r& ∩⊄⊂∪ { )٤(   . 
        ُ   ِ              وعظيمة وت وج ب تأخري املغفرة ،                                         ٍّفقطيعة الرحم كبرية من كبائر الذنوب بال شك 

أنِظروا هذين حىت  { : وأن اهللا سبحانه وتعاىل يقول،  كما جاء يف املتشاحنني؛  للقاطع

 .  )٦( )٥( } يصطَِلحا
 .  وفيه ضرر عاجل وآجل،  وهذا فيه خطورة عظيمة على املسلم

حىت إن بعضهم ،  أما ما ذكر السائل من أن أقارب جرى بينهم من القطيعة ما وصفه
ورمبا يبالغ ،  أنا ال أقدر على السيطرة على قليب:  ويقول إذا نصح،    ُ   ِّ     ً ال ي كل م بعض ا

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٣٨:  سورة الروم آية) ٢(
 .  ١:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٢٣ - ٢٢:  تانياآلسورة حممد ) ٤(
، ابن ماجه  )٤٩١٦(، أبو داود األدب  )٢٠٢٣(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٦٥(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٥(

 .  )١٧٥١(وم ، الدارمي الص )١٦٨٦(، مالك اجلامع  )٢/٣٨٩(، أمحد  )١٧٤٠(الصيام 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٩٨٧ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٦(
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هذا كله من .  فأنا ال أريدها؛  إن كان دخول اجلنة ال حيصل إال عن طريق فالن:  فيقول
 .  وكله من جماراة الشيطان واهلوى،  الكالم الفظيع

وأن ال يتمادوا مع عدوهم ،  وصلة ما بينهم،  اىلفيجب التوبة إىل اهللا سبحانه وتع
كما يف السؤال أن أحدهم معه أخت ؛  ال سيما إذا كان بينهم رابطة عائلية،  الشيطان
فينشأ اجلميع متقاطعني ،          ً     ِّ                 ِّ            فهذا أيض ا يؤث ر على زوجاهتم ويؤث ر على ذرياهتم،  اآلخر

 .  التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىلوالواجب ،  واخلطر يف هذا عظيم،  متعادين فيما بينهم
ال َيِحلُّ ملسلمٍ أن َيهُجَر أخاُه فوَق  { : وكما يف احلديث الذي ذكره السائل

 وهو ترك الكالم مع الشخص أو ترك زيارته أو االتصال به -فاهلجر ؛  )٢( )١( } ثالث
ِ  ون ص ح،                                 ٍ         وأما إن كان ألجل دينه من أنه عاص  هللا ورسوله،  ثالث ال حيل فوق - ومل ،   ُ 

ولو زاد ،                                                              ً فاهلجر يف حقه إذا كان يزجره عن املعصية ويؤثر فيه فإنه يكون واجب ا؛  ميتثل
َ  أن ي هج ر  :  وهذا من حقوق اإلسالم،  حىت يتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل،  على ثالثة أيام  َ   ُ   

 .   يتوبوا إىل اهللا سبحانه وتعاىل حىت يتوبواالعصاة الذين أبوا أن
 .  )٣(حىت نزلت توبة اهللا عليهم ،                 ُ ِّ ُ          ً  الثالثة الذين خ ل ف وا مخسني يوم اوقد هجر النيب 

فإنه حرام إذا زاد ؛  أما اهلجر من أجل أمر من أمور الدنيا أو ألجل ضغينة يف النفوس
 .  كما يف احلديث؛  عن ثالثة أيام

وأن يصلوا ،  الواجب على هؤالء أن يتوبوا إىل اهللا سبحانه وتعاىل؛  فعلى كل حال
θ#)  {:  قال سبحانه وتعاىل؛  ما بينهم à)¨?$$ sù ©!$# (#θ ßs Î= ô¹ r&uρ |N# sŒ öΝà6ÏΖ÷ t/ ( { )أخرب و،   )٤

                                                 
، أبو داود  )١٩٣٥(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٥٩(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٧٢٦(البخاري األدب ) ١(

 .  )١٦٨٣(، مالك اجلامع  )٣/٢٢٥(، أمحد  )٤٩١٠(األدب 
 .  من حديث أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه)  ١٩٨٤ / ٤ " ( صحيحه"  مام مسلم يفرواه اإل) ٢(
 .  من حديث كعب بن مالك)  ١٣٥ -١٣٠ / ٥ (كما يف صحيح اإلمام البخاري ) ٣(
 .  ١:  سورة األنفال آية) ٤(
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مبعىن أنه جيين على ؛  )١(   َّ                وبي ن أنه حيلق الدين ،     َّ                     ِ  َ ُ أن  فساد ذات البني هو احلال ق ة النيب 
 .  فاخلطر هنا عظيم؛  الدين ويقضي على احلسنات

ليس  { : فإنه كما يف احلديث؛  والواجب على املسلم أن يصل رمحه وإن قطعت به

فالواجب ؛  )٣( )٢( } ولكن الواِصلَ الذي إذا قُِطَعت رِحمُه وَصلَها،  الواِصل باملُكاِفئ
             ً    ويكون هذا سبب ا يف ،  فإنك تواصله؛  مواصلة الرحم وإن أساء إليك وإن أخطأ يف حقك

 .  تأليفه ويف ندمه على ما حصل منه
Ÿω  {:  قال تعاىل uρ “ Èθ tG ó¡n@ èπ oΨ |¡pt ø: $# Ÿω uρ èπ y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 ôìsù÷Š$#  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& #sŒÎ* sù “ Ï% ©!$# y7 uΖ÷ t/ 
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5ΟŠ Ïà tã ∩⊂∈∪ { )٤(   . 
وإىل ابتعاد عن اهلوى ونزغات ،  وحيتاج إىل محل على النفس،  وهذا حيتاج إىل صرب

وحيتاج إىل تذكر الوعيد والعقوبة العاجلة واآلجلة وسوء العاقبة ملن قطع ،  الشيطان
محله ذلك على التوبة وعلى صلة ؛  فإذا تذكر اإلنسان هذه األمور واستشعرها ؛ رمحه
،  ويف قطيعتها إمث كبري وأضرار عاجلة وآجلة،                    ً      ً ألن يف صلة الرحم أجر ا عظيم ا؛  الرحم

 .  واهللا املوفق

                                                 
 / ٧ " ( سنن الترمذي"  من حديث الزبري بن العواموانظر كذلك)  ١٦٧ / ١ " ( مسند اإلمام أمحد: "  انظر) ١(

 .  من حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه)  ١٩٩ -١٩٨
 .  )٢/١٩٣(، أمحد  )١٦٩٧(، أبو داود الزكاة  )١٩٠٨(، الترمذي الرب والصلة  )٥٦٤٥(البخاري األدب ) ٢(
 .  من حديث عبد اهللا بن عمر)  ٧٣ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
 .  ٣٥ - ٣٤:  تانيآلاسورة فصلت ) ٤(
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 حكم لعن الوالدين 
   ّ        ولكن ي ندمت ،             َّوشتمت والدي ،   أنا شاب قد عصيت اهللا جل وعال-٤٠٠س

ً كثري               َّ                     ولكن لألسف الش ديد ما استطعت إىل ذلك ،  وحاولت معهما أن يساحماين،  ا  
ُ  ُ    َّ  فهل أدخ ل  الن ار؛      ً سبيل ا  .    َّ      وف قكم اهللا؟        

ولكن جيب عليك أن ،     َّ             فإن  اهللا يتوب عليك؛           َّ                      ما دام أن ك تبت إىل اهللا توبة صحيحة
            ِّ        ا كانت من حق  املخلوق             َّ      ومن شروط الت وبة إذ،    َّ       ٌّ      ألن  هذا حق  ملخلوق؛  تستسمح والديك

        ِّ                                فعليك برب  والديك واإلحسان إليهما حىت يرضيا ؛                             ِّ أن يسمح له ذلك املخلوق عن حق ه
       ِّ                                   َّ                         عليك برب مها واإلحسان إليهما والعطف عليهما لعل هما يرضيان عنك إن شاء اهللا ،  عنك
 .       َّ       فال بد  من هذا؛  تعاىل

:  قالوا.  لََعَن اهللا َمن لَعَن والديه { قال ؛  فإنه كبرية عظيمة؛    َّ              أم ا لعن الوالدين
ويلعُن أمَُّه فيلعن ،  يلعُن أبا الرَّجل فيلعُن أباُه:  قال؟  وكيف يلعن الرجلُ والديه

؛     َّ                                فإن  هذا سبب جيعل اآلخرين يلعنون أبويه؛  نهذا إذا لعن أبوي اآلخري؛  )٢( )١( } أمَّه
 .  األمر خطري! ؟  فكيف إذا باشر اللعن على والديه

ُ  ُّ   َّ    ُّ   ولكن  التوبة ت ج ب  كل  الذ نوب قال اهللا سبحانه ؛  التوبة ال يبقى معها ذنب،      َّ        َ 
’  {:  وتعاىل ÎoΤÎ)uρ Ö‘$ ¤tó s9 yϑ Ïj9 z>$s? ztΒ#uuρ Ÿ≅ÏΗ xå uρ $ [s Î=≈ |¹ §ΝèO 3“ y‰tF÷δ وقال ،   )٣( } ∪⊅∇∩ #$

≅ö *  {:  تعاىل è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏøó tƒ 

z>θ çΡ —%! $# $ ·è‹ ÏΗ sd 4 { )قال تعاىل؛                   ِّ                          واهللا تعاىل يغفر الش رك ويغفر الكفر إذا تاب منه،  )٤  :

                                                 
، أبو داود األدب  )١٩٠٢(، الترمذي الرب والصلة  )٩٠(، مسلم اإلميان  )٥٦٢٨(البخاري األدب ) ١(

 .  )٢/٢١٦(، أمحد  )٥١٤١(
 .  من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاصبلفظ قريب من هذا)  ٩٢ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
  . ٨٢:  سورة طه آية) ٣(
 .  ٥٣:  سورة الزمر آية) ٤(
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 ٣٩٢

}  ≅è% zƒ Ï% ©#Ïj9 (#ÿρ ãxŸ2 β Î) (#θßγ tG⊥ tƒ öxøó ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β ô‰s% y#n= y™ { )وقال يف الن صارى الذين ،  )١           َّ          
َ  إن  اهللا هو املسيح ابن مرمي  :  ويقولون!   َّ        ُ      إن  اهللا ثالث  ثالثة :  يقولون :  قال تعاىل!   َّ                   

}  Ÿξ sùr& šχθ ç/θçG tƒ † n< Î) «!$# …çµ tΡρ ãÏøó tG ó¡o„ uρ 4 ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∠⊆∪ { )٢(   . 
ُ            وسيعط ف  اهللا قلوهبما ،  وأحسن إىل والديك،   ُ        وت ب إىل اهللا،  وال تقنط،  فال تيأس ِّ     

 .  ويسمحان عنك إن شاء اهللا،  عليك

 تجنب املعاصي فعل من تاب إىل اهللا ل
 ؟                َّ        فماذا أفعل ألجتن ب املعاصي؛          ٌّ                    أنا شاب  أريد أن أتوب إىل اهللا- ٤٠١س

  َّ ألن  ؛                َّ              ال جيوز تأخري الت وبة إىل وقت آخر،  واملبادرة هبا واجبة،  التوبة إىل اهللا واجبة
ُ  ُُ      اإلنسان ال يدري مىت يأخ ذ ه  املوت                      . 

$  {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل yϑ ¯ΡÎ) èπ t/öθ −G9$# ’ n?tã «!$# šÏ% ©#Ï9 tβθè= yϑ ÷è tƒ uþθ ¡9$# 7' s#≈ yγ pg¿2 ¢ΟèO 

šχθ ç/θçG tƒ ÏΒ 5=ƒ Ìs% y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù Ü>θçG tƒ ª!$# öΝÍκö n= tã 3 { )والنيب ،   )٣يقول  : }  أتبِعِ السَّيِّئة

ُ                واإلتباع  معناه املبادرة)٥( )٤( } احلسنة َتمُحها             َّ                    فمن آداب الت وبة املبادرة هبا وعدم ؛         
 .  تأخريها

جتتنب ؛  كذلك عليك إذا تبت إىل اهللا أن جتتنب األسباب اليت أوقعتك يف اجلرمية
ُ                      ألن هم هم السبب  يف إيقاعك يف هذه اجلرمية؛  تبتعد عن جلساء السوء،  وء         ُّقرناء الس            َّ    ،

ُ          تبك ر  إىل املسجد،          ُّ      ِ َ     ِّ  تالزم الد روس وح ل ق الذ كر،  جتالس األخيار،  وتذهب إىل األخيار ِّ     ،
:  هذا هو الذي ينبغي للتائب إىل اهللا،                       ِ                      تكثر من تالوة القرآن وم ن ذكر اهللا سبحانه وتعاىل

 .                             َّ   وأن يقترب من اخلري وأسباب الط اعة،         ِّ             د عن كل  أسباب املعصيةأن يبتع
                                                 

 .  ٣٨:  سورة األنفال آية) ١(
 .  ٧٤:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ١٧:  سورة النساء آية) ٣(
 .  )٢٧٩١(، الدارمي الرقاق  )٥/١٥٣(، أمحد  )١٩٨٧(الترمذي الرب والصلة ) ٤(
 .  من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه)  ٢٠٤ / ٦ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٥(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٩٣

 رجل تاب من املعاصي وأراد أن يكون مؤذنا للصالة 
وقد صدرت حبقه ،                               ً            رجل كان يتعاطى شرب اخلمر وكثري ا من املعاصي- ٤٠٢س

                           ً                            ً     ولكنه تاب إىل اهللا وأصبح مواظب ا على الصالة مع اجلماعة وحريص ا على،  عدة أحكام
            ً               ً       ً   بأن يكون مؤذن ا يف املسجد وإمام ا أحيان ا ؛  ومن ذلك أنه يرغب يف األذان،  فعل اخلري

َ  ُّ       وأص ر وا على ،  ولكن بعض مجاعة املسجد يرفضون ذلك منه،  يف غياب اإلمام الرمسي   
فهل هم على حق يف ؛  ورمبا االعتداء عليه،  وعلى شكواه إن فعل،  عدم فعله ذلك

وحكمه حكم ،                              ً        عه واألخذ بيده ما دام جاء تائب ا إىل اهللاذلك أم جيب عليهم تشجي
 ؟  املؤلفة قلوهبم

ُ  ُّ    فإن التوبة ت ج ب  ما ؛  املسلم إذا تاب إىل اهللا توبة صحيحة مما صدر منه من املعاصي  َ           
ُ  ُّ             فإن توبته ت ج ب  ما قبلها من ؛  بل حىت الكافر إذا تاب إىل اهللا توبة صحيحة،  قبلها  َ          
≅  {:  قال تعاىل؛  الكفر è% zƒ Ï% ©#Ïj9 (#ÿρ ãxŸ2 βÎ) (#θ ßγ tG⊥ tƒ öxøó ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β ô‰s% y#n= y™ { )واهللا ،   )١

توبة صحيحة فإذا تاب املذنب ؛  ويعفو عن السيئات،  جل وعال يقبل التوبة عن عباده
 .  فإن اهللا سبحانه وتعاىل يتوب عليه وميحو ما كان من قبل؛  وأصلح العمل بعد التوبة

ومل ،  وأنه أحسن العمل،  والسائل يذكر أن هذا الرجل تاب إىل اهللا توبة صحيحة
َ         ٌ                      ي عر ف عنه شيء  بعد التوبة من املعاصي فإنه ال مانع من إمامته ومن ؛  فما دام كذلك؛  ُ  

           َ   ِ                      إال إذا كان ي عر ف من حاله أشياء تتناىف ؛                           ً فالذي يعترض عليه يكون خمطئ ا؛  ذانتوليه األ
فإذا كان املخالف أو املعارض يعلم من حال هذا ؛  مع مقام األذان أو مع مقام اإلمامة

أما ،  فله احلق يف االعتراض؛  الشخص أشياء ال تتناسب مع مقام اإلمامة أو مقام األذان
،  فهذا خطأ؛  وإمنا يبين على األمور اليت كانت من قبل التوبة،     ً شيئ اإذا كان ال يعرف 

 ُ   َّ                          وي مك ن من اإلمامة إذا كان تتوفر ،             ُ   َّ                             والواجب أن ي مك ن من األذان إذا كان يصلح لألذان
 .  فيه شروط اإلمامة

                                                 
 .  ٣٨:  سورة األنفال آية) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٣٩٤

 من قدم صوم ثالثة أيام على العتق واإلطعام أو الكسوة يف كفارة ميني 
وذلك بأين أقسمت ،   مث استغفرت اهللا وعزمت على التوبة          ً  أذنبت ذنب ا- ٤٠٣س

                 َّ   مث كررت التوبة وكف رت ،  ولكن غلبين الشيطان،  باهللا بأن ال أرجع إليه مرة أخرى
وتكرر معي ،       ً   ُ ِ                           ودائم ا أ كث ر بفضل اهللا من أعمال الطاعات،  عن اليمني بصيام ثالثة أيام

              ً     ولكين علمت مؤخر ا أن ،  ثالثة أيامفكنت أكرر التوبة وصيام الكفارة ،  هذا الذنب
فهل جتب ؛  فصيام ثالثة أيام؛  فمن مل جيد؛  كفارة اليمني تبدأ بإطعام عشرة مساكني

أم ،   عن كل مرة) كفارة اليمني بإطعام عشرة مساكني:  أي (علي إعادة الكفارة 
 .  أفيدونا جزاكم اهللا خري اجلزاء؟            ُ          يكفي ما صمت ه قبل ذلك

وأن يبتعد عن ،  وأن حيافظ على دينه،  لم أن يتوب ويبادر بالتوبةجيب على املس
                           ً  فيجب عليه أن يتوب توبة نصوح ا ،  ألن املعاصي تضره يف دينه ويف دنياه؛  املعاصي

ٌ وأن ال يكون عند املسلم ضعف  وخ و ر ،  صادقة عازمة ال تنقص  َ  َ    ٌ وأن يستعيذ باهللا من ،                         
 .  الشيطان ومن هوى النفس ويتغلب على نفسه
فهذا يدل على ضعف إميانه وعلى ضعف ؛  أما الذي يتوب مث يعود إىل الذنب

 .  عزميته
فالذي حصل منك نرجو اهللا أن يغفر لك وأن يعينك على ؛  وعلى كل حال

 .  االستمرار يف التوبة الصحيحة
وأن الصيام هو آخر ،  فكما تبني لك أهنا على الترتيب؛  أما بالنسبة لكفارة اليمني

 أو )  ِ         ع تق الرقبة (               ِ  ِ فيها ختيري بني الع تق  ،  فكفارة اليمني فيها ختيري وفيها ترتيب؛  لةمرح
فأي خصلة من هذه اخلصال الثالث ،  إطعام عشرة مساكني أو كسوة عشرة مساكني

فإنك تنتقل إىل ؛  فإذا مل تقدر على واحدة من هذه اخلصال الثالث؛  فإهنا تكفي؛  فعلتها
 .  ثة أيامفتصوم ثال،  الصيام
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 ٣٩٥

وما حصل أنك صمت ثالثة األيام ابتداء وأنت تقدر على اإلطعام أو على كسوة 
            ِّ        فال بد أن تكف ر بإحدى ؛  فإن الصيام ال جيزيك يف هذه احلالة؛  املساكني أو على العتق

 .  اخلصال الثالث اليت ذكرنا لك ما دمت تقدر عليها
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 ٣٩٦

 اجلامع يف مسائل العقيدة 

                  ً                      القرآن الكرمي حمفوظ ا من التبديل والتحريف احلكمة يف بقاء 
يف ،                ّ                         ّ         ّ      ما احلكمة يف أن  القرآن العظيم حمفوظ من الت بديل والت حريف- ٤٠٤س

وهل يعين اإلميان بالكتب ؟       ّ                ّ                      حني أن  الكتب األخرى كالت وراة واإلجنيل ليست كذلك
َ  َُ   خاص ة وأن  بعضها د خ ل ه  ا،  اإلميان مبا فيها على ما هي عليه اآلن  َ        ّ      ّ ُ لت حريف     ؟    َّ   

ُ                    ّ   ألن ه الكتاب  الباقي إىل قيام الس اعة؛                  َّ              القرآن الكرمي تكف ل اهللا تعاىل حبفظه    ّ       الن اسخ ملا ،   ّ        
ّ           وال يتطر ق إليه نسخ،  سبقه ؛     ُ  ِ            ّ   ّ           فاست حف ظ عليها الر باني ون واألحبار؛   ّ            ّ    أم ا الكتب الس ابقة،        

 َّ                          ر ق إليها النسخ بشرائع أخرى ويتط،      ّ  ٌ مؤق تة - واهللا أعلم -  ّ    وألن ها ؛      ً         ً    ابتالء  وامتحان ا هلم
ّ  ٌ     ُ  ِ َ               وهي أيض ا خاص ة  مبن أ نز ل ت عليهم يف وقتهم،  تأيت بعدها            ٌّ         ّ    والقرآن عام  جلميع الث قلني ،         ً    

ّ                      اجلن  واإلنس إىل يوم القيامة     . 
 .        ُ           ّ                 واإلميان  بالكتب اإلهلي ة من أركان اإلميان

ّ              واإلميان بالكتب الس ابقة إميان جممل من ،      َّ ٌ    ِّ        مفص ل  بكل  ما فيهواإلميان بالقرآن إميان،                  
وكذلك من أنكر ،          ٌّ             فهو مرتد  عن دين اإلسالم؛              ً               َّ        أنكر منه حرف ا أو آية أو أقل  أو أكثر

ً            حكم ا من أحكامه أو أنكر صالحيته ،  واالقتصاص من اجلاين،             َّ   كقطع يد الس ارق؛    
ّ      أو يف أي  زمان،             ّ                للحكم بني الن اس يف هذا الزمان ان بالكتب   ّ     أم ا اإلمي،  فهو كافر؛        

دون ما فيها من حتريف ،                             ٍّيتناول أصوهلا وما فيها من حق ،          ٌ    فهو إميان  جممل؛     ّ    الس ابقة
؛    ّ                                   ّ            َّ        َّ        ألن  اهللا أمر باإلميان هبا مع ذكره سبحانه أن  أهلها قد حر فوها وغي روا فيها؛  وتبديل

د على فهذا مردو؛  فاإلميان بأصوهلا وأهنا من عند اهللا دون ما فيها من حتريف وتبديل
 .  أصحابه

ƒ÷≅×  {:  قال تعاىل uθ sù t Ï% ©#Ïj9 tβθç7çFõ3tƒ |=≈ tG Å3ø9$# öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r'Î/ §ΝèO tβθä9θ à)tƒ #x‹≈ yδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# (#ρ çtIô±uŠÏ9 

Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ( { )١(   . 
                                                 

 .  ٧٩:  سورة البقرة آية) ١(
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 ٣٩٧

β¨  {:  وقال تعاىل Î)uρ óΟßγ ÷ΖÏΒ $ Z)ƒ Ìxs9 tβ… âθ ù= tƒ Οßγ tFt⊥ Å¡ø9r& É=≈ tFÅ3ø9$$ Î/ çνθ ç7|¡ós tG Ï9 zÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# $ tΒ uρ 

uθ èδ š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# šχθ ä9θ à)tƒ uρ uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# $ tΒ uρ uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# tβθ ä9θ à)tƒ uρ ’ n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# 

öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∠∇∪ { )١(   . 

 كيفية احلساب يوم القيامة والتكفري يف ذلك 
،  أحاول جاهدة أن ألتزم بتعاليم اإلسالم،   أنا فتاة مؤمنة باهللا تعاىل- ٤٠٥س

      ُّ هل يتم  :  والسؤال،         ً     ُ                                       لكن كثري ا ما ت راودين أفكار عن املصري واحلساب يوم القيامةو
َ    أم ال جيوز لنا أن نفك ر  يف ؟  أم ماذا؟                                   ّ       احلساب يوم القيامة يف يوم واحد لكاف ة اخلالئق ِّ                   

 ؟  هذا
 .                 َُّ                                               هذا السؤال املقد م  من هذه املرأة فيه إشكال حيتاج إىل اجلواب كما قالت

وحتاول تطبيق ،  بكوهنا مؤمنة باهللا تعاىل؛                          ً  املرأة أثنت على نفسها خري ا       ّوفيه أن 
                     ّ   ُّ           إن أراد به اإلنسان الت حد ث بنعمة اهللا :          ّ          ّ   وهذا الث ناء على الن فس،  الشريعة اإلسالمية

وإن أراد به اإلنسان تزكية ،  فهذا ال بأس به؛            َّ                          أو أن يتأس ى به غريه من أقرانه ونظرائه
وقد قال اهللا ،     ّ                  ّ  فإن  هذا فيه شيء من املن ة؛                ّ         له بعمله على رب ه عز وجلوإدال،  نفسه
tβθ–Ψ  {:  تعاىل ßϑ 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 ÷β r& ö/ä31 y‰yδ 

Ç≈ yϑƒ M∼ Ï9 β Î) óΟçFΖä. tÏ% Ï‰≈ ،  فال بأس به؛                          َّ     وأما إذا كان املراد به جمر د اخلرب.  )٢( } ∪∠⊆∩ ¹|
ّ          ُ لكن  األوىل ترك ه     . 

 :  فاألحوال يف ثناء املرء على نفسه أربع
 .                 ّ   ه من اإلميان والث بات                ّ   ُّ                          أن يريد بذلك الت حد ث بنعمة اهللا عليه مبا حباه ب- ١
 .   أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه- ٢

 .                       ّّ      ّ ّ  ملا يشتمالن عليه من الن ي ة الط ي بة؛  وهاتان احلاالن حممودتان

                                                 
 .  ٧٨:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١٧:  سورة احلجرات آية) ٢(
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 ٣٩٨

 مبا هو عليه من اإلميان                         ّ                    أن يريد بذلك الفخر والت باهي واإلدالل على اهللا - ٣
 .  ا ذكرنا من اآليةمل؛  وهذا غري جائز،      ّ   والث بات
فهذا ؛                                                        ّ    أن يريد بذلك جمرد اخلرب عن نفسه مبا هو عليه من اإلميان والث بات- ٤
 .           ُ واألوىل ترك ه،  جائز

ٌ     هل يوم  احلساب يوم  واحد  أو :  وهي،   ّ                                    أم ا املشكلة الثانية اليت ذكرهتا يف السؤال      ٌ          ُ     
 ؟  أكثر

كما قال ؛  اره مخسون ألف سنة   ّ          ولكن ه يوم مقد،           ّ                   فاجلواب أن  يوم احلساب يوم واحد
≅tΑr'y™ 7  {:  اهللا تعاىل Í← !$ y™ 5>#x‹yè Î/ 8ìÏ%#uρ ∩⊇∪ t ÌÏ≈ x6ù= Ïj9 }§øŠs9 …çµ s9 ÓìÏù# yŠ ∩⊄∪ š∅ ÏiΒ «!$# “ ÏŒ 

Æl Í‘$ yèyϑ ø9$# ∩⊂∪ ßl ã÷è s? èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ßyρ ”9$#uρ Ïµ ø‹s9Î) †Îû 5Θöθ tƒ tβ% x. …çν â‘# y‰ø)ÏΒ tÅ¡÷Η s~ y#ø9r& 7π uΖy™ ∩⊆∪ { )؛)١  
صحيح  " ويف.       ّ                                                     أي أن  هذا العذاب يقع للكافرين يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة

ّ  أن  النيب  ؛  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه " مسلم     ّ  ما من صاحب ذهبٍ  { :  قال
وأُمحي ،  ُصفِّحت له صفائح من نار؛  إال كان يوم القيامة؛  وال فّضة ال يؤّدي منها حقّها

يف يوم ،  أُعيدت؛  كلّما بردت،  فُيكوى هبا جنُبه وجبيُنه وظهُره،  عليها يف نار جهّنم
 .  )٣( )٢( }  ُيقضى بني العبادحىت،  كان مقداره مخسني ألف سنة

tβ%Ÿ2  {:  كما قال تعاىل؛  وهذا اليوم الطويل هو يوم عسري على الكافرين uρ $ ·Β öθ tƒ 

’ n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# #ZÅ¡tã ∩⊄∉∪ { )وقال تعاىل،   )٤  :}  ’ n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# çöxî 9Å¡o„ ∩⊇⊃∪ { )٥(   ،
ٌ            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(
 .  من حديث أيب هريرةوهلذا احلديث بقية)  ٦٨٠ / ٢ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٣(
 .  ٢٦:  سورة الفرقان آية) ٤(
 .  ١٠:  سورة املدثر آية) ٥(
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tΠöθ  {:  قال تعاىل؛                                                    ً وهذا اليوم فيه من األمور العظيمة ما جيعل الولدان شيب ا tƒ ã‡xΖãƒ 

’ Îû Í‘θ Á9$# 4 çà³øt wΥuρ tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# 7‹Í×tΒ öθ tƒ $ ]% ö‘ ã— ∩⊇⊃⊄∪ šχθ çG x≈ y‚ tG tƒ öΝæη uΖ÷ t/ β Î) öΝçFø[Î6 ©9 ω Î) #Zô³tã ∩⊇⊃⊂∪ ßøt ªΥ 

ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ tβθ ä9θ à)tƒ øŒÎ) ãΑθ à)tƒ öΝßγ è= sWøΒ r& ºπ s)ƒÌsÛ β Î) óΟçFø[Î6 ©9 ω Î) $ YΒ öθ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ y7 tΡθè= 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(   . 

ُ                       ّ            ّ  ّ               ُّ والتفكري والتعم ق  يف مثل هذه األمور الغيبي ة هو من الت نط ع الذي قال النيب   ُّ              فيه  : 
 .  )٣( )٢( } هلَك املُتنطُِّعونَ،  هلَك املُتنطُِّعونَ {

    ّ               ُ                           لغيبي ة التسليم وأخذ  األمور على ظاهر معناها دون وواجب اإلنسان يف هذه األمور ا
ّ                                        ُّ   أن يتعم ق أو حياول املقايسة بينها وبني األمور يف الد نيا    ّ                       فإن  أمور اآلخرة ليست كأمور ؛        

ُ              وإن كانت تشب ه ها يف أصل املعىن،     ُّ   الد نيا  .  لكن بينهما فرق عظيم،              ِ
 َّ       ُّ                 ن خل والر مان والفاكهة وحلم             ً                        ّ        وأضرب لك مثل ا فيما ذكره اهللا تعاىل يف اجلن ة من ال

 }  Ÿξمع قوله ،     ّ                                 الط ري والعسل واملاء واللنب وما أشبه ذلك sù ãΝn= ÷è s? Ó§øtΡ !$ ¨Β u’ Å∀÷z é& Μ çλm; 

ÏiΒ Íο §è% & ãôã r& L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∠∪ { )ِّوقوله يف احلديث القدسي ،   )٤                     : }  أعددُت

؛  )٦( )٥( } وال خطر على قلب بشر،  وال أذن مسعت،  لعبادي الّصاحلني ما ال عني رأت
وإن اشتركا ،              َّ             ُّ            َّ     َّ       َّ    ء اليت هلا مسم يات يف هذه الد نيا ال تعين أن  املسم ى كاملسم ى بهفهذه األمسا

                                                 
 .  ١٠٩ - ١٠٢:  اتياآلسورة طه ) ١(
 .  )١/٣٨٦(، أمحد  )٤٦٠٨(، أبو داود السنة  )٢٦٧٠(مسلم العلم ) ٢(
 .  )         ً قاهلا ثالث ا . (  اهللا عنهمن حديث عبد اهللا رضي)  ٢٠٥٥ / ٤ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٣(
 .  ١٧:  سورة السجدة آية) ٤(
، الترمذي تفسري القرآن  )٢٨٢٤(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  )٣٠٧٢(البخاري بدء اخللق ) ٥(

 .  )٢٨٢٨(، الدارمي الرقاق  )٢/٤٣٨(، أمحد  )٤٣٢٨(، ابن ماجه الزهد  )٣١٩٧(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٢١ / ٦ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٦(
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   ُّ             َّ                          ُّ          فكل  األمور الغيبي ة اليت تشارك ما يشاهد يف الد نيا يف أصل ؛  يف االسم ويف أصل املعىن
 .  املعىن ال تكون مماثلة له يف احلقيقة

وما يقتضيه ،                    َّ    خذ أمور الغيب بالت سليموأن يأ،  فينبغي لإلنسان أن ينتبه هلذه القاعدة
 .                ً          وأن ال حياول شيئ ا وراء ذلك،  ظاهرها من املعىن

≈ß  {:    ّ   ُِ  َ                                 ومل ا س ئ ل  اإلمام مالك رمحه اهللا عن قول اهللا تعاىل oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 

3“ uθ tG ó™ َ              طرق  رمحه اهللا برأسهأ؟  كيف استوى؛  )١( } ∪∋∩ #$ َ   ُ حىت عاله الر ح ضاء ،     :  أي؛            ُّ
ُ العرق  ُ     ً وصار يتصب ب  عرق ا،               ََ   وقال قول ت ه ،  مث رفع رأسه،  وذلك لعظم السؤال يف نفسه؛           َّ

ُ  االستواء غري   : ( قال رمحه اهللا؛                       ً                        الشهرية اليت كانت ميزان ا جلميع ما وصف اهللا به نفسه          
ُ       ٍوالكيف  غري  معقول ،      ٍجمهول     ُ ٌ ميان  به واجب واإل،         .  )٢( )     ُّ   ُ         ٌوالس ؤال  عنه بدعة ،     ُ       

ُ                      ٌفالسؤال املتعم ق  يف مثل هذه األمور بدعة  ّ                     ألن  الص حابة رضوان اهللا عليهم ؛               ِّ  وهم -  ّ   
ً                     أشد  الناس حرص ا على العلم وعلى اخلري وكفى ،   مثل هذه األسئلة مل يسألوا النيب -   ُّ         

 .  هبم قدوة
 اليت وصف هبا نفسه  جيري بالنسبة لصفات اهللا وما قلته اآلن بالنسبة لليوم اآلخر

   ّ    ّ                       فإن  مسم يات هذه األلفاظ بالنسبة ؛  من العلم والقدرة والسمع والبصر والكالم وغري ذلك
ّ        ُ                             ال مياثل ها شيء مم ا يشارك ها يف هذا االسم بالنسبة لإلنسانإىل اهللا     ُّ   ٍ       ٌ فكل  صفة  تابعة  ؛         ُ       
 .  فال مثيل له يف صفاته؛   ذاته       ّ               فكما أن  اهللا ال مثيل له يف؛  ملوصوفها

ويسري ،  وأنه عسري على الكافرين،    ّ              ٌ      أن  اليوم اآلخر يوم  واحد:  وخالصة اجلواب
ُ         وأن  ما ورد فيه من أنواع الث واب والعقاب أمر ال ي درك كنه ه يف هذه ،  على املؤمنني        ُ                  ّ                        ّ   
 .     ُّ   الد نيا                         ً                   وإن كان أصل املعىن فيه معلوم ا لنا يف هذه احلياة ،           ُّ   احلياة الد نيا

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
: "  ، وانظر كذلك ) ١٧٣،  ١٧٢ص " ( إثبات صفة العلو"  رواه اإلمام موفق الدين بن قدامة يف كتابه) ٢(

 وابن ، ورواه غريمها كالاللكائي وأبو عثمان الصابوين ) ١٤١،  ١٤٠ص (للذهيب "  خمتصر العلو للعلي الغفار
 .  القيم
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                ً                         حكم من كان جاهال  بأمر الصالة من حيث العدد 
 والكيفية مث علم أو مات قبل أن يعلم 

 بعض الناس يف بعض القرى البعيدة عن التعليم والدعوة إىل اإلسالم - ٤٠٦س
فهم ال يعرفون ،  ومن ذلك الصالة،  جيهلون الكثري من أحكام الدين ومن فرائضه

جيمعون ،  هم من يصلي الفجر ثالث ركعات أو أربعومن،  عدد ركعات الفروض
فما احلكم فيما ؛                         ً      وهكذا يف بقية الفروض جهل ا منهم،  السنة والفريضة بسالم واحد

 ؟  مضى من صلواهتم وفيمن مات منهم وهو على تلك احلالة
إذا كان فعلهم هذا بسبب التساهل بأن مل يسألوا أو مل يبحثوا وبإمكاهنم أن جيدوا من 

ّ فإن صالهتم ال تصح ؛  ولكنهم أمهلوا ذلك ومل يبالوا،  شدهم ويفيدهمير ألهنم غري ؛               
ألنه مطلوب من املسلم أن يعرف أحكام العبادة قبل أن ؛  معذورين يف هذه احلالة

لبعدهم عمن يرشدهم ؛    ّ                                           وأم ا إن كانوا غري قادرين على معرفة أحكام الصالة.     ِّ   يؤد يها
لقوله ؛  وصالهتم صحيحة،  م يصلون على حسب حاهلم  ّ  فإن ه؛  وتعذر الوصول إليه

θ#)  {:  تعاىل à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ فإذا أمرُتكُم بشيء فأتوا  { ولقول النيب ،   )١( } #$

  )٣( )٢( } منه ما استطعتم

 حديث كرامات الشهيد الست 
ٍ  أن  للش هيد ست  كرامات  ورد عن الرسول - ٤٠٧س ال جيد أمل :  وهي أنه،     ّ    َّ      َّ      

ُ                        ي غف ر  له عند أول قطرة من دمه،  املوت إال كقرصة بعوضة           َّ  ُ        ال يصل الفت ان  إليه يف ،  ُ   َ

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٢(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
عن أيب : "  من حديث أيب هريرةوهو جزء من حديث أوله)  ٩٧٥ / ٢ (رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٣(

 .  احلديث. "  أيها الناس:  خطبنا رسول اهللا فقال:  هريرةقال
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َ        ي كسى تاج  الوقار،  قربه هل ؛  ويشفع يف سبعني من أهل بيته،  ُ  َ             ّ  ِّ ي رت ل يف منازل الن بي ني،  ُ       
 ؟              َّ  ُوما معىن الفت ان ؟  هذا احلديث صحيح

ُ           ما ذ كر يف هذا السؤال من الكرامات اليت ينال ها الش هيد  يف سبيل اهللا   ُّ        كل ها جاءت ،      ُ                                    ُ      َّ  
فإنه مل يرد ؛  ُ  َ ُ           ّ  ي رت ل  منازل النبي ني:                 َّ    ما عدا قول الس ائلهبا األحاديث عن رسول اهللا 

 واهللا )٢( )١( } ال يفُضلُُه النبيُّون إال بفضل درجة الّنبّوة { : وإمنا ورد بلفظ،  هبذا اللفظ
 .  أعلم

 حكم اسم من دخل يف اإلسالم 
 ؟   اإلسالم أن يقوم بتغيري امسه هل جيوز للفرد الذي يدخل- ٤٠٨س

ً        ً إال إذا كان امس ا مكروه ا؛  فإنه ال يلزمه تغيري امسه؛  إذا دخل الكافر يف اإلسالم ؛              
أو غري ذلك ،  أو عبد الكعبة،  عبد املسيح:  مثل؛         ُ  َ َّ ً        أو كان م ع ب د ا لغري اهللا،  َ   ح زن:  مثل

 .  )٣(           ّ      من هذين الن وعني   ّ              غي ر أمساء أشخاص  ّ      ألن  النيب ؛              َّ  من األمساء احملر مة

 من أسلم ويف ذمته حقوق لبعض الناس قبل اإلسالم 
فهل ،   ويف ذمته بعض احلقوق للناس إذا أسلم كافر وتاب إىل اهللا - ٤٠٩س

 ؟  اإلسالم ميحو ذنب تلك املظامل دون أن يردها إىل أهلها أم ال بد من ذلك
أما ما مل يتنازلوا ،  تنازلوا عنهاحقوق اآلدميني ال تسقط إال إذا مسحوا هم فيها و

فإن ذلك ال يسقط عنه ؛  ولو أسلم وتاب إىل اهللا،  فإهنا ال تسقط عن املتحمل هلا؛  عنها
قال ؛              ُّ         ألن التوبة جتب  ما قبلها؛  وإمنا تسقط عنه حقوق اهللا اليت تركها قبل التوبة،  بالتوبة
≅  {:  تعاىل è% zƒ Ï% ©#Ïj9 (#ÿρãxŸ2 βÎ) (#θßγ tG⊥ tƒ öxøó ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β ô‰s% y#n= y™ { )٤(  . 

                                                 
 .  )٢٤١١(، الدارمي اجلهاد  )٤/١٨٦(أمحد ) ١(
 .  من حديث عتبة بن عبد السلمي رضي اهللا عنه)  ٢٩١ / ٥ " ( جممع الزوائد ومنبع الفوائد: "  انظر) ٢(
 .  ) ١١٧ / ٧ " ( صحيح البخاري"  كما يف) ٣(
 .  ٣٨:  سورة األنفال آية) ٤(
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 حكم ظلم العمال ومعاملتهم بالقسوة 
ُ   كفيلي يظل م ين- ٤١٠س               ً  وال أملك له شيئ ا ،                  ّّ         ّ  ويهضم حقوقي املاد ي ة واملعنوي ة،           ِ 

ً           ّ        علم ا بأنه يصل ي وملتزم،        ُّ              وى الد عاء عليه وبغضهس   ّ                      لكن ه يقسو على مكفوليه يف ،    
 ؟  فهل إن أبغضته أكون ناقص اإلميان؛            ُّ      َّ   ونشعر بالظ لم الش ديد،              ّّ  املعاملة املاد ي ة

وال جيوز ظلم ،  وهي ظلم،           ّ                                 َّ  احلقيقة أن  هذه املسألة يشكو منها كثري من العم ال
 .  غري مسلمنيولو كانوا ،      َّ  العم ال

إين حّرمُت الظُّلم على  { : واهللا تعاىل يقول،     ُّ                      الظ لم ال جيوز حبال من األحوال

ملّا بعثَ معاذًا إىل  {  ويقول )٢( )١( } فال تظالَموا؛  وجعلته بينكم حمرًَّما،  نفسي

 .  )٤( )٣( } فإّنه ليس بينها وبَني اهللا حجاٌب؛  واّتق دعوةَ املظلوم:  قال له؛  اليمن
 .            ّ  وال مع الكف ار،  ال مع املسلمني،            ُّ                فال جيوز الظ لم حبال من األحوال

 وجاء )٦( )٥( } أعطوا األجري أجرته قبل أن َيجِفَّ َعَرقُه { قال ؛             ٌّواألجري له حق 

وذكَر منهم من استأجر أجًريا فاستوىف  . ثالثةٌ أنا خصُمهم يوم القيامة { : يف احلديث

 .  )٨( )٧( } منه ومل يؤدِّ له حقَّه
     َّ يستغل  ،                        ّ              َّ         فال جيوز للكفيل أن يستغل  ضعف هؤالء العم ال املساكني،            ّ  فال جيوز الظ لم

ُ  ضعف ه م ٌ هذا ظلم ،  ويهضم حقوقهم،       َّ       ويتجب ر عليهم،       َّ       ويتسل ط عليهم،     َ ٌ  هذا واهللا ظلم  ،                   
                                                 

 .  )٢٥٧٧(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ١(
 .  من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه)  ١٩٩٤ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )٢٣١٦(البخاري املظامل والغصب ) ٣(

 .  )١٦١٤ (، الدارمي الزكاة )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(الزكاة ، أبو داود  )٢٤٣٥(
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه)  ٩٩ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
 .  )٢٤٤٣(ابن ماجه األحكام ) ٥(
"  السنن الكربى"  ، ورواه البيهقي يف مرمن حديث عبد اهللا بن ع)  ٨١٧ / ٢ " ( سننه"  رواه ابن ماجه يف) ٦(

 .  ) ٩٨ / ٤ (للهيثمي "  جممع الزوائد ومنبع الفوائد: "  ، وانظر من حديث أيب هريرة)  ١٢١ / ٦ (
 .  )٢/٣٥٨(، أمحد  )٢٤٤٢(، ابن ماجه األحكام  )٢١١٤(البخاري البيوع ) ٧(
 .  ) ومل يعطه أجره.  : ( ريرةبلفظمن حديث أيب ه)  ٤١ / ٣ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٨(
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 ٤٠٤

والواجب تقوى اهللا ،                        ٍّ   َّ والواجب إعطاء كل ذي حق  حق ه،  ب العدلوالواج،  ال جيوز
 .  سبحانه وتعاىل

ويقول ،  دعوة املظلوم يرفُعها اهللا فوَق الَغمامِ { قال ؛      ُّ               والظ لم يوجب العقوبة

Ÿω  {:   واهللا تعاىل يقول)٢( )١( } ولو بعد حني،  ألنتصرنَّ لِك؛  وعزَّيت وجاليل:  اهللا uρ 

t|¡óss? ©!$# ¸ξÏ≈xî $£ϑtã ã≅yϑ÷ètƒ šχθßϑÎ=≈©à9$# 4 $yϑ̄ΡÎ) öΝèδã½jzxσãƒ 5ΘöθuŠÏ9 ßÈy‚ô±n@ ÏµŠÏù ã≈|Áö/F{$# ∩⊆⊄∪ { )؛ )٣ 
=ÞΟn  {:  ويقول سبحانه،      َّ       فالظ امل نادم ÷è u‹y™ uρ t Ï% ©!$# (#þθ ßϑ n= sß £“ r& 5=n= s)ΖãΒ tβθç7Î= s)Ζtƒ ∩⊄⊄∠∪ { )؛  )٤
 .              َّ             وز ال مع العم ال وال مع غريهم   ُّ      الظ لم ال جي

∅š{:  قوله تعاىل ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ( { وبيان 
 حكم حب األندية الرياضية 

∅š  {:  ول اهللا تعاىل يق- ٤١١س ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† 

Éb=ßs x. «!$# ( { )هل يدخ ل  يف ذلك حب  األندية الر ياضي ة اليت جت؛   )٥        ّ   ّ           ُّ         ُ  ُ ُ  عل الش خص يؤخ ر         ّ       ّ      
ّ       ً الص الة مثل ا ّ    نسأل اهللا الس المة،     ُ  ُ         ُّ   ّ                  وهل يدخ ل  يف ذلك حب  الن ساء واملال والولد ؟                   

 ؟                           ُّ   واملرتل وغري ذلك من أمور الد نيا
ُ    ُ األنداد ي راد  هبم الش ركاء         ُ ُ           كاألصنام واألضرحة اليت ت عبد  من دون اهللا؛         ُ    هؤالء هم ،                      ُ   

ُ بيه  والن ظري    ِّ ُّ               َّالن د  هو العديل والش ،  األنداد  :  فجعلوا هذه املعبودات مساوية هللا ومعادلة له،    ُ      َّ 
$$!»  {:  كما قال اهللا تعاىل عنهم أهنم يوم القيامة يقولون s? βÎ) $ ¨Ζä. ’Å∀ s9 9≅≈n= |Ê AÎ7•Β ∩∠∪  

øŒÎ) Νä3ƒ Èhθ |¡èΣ Éb> tÎ/ tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩∇∪ { )يقول املشركون ألصنامهم يوم القيامة ومعبوديهم ؛   )٦
                                                 

 .  )١٧٥٢(، ابن ماجه الصيام  )٣٥٩٨(الترمذي الدعوات ) ١(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٥٨ /٣ " ( اإلحسان"  كما يف"  صحيحه"  رواه ابن حبان يف) ٢(
 .  ٤٢:  سورة إبراهيم آية) ٣(
 .  ٢٢٧:  سورة الشعراء آية) ٤(
 .  ١٦٥:  رة آيةسورة البق) ٥(
 .  ٩٨ -٩٧:  تانياآلسورة الشعراء ) ٦(
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 ٤٠٥

$$!»  {:  إذا دخلوا يف النار s? β Î) $ ¨Ζä. ’Å∀ s9 9≅≈n= |Ê AÎ7•Β ∩∠∪ { )نيا     ُّيف الد :  يعين؛  )١  ،}  øŒÎ) 

Νä3ƒ Èhθ |¡èΣ Éb>tÎ/ tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩∇∪ { )٢(  . 

ΟèO t¢  {:  ويقول تعاىل Ï% ©!$# (#ρ ãxx. öΝÍκÍh5tÎ/ šχθ ä9Ï‰÷è tƒ ∩⊇∪ { )يعدلون به غريه :  يعين؛  )٣
ٌ     واهللا جل  وعال واحد  أحد،                        ُّ    من األشباه واألنداد والش ركاء ٌ فرد صمد ،        َّ         وال ،      َّ   ال ند  له،        

 .  سبحانه وتعاىل،  وال شريك له،  شبيه له
 كان فيها إذا؛  ولكن،  فليست من األنداد؛   ّ             ّ   ّ  أم ا األندية الر ياضي ة،  هؤالء هم األنداد
ُ                               فإهنا حير م  االشتغال هبا وترك ذكر اهللا عز وجل؛  ُ   ٌ          ش غل  عن ذكر اهللا  ُ كما قال ؛        

$  {:  تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω ö/ä3Îγ ù= è? öΝä3ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ öΝà2 ß‰≈ s9÷ρ r& { )إذا كانت األموال ؛   )٤
     ّ               مع أن  األموال واألوالد ! ؟  فكيف باألندية؛  واألوالد ال جيوز االشتغال هبا عن ذكر اهللا

                          َّ فيجب على اإلنسان أن ال يستمر  ؛  ولكن إذا شغلوا عن ذكر اهللا،  فيهم خري،  فيهم نفع
،                  ُ                         البيع والشراء وي قبل على الصالة وقت الصالةبل يترك،  على االشتغال هبم عن ذكر اهللا

ّ    يرج ع  إىل البيع والش راء؛  فإذا فرغت الصالة               ُ ِ     ،}  #sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9$# (#ρ ãÏ±tFΡ$$ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

(#θ äó tGö/$#uρ ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$# (#ρ ãä.øŒ$#uρ ©!$# #ZÏWx. ö/ä3¯= yè ©9 tβθßs Î= øè? ∩⊇⊃∪ { )٥(  . 
؛         ٌَّ فهذا حمر م ؛             ّ   ّ                 ُ         ً                    فاألندية الر ياضي ة إذا كانت متابعت ها مشغلة  عن ذكر اهللا وعن الصالة

وال ،  أما إذا كان هذا ال يشغل عن ذكر اهللا،  كاالشتغال باألموال واألوالد عن ذكر اهللا
ولكن لو اشتغل بغريها يكون أوىل ،  فهذا قد يكون من املباحات؛  صالةيشغل عن ال

أو باع واشترى وشغل ،             ً أو قرأ قرآن ا،           ً طالع كتاب ا؛  لو اشتغل بشيء نافع،  وأحسن

                                                 
 .  ٩٧:  سورة الشعراء آية) ١(
 .  ٩٨:  سورة الشعراء آية) ٢(
 .  ١:  سورة األنعام آية) ٣(
 .  ٩:  سورة املنافقون آية) ٤(
 .  ١٠:  سورة اجلمعة آية) ٥(
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 ٤٠٦

هذا أحسن من كونه يشتغل مبتابعة األندية ،                               ُ    الوقت مبا هو مفيد له يف دينه ود نياه
 .     ّ   ّ  الر ياضي ة

  األبواب والسيارة حكم تعليق األذكار على
ُ                   ّ ّ     ما حكم تعليق بعض األذكار اليت ت لص ق  على األبواب أو الس ي ارة - ٤١٢س  َ   ُ                             
ّ              فيوضع دعاء الر كوب يف السيارة،  وذلك للتذكري هبذه األدعية،  وغريها ودعاء ،               

ّ                 دخول احلم ام على باب احلمام  .                   ً أفتوين جزاكم اهللا خري ا؟  وهكذا.         
                   ّ   مث إننا مأمورون بالذ كر ،                ً        ّ  غريها ليس معروف ا عن الس لفتعليق األدعية على األبواب و

ّ                                        والد عاء بألسنتنا وقلوبنا ال بالكتاب والتعليق             ّ   مع ما قد يترت ب ،  وإمنا هذه عادة جرت،     
وفيها أمساء اهللا تعاىل أو آيات ،  على هذا العمل من ابتذال تلك األدعية وتعريضها لإلهانة

 .                          ُُّ  فينبغي ترك هذا العمل وجتن ب ه؛  ريفة الشمن القرآن أو أحاديث النيب 

 حكم دخول دورة املياه بكتاب أو جريدة 
ُ  َ             عندما أريد أن أدخ ل  دورة املياه - ٤١٣س              ً      آخذ معي كتاب ا أو - أكرمكم اهللا -                 

 ؟  فهل جيوز ذلك؛  جريدة حىت أقضي حاجيت
ملا ؛  لك من كتاب أو جريدة أو غري ذال جيوز دخول اخلالء بشيء فيه ذكر اهللا 

 .  يف ذلك من االمتهان لذكر اهللا عز وجل
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 املصطلحات العقيدية 

 معىن املكر من أمر اهللا تعاىل وعن اجلمع بينه وبني إحسان الظن باهللا 
وهل املؤمن العامل منهي عن األمن من ؟   ماذا يعين األمن من مكر اهللا- ٤١٤س
وكيف جنمع بني النهي عن أمن ؟  ميواهللا وعده باخلري العظيم واألجر الكر،  مكر اهللا

 ؟  مكر اهللا وبني إحسان الظن باهللا
ال يطغى عليه جانب الرجاء حىت يأمن مكر ،                           ً      ً جيب على املؤمن أن يكون خائف ا راجي ا

θ#)  {:  ألن اهللا تعاىل يقول،  اهللا ãΖ ÏΒ r' sù r& t ò6 tΒ «! $# 4 Ÿξ sù ß tΒ ù' tƒ t ò6 tΒ «! $# ω Î) ãΠ öθ s) ø9 $# 

tβρ ç Å£≈ y‚ ø9 $# ∩∪ { )فاألمن من مكر اهللا حيمل على فعل املعاصي وعدم اخلوف من اهللا ،  )١
فإن اليأس من ،  وكذلك ال يطغى عليه جانب اخلوف حىت ييأس من رمحة اهللا،  تعاىل

tΒ  {:  قال تعاىل،  رمحة اهللا كفر uρ äÝuΖø)tƒ ÏΒ Ïπ yϑ ôm §‘ ÿÏµ În/u‘ ωÎ) šχθ—9!$ Ò9$# ∩∈∉∪ { )٢(   ،
çµ…  {:  وقال تعاىل ¯ΡÎ) Ÿω ß§t↔ ÷ƒ ($ tƒ ÏΒ Çy ÷ρ§‘ «!$# ω Î) ãΠöθ s)ø9$# tβρãÏ≈ s3ø9$# ∩∇∠∪ { )٣(   . 

فحسن ،                                                   ً            وإحسان الظن باهللا ال بد معه من جتنب املعاصي وإال كان أمن ا من مكر اهللا
 .  مودالظن باهللا مع فعل األسباب اجلالبة للخري وترك األسباب اجلالبة للشر هو الرجاء احمل

فهو الرجاء املذموم وهو ،  وأما حسن الظن باهللا مع ترك الواجبات وفعل احملرمات
 .  األمن من مكر اهللا

                                                 
 .  ٩٩:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٥٦:  سورة احلجر آية) ٢(
 .  ٨٧:   سورة يوسف آية)٣(
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 ٤٠٨

Ÿ≅Š{:  اجلمع بني قوله تعاىل Ï% uρ tΠöθ u‹ø9$# ö/ä39|¡Ψ tΡ $ yϑ x. óΟçF‹Å¡nΣ u!$ s)Ï9 ö/ä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈ yδ {  
’ {:  وقوله تعاىل Îû 5=≈ tG Ï. ( ω ‘≅ÅÒ tƒ ’În1u‘ Ÿω uρ  |¤Ψtƒ{  

Ÿ≅Š  {:                 ً                      قال سبحانه خماطب ا الكفار وهم يف النار- ٤١٥س Ï% uρ tΠöθ u‹ø9$# ö/ä39|¡Ψ tΡ $ yϑ x. 

óΟçF‹Å¡nΣ u!$ s)Ï9 ö/ä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈ yδ { )وقال سبحانه يف آية أخرى،  )١  :}  ’Îû 5=≈ tG Ï. ( ω ‘≅ÅÒ tƒ ’ În1u‘ 

Ÿω uρ  |¤Ψtƒ ∩∈⊄∪ { )؟  فكيف جنمع بني اآليتني،  )٢ 
فالنسيان الذي نفاه اهللا عن نفسه هو النسيان ،  كور يف اآليتني خمتلفمعىن النسيان املذ

 . ألنه نقص وعيب؛  واهللا سبحانه مرته عن ذلك،  الذي هو مبعىن الغفلة والذهول
} (#θ Ý¡nΣ ©!$# öΝåκu Å¡t⊥ sù 3 { )وذلك ،  تركهم يف الضالل وإعراضه سبحانه عنهم:  فمعناه،  )٣

فإهنم ملا تركوا أوامره وأعرضوا عن دينه تركهم اهللا وأعرض ،  من باب املقابلة واجملازاة
،  وكلمة النسيان لفظ مشترك يفسر يف كل مقام حبسبه وعلى مقتضاه اللغوي،  عنهم

واستهزائه باملستهزئني كله ،  وسخريته من الساخرين،  باملاكرينوهذا مثل مكره سبحانه 
 .  من باب اجملازاة واملقابلة وهو عدل وكمال منه سبحانه

 الفرق بني احلمد والثناء على اهللا ومتجيد اهللا وعن أيهما أبلغ 
 ؟  وأيهما أبلغ؟   هل هناك فرق بني احلمد والثناء على اهللا ومتجيد اهللا- ٤١٦س

فاحلمد هو الثناء باللسان على اجلميل ،  والثناء على اهللا ال فرق بينهمااحلمد 
فما ،  واهللا سبحانه حيمد لذاته ولصفاته وألفعاله الدائرة بني العدل والفضل،  االختياري

 .  بالعباد من نعمة إال منه سبحانه وتعاىل

                                                 
 .  ٣٤:  سورة اجلاثية آية) ١(
 .  ٥٢:  سورة طه آية) ٢(
 .  ٦٧:  سورة التوبة آية) ٣(
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  يا رسول اهللا إين أكثر الصالة:  حديث أيب بن كعب
 احلديث .   صاليتفكم أجعل لك من

 : قلت:   أنه قال عن أيب بن كعب           ً           قرأت حديث ا عن النيب - ٤١٧س
،  " ما شئت " : قال؟  فكم أجعل لك من صاليت،  يا رسول اهللا إين أكثر الصالة {
:  فقلت:  قال،  " ما شئت وإن زدت فهو خري لك " : قال،  الربع:  فقلت:  قال

 : قال،  النصف:  فقلت:  قال،  " ما شئت فإن زدت فهو خري لك " : قال،  الثلث
إذن  " : قال،  أجعل لك صاليت كلها:  قال،  " ما شئت وإن زدت فهو خري لك "

؟  وما معناه؟  اللفظفهل هذا احلديث صحيح هبذا ،  )١( } يكفى مهك ويغفر ذنبك
 ؟  وما املقصود جبعل الصالة للرسول 

 .  )٢( حديث حسن صحيح:  وقال الترمذي،  هذا احلديث رواه أمحد والترمذي وغريمها
ومعىن ،   كان يكثر من الدعاء  ُ         فأ يب بن كعب ،  واملراد بالصالة هنا الدعاء

 ل دعائه صالة على النيب  هل جيعل ربع دعائه أو نصفه أو كاحلديث أنه سأل النيب 
 أنه إذا  فأخربه النيب يستبدل الدعاء الذي كان يدعو به بالصالة على النيب :  يعين

  ألن من صلى على النيب؛   أنه يكفى مهه ويغفر ذنبهجعل دعاءه كله صالة على النيب 
ه وغفر له ومن صلى اهللا عليه فقد كفاه مه،  صالة واحدة صلى اهللا عليه هبا عشر صلوات

 .  فهذا احلديث فيه فضيلة اإلكثار من الصالة على النيب ،  ذنبه

 صفة أولياء اهللا تعاىل وعن مكان وجودهم 
؟  فما هي صفتهم احلقيقية،   يطلق على بعض الناس صفة أولياء اهللا- ٤١٨س

 ؟  وهل هلم زمن حمدد أم أهنم يوجدون يف كل زمان؟  وكيف وصلوا إىل هذه املرتبة

                                                 
 .  )٢٤٥٧(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(
كالمها من )  ١٦٤ / ٧ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف بنحوه)  ١٣٦ / ٥ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

 .  حديث الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه رضي اهللا عنهم



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤١٠

Iω  {:  ة أولياء اهللا كما حددها اهللا تعاىل بقولهصف r& χ Î) u!$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγ öŠn= tæ 

Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∉⊂∪ { )فأولياء اهللا هم الذين ،   )١
 فمن اتصف باإلميان والتقوى فهو من أولياء اهللا ،  آمنوا وكانوا يتقون هذه صفتهم

  فاملسلمون أولياء اهللا وهذه حاصلة لكل مسلم حبسب إميانه وحبسب تقواه هللا 
،  وحبسب أعماهلم الصاحلة،  وهم يتفاوتون يف هذه الوالية حبسب قوة إمياهنم وضعفه

 .  وكلما قوي إمياهنم وكثرة أعماهلم الصاحلة وتقواهم هللا عظمت واليتهم هللا عز وجل
،   يوجدون يف كل زمان ما وجد املسلمون على وجه األرض- واحلمد هللا -وهم 

 فأولياء اهللا هذه فما دام أن املسلمني موجودون على وجه األرض فإهنم أولياء اهللا 
ننا نعتقد فيهم كما يعتقد اخلرافيون من أن أولياء اهللا ولكن ليس معىن هذا أ،  صفتهم

وأهنم ،              ً                                    أو أن هلم شيئ ا من األمر والتدبري مع اهللا سبحانه وتعاىل،  يتصرفون يف الكون
ْ       جييبون م ن  دعاهم فيلجئون إىل قبورهم ،  وهم أموات،  ويفكون حاجة من استغاث هبم،        َ 

،  ويطلبون منهم قضاء احلوائج،  م أمواتوه،  وأضرحتهم يتربكون هبا وينادون أصحاهبا
فإن ،  وال يرضى به مؤمن،  وأولياء اهللا على احلقيقة ال يرضون هبذا،  فإن هذا شرك أكرب

 .  هذا هو الشرك األكرب
ونستغفر ،  ونترحم عليهم،  ولكننا حنب أولياء اهللا ونقتدي هبم يف أعماهلم الصاحلة

 فهذا هو الشرك األكرب والذنب الذي ال ون اهللا                      ً      أما أننا نتخذهم أرباب ا من د،  هلم
 .  يغفر إال بالتوبة

  معىن السيادة وكيفية حتقيقها وعن السيد من أمة حممد 
ومن هو السيد من أمة ؟  ومب تتم؟  وكيف تتحقق؟   ما معىن السيادة- ٤١٩س
 ؟  حممد 

                                                 
 .  ٦٣ - ٦٢:  تانياآلسورة يونس ) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤١١

 سهم كما قال ويطلق ويراد به زعيم القوم ورئي،  السيد يطلق ويراد به املالك
 .  )٢(يعين سعد بن معاذ :  )١( } قوموا إىل سيدكم { : لألنصار

ومنهم ،  منهم من منع،  وإطالق لفظ السيد على الشخص فيه خالف بني أهل العلم
 وابن أنت سيدنا:   ملا قال له بعض الناسوالذي منعوا احتجوا بأن النيب ،  من أجاز
فهذا :  قالوا،   ذلك فأنكر عليهم )٤( )٣( } إمنا السيد اهللا { قال النيب ،  سيدنا

وقوم أجازوه ،  ألنه وصف للخالق؛  يدل على أنه ال جيوز إطالق السيد على املخلوق
 ملا أقبل وكان حيمل )٦( )٥( } قوموا إىل سيدكم { :  قال لألنصارواحتجوا بأن النيب 

 .  فهذا يدل على جواز إطالق السيد على بعض الناس،             ً ألنه كان جرحي ا؛  على دابة
سيد إذا كان :              ُ                أنه جيوز أن ي قال لبعض الناس- إن شاء اهللا -والقول الصحيح 

ً           زعيم ا أو رئيس ا يف قبيلته          ً أو سيد القبيلة الفالنية مبعىن أنه ،  فالنسيد بين :  فيقال،     
وإمنا يكون من باب الوصف ،  وال يكون هذا لإلطراء والغلو،  زعيمها ورئيسها

ألنه ؛  لكن ال يواجه به الشخص أو يف حضوره،  فالن سيد بين فالن:  يقال،  والتمييز
 .                      ً             بل يقال يف غري حضوره مجع ا بني األحاديث،  حيمله على الكرب والعجب

أما ما يتعارف عليه بعض املنحرفني اليوم من إطالق السيد على بعض املضللني من 
              ً                               وأهنم مينحون شيئ ا من املقاصد اليت تطلب منهم فيما ،  ويعتقدون منهم الربكة،  زعمائهم

وإمنا هم مضللون جيب ،  وهؤالء يف احلقيقة ليسوا سادة،  ال يقدر عليه إال اهللا فهذا جيوز
 .  احلذر منهم

                                                 
، أمحد  )٥٢١٥(، أبو داود األدب  )١٧٦٨(، مسلم اجلهاد والسري  )٢٨٧٨(البخاري اجلهاد والسري ) ١(

)٣/٢٢(  . 
 .  دري رضي اهللا عنهمن حديث أيب سعيد اخل)  ٢٨ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  )٤/٢٥(مسند أمحد ) ٣(
، ورواه  ) ٢٥٥ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٢٥،  ٢٤ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(

، كلهم من حديث مطرف بن عبد اهللا بن  ) ٢١١حديث رقم  ) ( ٨٥ص " ( األدب املفرد"  البخاري يف
 .  نهمالشخري عن أبيه رضي اهللا ع

، أمحد  )٥٢١٥(، أبو داود األدب  )١٧٦٨(، مسلم اجلهاد والسري  )٢٨٧٨(البخاري اجلهاد والسري ) ٥(
)٣/٢٢(  . 

 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٢٨ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٦(
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 ٤١٢

 اختصاص بعض الشخصيات باسم اإلمام
  كعلي بن أيب طالب وابنيه وابن تيمية والغزايل 

ُ                بعض الشخصيات اإلسالمية ع رفت باسم اإلمام- ٤٢٠س كاإلمام علي بن أيب ،                        
ملاذا خص هؤالء هبذا ،  والغزايل وغريهم،  وابن تيمية،  واحلسني،  واحلسن،  طالب
 ؟  اللقب

 وتلقيب بعض -واإلمام يف العلم ،   كاإلمام يف الصالة-لقدوة ا:  اإلمام من معانيه
قال تعاىل إلبراهيم عليه ،  الشخصيات العلمية باإلمام من أجل علمه وصالحه ال بأس به

ÎoΤÎ) y7’  {:  الصالة والسالم è= Ïæ% y` Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒ Î) ( { )وقال تعاىل )١  :}  $ oΨ ù= yè y_ uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ£ϑ Í← r& 

šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÍö∆ r'Î/ $£ϑ s9 (#ρ çy9 |¹ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩⊄⊆∪ { )وقال تعاىل عن عباد ،   )٢

$  {:  الرمحن أهنم يقولون يف دعائهم oΨ ù= yèô_ $#uρ šÉ)−Fßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒÎ) ∩∠⊆∪ { )اجعلنا :   أي )٣
 .  قدوة يف اخلري

فإنه ال يلقب هبذا اللقب إذا أريد به اإلمامة يف ،   من مل يتصف بالعلم والعملأما
 .  الدين

${:  الظن املنهي عنه يف قوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $# { 

$  {:   يقول املوىل تبارك وتعاىل يف حمكم الترتيل- ٤٢١س pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 

(#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $# #ZÏW x. zÏiΒ Çd©à9$# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd©à9$# ÒΟøO Î) ( { )٤(   . 
θ#)  {:  فهل يعين قوله ç7Ï⊥ tG ô_ $# #ZÏWx. zÏiΒ Çd©à9$# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd©à9$# ÒΟøO Î) ( { )يعين أن  )٥ 

:  فيقول،                                                                اإلنسان يظن بأخيه املسلم ظن ا وهو ال يعلم هل صدر منه ذلك األمر أم ال
                                                 

 .  ١٢٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٤:  سورة السجدة آية) ٢(
 .  ٧٤:  سورة الفرقان آية) ٣(
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٤(
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٥(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤١٣

Ÿω  {:  إن اهللا مل ينه عن الظن كله مثلما هنى عن الزىن حيث قال uρ (#θ ç/ tø) s? #’ oΤ Ìh“9$# ( { )١(  
 ؟  فهل هذا يعين أن الظن إلزام على كل الناس،  بعض الزىن:  مل يقل

،  الظن املنهي عنه هنا هو جمرد التهمة اليت ال دليل عليها كمن يتهم غريه بالفواحش
وهنيه سبحانه عن كثري من الظن من أجل أن يتثبت ،  ومل يظهر عليه ما يقتضي ذلك

ومل ينه عن ،  اإلنسان وال يندفع مع الظنون من غري تثبت لئال يقع يف الظن الذي فيه اإلمث
فإن أكثر األحكام الشرعية مبنية ،  ألن من الظن ما جيب اتباعه واألخذ به؛  كل الظن

والظن املنهي عنه كأن يظن بأهل اخلري ،  اللة القياس وداللة العمومعلى غلبة الظن كد
 .  واهللا أعلم،                                                           فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن هبم شر ا حسبما يظهر منهم،     ً سوء ا

 حقيقة سوء الظن وأسبابه وطرق عالجه 
 ؟   سوء الظن من أمراض القلوب فما حقيقته وأسبابه وطرق عالجه- ٤٢٢س

 :  ن فيه تفصيل على النحو التايلسوء الظ
šχθ  {:  قال تعاىل،   سوء الظن باهللا تعاىل كفر- ١ ‘ΖÝàtƒ «!$$ Î/ uöxî Èd,ys ø9$# £sß 

Ïπ §‹Î= Îγ≈yf ø9$# ( { )يف املنافقنيوقال تعاىل،   )٢   :}  šÏoΡ!$ ©à9$# «!$$ Î/  ∅ sß Ïöθ ¡¡9$# 4 öΝÍκö n= tã äο tÍ← !#yŠ 

Ïöθ ¡¡9$# ( |=ÅÒ xî uρ ª!$# öΝÍκö n= tã óΟßγ oΨ yè s9uρ £‰tã r&uρ óΟßγ s9 zΟ̈Ψ yγ y_ ( ôNu!$ y™ uρ #ZÅÁ tΒ ∩∉∪ { )٣(   . 
ألنه ظلم للمؤمن واملطلوب من ؛   سوء الظن باملؤمنني واألبرياء وهذا ال جيوز- ٢

 .  وسوء الظن باملسلم يسبب البغضاء بني املسلمني،  املسلم حسن الظن بأخيه املسلم
ألنه يسبب االبتعاد عنهم ؛   سوء الظن بأهل الشر والفساد وهذا مطلوب- ٣
 .  موبغضه

                                                 
 .  ٣٢:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ١٥٤:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٦:  سورة الفتح آية) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤١٤

 احلسد وكيفية تاليف وقوعه يف النفس واألهل 
وكيف يدرؤه ؟                              ً وكيف يتالىف املسلم أن يكون حسود ا؟   ما هو احلسد- ٤٢٣س

 أي إن -ال حيسد املال إال صاحبه :  وهل القول الشائع؟  املسلم عن نفسه وعن أهله
 ؟  وكيف ذلك؟   صحيح-                            ً          الشخص ميكن أن حيسد نفسه أو أحد ا من أهله 

ألنه من صفات إبليس ؛  وهو صفة ذميمة،  هو متين زوال النعمة عن احملسود:  سداحل
ً        ً ومن صفات شرار اخللق قدمي ا وحديث ا،  ومن صفات اليهود وألنه اعتراض على اهللا يف ،                       

 .  وعدم رضى بقسمته،  قدره
وأن حيب ،  ويدفع املسلم عن نفسه االتصاف باحلسد بأن يرضى بقضاء اهللا وقدره

ال يؤمن أحدكم حىت حيب  { ه املسلم من اخلري ما حيبه لنفسه كما قال النيب ألخي

ً             ويدفع االتصاف باحلسد عن نفسه أيض ا بالسعي يف )٢( )١( } ألخيه ما حيب لنفسه                               
 .  ن الظن باهللا ورجاء ما عندهوحبس،  األسباب اليت جتلب له اخلري وتدفع عنه الشر

فقد أمر ،  ويدفع عن نفسه وعن أهله شر حسد احلاسدين باالستعاذة باهللا من شرهم
وكذلك يدفع شر احلاسدين ،  اهللا نبيه يف سورة الفلق باالستعاذة من شر حاسد إذا حسد

ً                    خصوص ا عندما حيصل على مال،  بالصدقة والرب واإلحسان إىل الفقراء واحملتاجني وعنده ،     
واهللا ،  ويدفع تطلعهم ونظرهم إىل ما بيده،  من ينظر إليه من احملتاجني فإنه يتصدق عليهم

 .  أعلم

                                                 
، النسائي  )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(، مسلم اإلميان  )١٣(البخاري اإلميان ) ١(

 .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق  )٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
 .  من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه)  ٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
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 ٤١٥

                          ً                           كربت خيانة أن حتدث أخاك حديث ا هو لك به مصدق وأنت له به  " : معىن حديث
  " كاذب

 
:   قال - أو ابن أسد - ما معىن هذا احلديث عن سفيان بن أسيد - ٤٢٤س

كربت خيانة أن حتدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق وأنت له  {  اهللا قال رسول
 ؟  )٢( )١( } به كاذب

ه وفي،  ألن هذا فيه تغرير باملسلمني؛  نعم معناه واضح يف حترمي الكذب يف احلديث
$  {:  واهللا تعاىل يقول،  ألن الكذب من الكبائر؛  استعمال كبرية الكذب yϑ ¯ΡÎ) “ ÎtIøtƒ 

z> É‹s3ø9$# t Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# ( y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθç/É‹≈ x6ø9$# ∩⊇⊃∈∪ { )وقوله ،  )٣

yè≅  {:  سبحانه وتعاىل ôf uΖsù |M uΖ÷è©9 «!$# ’ n?tã šÎ/É‹≈ x6ø9$# ∩∉⊇∪ { )٤(   . 

،  إذا حدث كذب:  آية املنافق ثالث { ل والكذب من صفات املنافقني كما قا

 فالكذب ال جيوز للمسلم أن يستعمله يف )٦( )٥( } وإذا اؤمتن خان،  وإذا وعد أخلف
 .  واهللا أعلم،  حق أخيه املسلم ليغرر به وليخدعه

                                                 
 .  )٤٩٧١(أبو داود األدب ) ١(
 .   أسيد احلضرمي رضي اهللا عنهمن حديث سفيان بن)  ٢٩٥ / ٤ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(
 .  ١٠٥:  سورة النحل آية) ٣(
 .  ٦١:  سورة آل عمران آية) ٤(
، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦٣١(، الترمذي اإلميان  )٥٩(، مسلم اإلميان  )٣٣(البخاري اإلميان ) ٥(

 .  )٢/٣٥٧(، أمحد  )٥٠٢١(
 .   من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ١٤ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٦(
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 ٤١٦

  وعن الفرق بينه وبني اجلنب عن مواجهة الضالل حقيقة الصرب
وكيف يرد على من يضعف وجينب يف ؟   نرجو إيضاح حقيقة الصرب- ٤٢٥س

 ؟  ألن اهللا تكفل بإظهار احلق وإعزازه؛  إن ذلك من الصرب:  مواجهة الضالل ويقول
ن وحبس اللسا،  حبس النفس عن اجلزع:      ً وشرع ا،  احلبس والكف:  الصرب يف اللغة

 .  وحبس اجلوارح عن لطم اخلدود وشق اجليوب وحنومها،  عن التشكي والتسخط
وصرب على أقدار اهللا ،  وصرب عن معصية اهللا،  صرب على طاعة اهللا:  وهو ثالثة أقسام

 .  املؤملة
ألن الصرب هو حتمل املشقة ؛  واجلنب عن مواجهة الضالل وعدم مقاومته ضد الصرب

واهللا إمنا تكفل بإظهار احلق وإعزازه إذا قام به أهله ،  ومتهايف مواجهة الشدائد ومقا
βÎ) (#ρ  {:  قال تعاىل،  ودافعوا عنه çÝÇΖs? ©!$# öΝä.÷ÝÇΖtƒ ôMÎm6 s[ãƒ uρ ö/ä3tΒ#y‰ø% r& ∩∠∪ { )وقال ،   )١

χ  {:  ىلتعا uÝÇΖuŠs9uρ ª!$# tΒ ÿ…çν çÝÇΨ tƒ 3 χ Î) ©!$# :” Èθ s)s9 î“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊃∪ { )ونصر اهللا هو ،   )٢
 .  نصر دينه وكتابه ورسوله وأوليائه

 معىن الطاغوت وحكمه 
 ؟  وهل كل طاغوت كافر؟  ما معىن الطاغوت - ٤٢٦س

،  وجماوزة احلق إىل الباطل،  الطاغوت يف اللغة مشتق من الطغيان وهو جماوزة احلد
وكل طاغوت فهو كافر ،  والطواغيت كثريون،  وجماوزة اإلميان إىل الكفر وما أشبه ذلك

 .  بال شك
 .  مة ابن القيم وغريهوالطواغيت كثريون ولكن رءوسهم مخسة كما ذكر ذلك العال

وهو الذي يدعو إىل الضالل ،   فإنه رأس الطواغيت- لعنة اهللا -إبليس :  األول
 .  والكفر واإلحلاد ويدعو إىل النار فهو رأس الطواغيت

                                                 
 .  ٧:  سورة حممد آية) ١(
 .  ٤٠:  سورة احلج آية) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤١٧

فإن من رضي أن يعبده الناس من ،                          ٍ     من عبد من دون اهللا وهو راض  بذلك:  والثاين
≅Ÿ  {:  ل تعاىلكما قا،                        ً دون اهللا فإنه يكون طاغوت ا yè y_ uρ ãΝåκ÷]ÏΒ nο yŠtÉ)ø9$# tƒ Î—$ uΖsƒ ø: $#uρ y‰t7tã uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9$# 4 { )أما إذا مل يرض ،                              ٍ           فالذي يعبد من دون اهللا وهو راض  بذلك طاغوت،   )١
 .   فليس كذلكبذلك

؛  فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو طاغوت،             ً              من ادعى شيئ ا من علم الغيب:  والثالث
=è% ω ÞΟn≅  {:  ألن الغيب ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىل ÷è tƒ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 

|=ø‹tó ø9$# ω Î) ª!$# 4 { )والذي يدعي أنه يعلم الغيب جيعل نفسه شريك ا هللا ،   )٢    ً                                        يف علم 
 .  الغيب فهو طاغوت

وهذا كما يفعل بعض أصحاب الطرق ،  من دعا الناس إىل عبادة نفسه:  والرابع
علون ألنفسهم مقام األلوهية يف وجي،  الصوفية واملخرفني الذين يسيطرون على عباد اهللا

 .  ويستغل العباد ويترأس عليهم بالباطل،  وأهنم وأهنم إىل آخره،  أهنم ينفعون ويضرون
:  ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول؛  من حكم بغري ما أنزل اهللا عز وجل:  واخلامس

}  öΝs9r& ts? ’ n< Î) šÏ% ©!$# tβθßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θãΨ tΒ#u !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7 Î=ö6 s% tβρß‰ƒ Ìãƒ βr& 

(#þθßϑx.$y⇔tFtƒ ’n<Î) ÏNθäó≈©Ü9$# ô‰s%uρ (#ÿρâÉ∆é& βr& (#ρãàõ3tƒ ÏµÎ/ ß‰ƒÌãƒuρ ß≈sÜø‹¤±9$# βr& öΝßγ̄=ÅÒãƒ Kξ≈n=|Ê #Y‰‹Ïèt/ ∩∉⊃∪ { )٣( 
فالذي حيكم بغري ما أنزل اهللا فهو يرى أن حكمه بغري ما أنزل اهللا أصلح للناس وأنفع  

أو ،  وأنه خمري بني أن حيكم مبا أنزل اهللا أو حيكم بغريه،             ٍ           أو أنه مساو  ملا أنزل اهللا،  للناس
 .        ً                      رب طاغوت ا وهو كافر باهللا عز وجلفهذا يعت،  أن احلكم بغري ما أنزل اهللا جائز

 .  واهللا تعاىل أعلم،  هذه رءوس الطواغيت

                                                 
 .  ٦٠:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٦٥:  سورة النمل آية) ٢(
 .  ٦٠:  سورة النساء آية) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤١٨

  " إن من البيان لسحرا " : ما يفهم من حديث
 )٢( )١( } إن من البيان لسحًرا {  هل يفهم من قول النيب - ٤٢٧س

 ؟  م والتقعر يف الكلمات واختيار األلفاظالتحذير من املبالغة يف أساليب الكال
 فهم منه بعض العلماء أنه من باب الذم )٤( )٣( } إن من البيان لسحًرا { قوله 

 .  وذهب أكثر العلماء إىل أنه من باب املدح،  لبعض الفصاحة
واألول أصح :  قلت:  " لتوحيدشرح كتاب ا " قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا يف

وهو الذي فيه تصويب الباطل وحتسينه حىت ،  وأنه خرج خمرج الذم لبعض البيان ال كله
يتوهم السامع أنه حق أو يكون فيه بالغة زائدة عن احلد أو قوة يف اخلصومة حىت يسحر 

،  لسحرألنه يستميل القلوب كا؛           ً فسماه سحر ا،  القوم ببيانه فيذهب باحلق وحنو ذلك
 فقال رسول اهللا ،  وهلذا ملا جاءه رجالن من املشرق فخطبا فعجب الناس لبياهنما

 .   كما رواه مالك والبخاري وغريمها)٦( )٥( } إن من البيان لسحًرا {
لكن ال و،                                                            ً وأما جنس البيان فمحمود خبالف الشعر فجنسه مذموم إال ما كان حكم ا

،  حيمد البيان إال إذا مل خيرج إىل حد اإلسهاب واإلطناب أو تصوير الباطل يف صورة احلق
بغض إن اهللا ي { وعلى هذا تدل األحاديث كقوله ،  فإذا خرج إىل هذا احلد فمذموم

                                                 
،  )٢/٩٤(، أمحد  )٥٠٠٧(، أبو داود األدب  )٢٠٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٤٨٥١(البخاري النكاح ) ١(

 .  )١٨٥٠(مالك اجلامع 
 .  من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما)  ١٣٧ / ٥ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
،  )٢/٩٤(، أمحد  )٥٠٠٧(، أبو داود األدب  )٢٠٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٤٨٥١(البخاري النكاح ) ٣(

 .  )١٨٥٠(مالك اجلامع 
 .  من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما)  ١٣٧ / ٥ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
،  )٢/٩٤(، أمحد  )٥٠٠٧(، أبو داود األدب  )٢٠٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٤٨٥١(البخاري النكاح ) ٥(

 .  )١٨٥٠(مالك اجلامع 
  . من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما)  ١٣٧ / ٥ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٦(
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 ٤١٩

 رواه أمحد وأبو )١( } البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلساهنا
 .  )٣(انتهى .  )٢(داود 

،  والذي يفهمه السامع،  وعليه فإنه ينبغي للمسلم أن يتكلم بالكالم املتوسط املعتاد
  لم قال النيبويف احلديث الذي رواه مس،  ويكره التقعر يف الكالم،  وحيصل به املقصود

 .          ً قاهلا ثالث ا.  )٥( )٤( } هلك املتنطعون {
 .  )٦(هم املتعمقون يف الكالم املتكلمون بأقصى حلوقهم :  قال أبو السعادات
حة واستعمال فيه كراهة التقعر يف الكالم بالتشدق وتكلف الفصا:  وقال النووي

 .  )٧(وحشي اللغة ودقائق اإلعراب يف خماطبة العوام 

š { :  معىن قول اهللا تعاىل tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”9 $# ( È≅ è% ßyρ ”9 $# ô ÏΒ Ì øΒ r& ’ Î n1 u‘ ...{  

š  {:  قوله تعاىل يف سورة اإلسراء ما معىن - ٤٢٨س tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”9 $# ( È≅ è% 

ßyρ ”9 $# ô ÏΒ Ì øΒ r& ’ Î n1 u‘ !$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z Ï iΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪  È⌡ s9 uρ $ oΨ ø⁄ Ï© ¨ t yδ õ‹ uΖ s9 ü“ Ï% ©! $$ Î/ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& 

y7 ø‹ s9 Î) §Ν èO Ÿω ß‰ Åg rB y7 s9  Ïµ Î/ $ uΖ øŠ n= tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩∇∉∪ ω Î) Zπ yϑ ôm u‘  Ï iΒ š Î i/ ¢‘ 4 ¨β Î) … ã& s# ôÒ sù šχ% x. y7 ø‹ n= tã 

# Z Î7 Ÿ2 ∩∇∠∪ { )؟   )٨ 

                                                 
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٥٠٠٥(، أبو داود األدب  )٢٨٥٣(الترمذي األدب ) ١(
، ورواه الترمذي  ) ٣٠٣ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ١٦٥ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

 .  ؟ ، كلهم من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما ) ٦٧ / ٨ " ( سننه"  يف
 .  ) ٤٠٥،  ٤٠٤ص " ( تيسري العزيز احلميد"  انظر) ٣(
 .  )١/٣٨٦(، أمحد  )٤٦٠٨(، أبو داود السنة  )٢٦٧٠(مسلم العلم ) ٤(
 .  من حديث عبد اهللا رضي اهللا عنه)  ٢٠٥٥ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٥(
 .  ) ٧٤ / ٥ (أليب السعادات "  النهاية يف غريب احلديث"  انظر) ٦(
رياض "  ، و ) ٢٢٠ / ١٥ (شرح النووي على مسلم :  ، وللفائدة انظر ) ٣٨٤ / ١ (ظر فتح اجمليد ان) ٧(

 .  ) ٥٥١ " ( الصاحلني
 .  ٨٧ - ٨٥:  اتياآلسورة اإلسراء ) ٨(
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 ٤٢٠

 عن -           ً   يعنون حممد ا -اسألوا هذا الرجل :  كانت اليهود قد قالت ملشركي قريش
 :  ثالث مسائل

 .  عن أصحاب أهل الكهف:  املسألة األوىل
 .  عن ذي القرنني:  املسألة الثانية
 .  عن الروح:  املسألة الثالثة

اهللا سبحانه وتعاىل أنزل على رسوله اإلجابة عن ،  نعم،  فإن أجابكم عنها فإنه نيب
 .  وذي القرنني،  هذه األسئلة عن أصحاب الكهف

≅È  {:  فإن اهللا سبحانه وتعاىل قال:  وأما الروح è% ßyρ ”9$# ôÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘ { )فلم ،   )١
،  قهاوأنه هو الذي خل،       َّ                              بل بي ن أهنا من خصوصياته سبحانه وتعاىل،  جيبهم إىل سؤاهلم

،             وال تزال سر ا،        ٌّ          فهي سر  من األسرار،  وهو الذي يعلمها وال يعلمها أحد من اخللق
فإنه مع تقدم الطب واملهارة فيه ومع حرص الناس على ،  وهذا من معجزات القرآن

≅È  {:              ً                مل يعرفوا شيئ ا عن حقيقة الروح،  البحث يف هذا الشأن è% ßyρ”9$# ôÏΒ ÌøΒ r& ’În1u‘ { )٢(  
وإذا فارقه مفارقة تامة ،  على أن املراد بالروح ما حييا به اإلنسان وغريه من ذوات األرواح

اتصال ،   بالبدنفالروح هلا اتصاالت،                                  ً وإذا فارقه بعض املفارقة يكون نائم ا،          ً يكون ميت ا
واتصال ،  واتصال بالبدن بعدما يولد يف احلياة الدنيا وهو متيقظ،  بالبدن وهو يف بطن أمه

وهذا ،  واتصال بالبدن يف الدار اآلخرة،  واتصال بالبدن وهو يف القرب،  بالبدن وهو نائم
 .  االتصال األخري ال مفارقة بعده

املراد :  وقيل،  ال اهللا سبحانه وتعاىلفهذه الروح من العجائب اليت ال يعلمها إ
أو مجاعة من ،  ملك من املالئكة:  املراد بالروح:  وقيل،  جربيل عليه السالم:  بالروح
≅È  {:                       ٌّ                                      فعلى كل حال فالروح سر  من أسرار اهللا مل يطلع عليها عباده سبحانه،  املالئكة è% 

                                                 
 .  ٨٥:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ٨٥:  سورة اإلسراء آية) ٢(
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 ٤٢١

ßyρ ”9$# ôÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘ !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& zÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ω Î) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪ { )فالبشر مهما أوتوا من العلم ،   )١
:  وقوله تعاىل،  واملعارف فإن علمهم قليل أو ال شيء بالنسبة لعلم اهللا سبحانه وتعاىل

}   È⌡s9uρ $ oΨ ø⁄Ï© ¨ tyδ õ‹uΖs9 ü“ Ï% ©!$$ Î/ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) { )ألن اهللا جل  وعال أنزل ؛  القرآن:   يعين )٢          َّ        

 #$!tΑt“Ρr&uρ ª  {:   أكرب النعمفهو من،   وعلى أمته               ً     ً           هذا القرآن نعمة  ومنة  على رسوله 

šø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# sπyϑõ3Ïtø:$#uρ šyϑ©=tãuρ $tΒ öΝs9 ä3s? ãΝn=÷ès? 4 šχ%x.uρ ã≅ôÒsù «!$# y7ø‹n=tã $VϑŠÏàtã ∩⊇⊇⊂∪ { )٣(  ، 
ألن ؛  فهو من أفضل النعم اليت أنعم اهللا هبا على هذا النيب الكرمي وعلى أمته إىل يوم القيامة

وأن يزيل ،  واهللا قادر على أن يرفع هذا القرآن،  به سعادهتم وجناهتم يف الدنيا واآلخرة
ٌ                             كما أنه هو الذي أنزهلا قادر  على رفعها وذلك مما يوجب على ،  هذه النعمة كما أنزهلا                          

 . العباد أن يشكروا اهللا سبحانه وتعاىل على هذه النعمة ليستفيدوا منها وينتفعوا هبا
}  È⌡s9uρ $ oΨø⁄ Ï© ¨ tyδ õ‹uΖs9 ü“ Ï% ©!$$ Î/ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) §ΝèO Ÿω ß‰ÅgrB y7 s9 Ïµ Î/ $ uΖøŠn= tã ¸ξ‹Å2 uρ ∩∇∉∪ ω Î) Zπ yϑ ôm u‘ ÏiΒ 

š Îi/¢‘ 4 ¨βÎ) …ã& s#ôÒ sù šχ% x. y7ø‹n= tã #ZÎ7Ÿ2 ∩∇∠∪ { )٤(   . 
ٌ               فهو قادر  على أن يرفعه ،  وإحسانه إىل خلقه،  فهذا القرآن نزل بفضل اهللا وبرمحته        
         ً                    تعاىل تفضل ا منه على خلقه فإنه ولكنه سبحانه و،  وأن يزيله وأن حيرمهم من االنتفاع به

 .                  ً               أنزله وجعله ميسر ا للفهم والتدبر

                                                 
 .  ٨٥:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ٨٦ : سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ١١٣:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٨٧ - ٨٦:  تانياآلسورة اإلسراء ) ٤(
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 ٤٢٢

’ #$!ª{:  معىن قول اهللا تعاىل ®ûuθ tG tƒ }§àΡF{$# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ  ÉL©9$#uρ óΟs9 ôM ßϑ s? ’Îû $ yγ ÏΒ$ oΨ tΒ ( {  اآلية 

’ #$!ª  {:   ما معىن قوله تعاىل- ٤٢٩س ®ûuθ tG tƒ }§àΡF{$# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ  ÉL ©9$#uρ óΟs9 ôM ßϑ s? ’Îû 

$ yγ ÏΒ$ oΨ tΒ ( Û Å¡ôϑ çŠsù  ÉL ©9$# 4 |Ós% $ pκö n= tæ |Nöθ yϑ ø9$# ã≅ Å™ öãƒ uρ #“ t÷z W{$# #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 { )وقوله ؟   )١
‘ó=É)s?ö  {:  تعاىل $$ sù tΠöθ tƒ ’ÎAù's? â!$ yϑ ¡¡9$# 5β% s{ß‰Î/ &Î7•Β ∩⊇⊃∪  y´ øó tƒ }¨$ ¨Ζ9$# ( #x‹≈ yδ ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇⊇∪ $ uΖ−/§‘ 

ô#Ï±ø.$# $ ¨Ζtã šU#x‹yè ø9$# $ ¯ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σãΒ ∩⊇⊄∪ 4’ ¯Τr& ãΝßγ s9 3“ tø.Ïe%! $# ô‰s% uρ öΝèδ u!% y` ×Αθ ß™ u‘ ×Î7•Β ∩⊇⊂∪ { )٢(   

ª!$# ’®ûuθ  {:  أما قوله تعاىل tG tƒ }§àΡF{$# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ ÉL ©9$#uρ óΟs9 ôM ßϑ s? ’ Îû $ yγ ÏΒ$ oΨ tΒ ( { )٣(   ،
وعلى أنه املتصرف يف ،  فهذا من عجائب قدرة اهللا سبحانه وتعاىل الدالة على وحدانيته

َ  وأوىل األقوال يف تفسري هذه اآلية أنه ذكر سبحانه أنه ي ت و ف ى األ نف س  ح ني  ،  ملكه مبا يشاء  ِ   َ ُ  َ    َّ  َ  ََ                                                
ِ  َ  ت ي ل م  ت م ت  ف ي م ن ام ه ا  َ  َّو ال ،  عند انقضاء آجاهلا بأن يتوفاها باملوت:   يعينَ  ِْ  َ  م و ت ه ا   َ َ    ِ  ْ  ُ  َ  ْ :   أيِ    َ

فذكر سبحانه وتعاىل الوفاتني ،  ويقبض األنفس اليت مل حتن آجاهلا يقبضها ويتوفاها بالنوم
:  ألن النوم وفاة كما قال تعاىل؛  والوفاة الصغرى وهي النوم،  الكربى وهي املوت

}  uθ èδ uρ “ Ï%©!$# Νà69©ùuθ tG tƒ È≅ ø‹©9$$ Î/ ãΝn= ÷è tƒ uρ $ tΒ ΟçFôm ty_ Í‘$ pκ̈]9$$ Î/ { )واهللا ذكر يف هذه ،   اآلية )٤
فاليت انتهت آجاهلا يتوفاها باملوت ،  اآلية أنه يتوىف األنفس باملوت ويتوفاها بالنوم

واليت مل تتم آجاهلا وهلا بقية من احلياة يف الدنيا ،  ال من هذه الدنيا إىل دار اآلخرةواالنتق
Û  {:  وهلذا قال تعاىل،  مث يردها إىل أجسادها،  يتوفاها بالنوم Å¡ôϑ çŠsù  ÉL©9$# 4 |Ós% $ pκö n= tæ 

|Nöθ yϑ ø9$# ã≅ Å™ öãƒ uρ #“ t÷z W{$# { )اليت توفيت بالنوم يرسلها إىل أجسادها فيستيقظ :  أي )٥
 .  اإلنسان ويقوم من نومه

                                                 
 .  ٤٢:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ١٣:  سورة الدخان آية) ٢(
 .  ٤٢:  سورة الزمر آية) ٣(
 .  ٦٠:  سورة األنعام آية) ٤(
 .  ٤٢:  سورة الزمر آية) ٥(
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 ٤٢٣

وهو أن اهللا سبحانه وتعاىل جيمع أرواح ،  وقد جاء يف تفسري اآلية ما يوضح هذا
مث ميسك اهللا األرواح اليت قضى عليها ،  املوتى وأرواح النائمني وتتالقى وتتعارف وختتلط

 بالذهاب إىل أجسادها فيستيقظ - أرواح النائمني -باملوت يف مكاهنا ويسمح لألخرى 
 .  صاحبها
‘ó=É)s?ö  {:  الثانية $$ sù tΠöθ tƒ ’ ÎAù's? â!$ yϑ ¡¡9$# 5β% s{ß‰Î/ &Î7•Β ∩⊇⊃∪ { )١(   : 

 َّ                                                                مل ا ذكر اهللا سبحانه وتعاىل عن الكفار أهنم يف شك يلعبون وأهنم ال جتدي فيهم 
ْ   ف ار ت ق ب  {:                                        ً    الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل قال اهللا متوعد ا هلم  ِ ،  فانتظر:   يعين}  َ  َْ 

}  tΠöθ tƒ ’ÎAù's? â!$ yϑ ¡¡9$# 5β% s{ß‰Î/ &Î7•Β ∩⊇⊃∪  y´ øó tƒ }¨$ ¨Ζ9$# ( #x‹≈ yδ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇⊇∪ { )فهذه  )٢ 
واستمروا يف ،  عقوبة هلؤالء الكفرة الذين أعرضوا عن الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل

فار قريش من إن ذلك ما أصاب ك:  فقيل،  وقد اختلف املفسرون يف هذا،  كفرهم
 )٤(  } اللهم أعين عليهم بسبع كسبع يوسف { :  وقالاجملاعة ملا دعا عليهم النيب 

فأرسل اهللا عليهم اجملاعة والقحط حىت صار الرجل ينظر إىل السماء فريى كأن دوهنا 
وهذا ما رجحه اإلمام الشوكاين ،     َّ          فر ج اهللا عنهمإىل أن،  دخان من شدة اجلوع واجلهد

 .  )٥( " تفسريه " يف

                                                 
 .  ١٠:  سورة الدخان آية) ١(
 .  ١١ - ١٠:  تانياآلسورة الدخان ) ٢(
، الترمذي تفسري القرآن  )٢٧٩٨(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار  )٤٤٩٦(البخاري تفسري القرآن ) ٣(

 .  )١/٤٤١(، أمحد  )٣٢٥٤(
، وورد عن مسلم  من حديث ابن مسعودوللحديث قصة)  ١٩ / ٦ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(

 .  ، من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه " لهم اجعلها عليهم سنني كسين يوسفال: "  بلفظ)  ٤٦٧ / ١ (
 .  ) ٥٧٣ / ٤ " ( فتح القدير"  انظر) ٥(
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 ٤٢٤

               ً  صح به احلديث أيض ا ،  إن املراد بالدخان هنا هو دخان يكون يف آخر الزمان:  وقيل
،               ً                      وميكث أربعني يوم ا وهو من أشراط الساعة،   وهو من عالمات الساعة ميأل األرض)١(

 .  )٢(ما رجحه ابن كثري وهذا ،  فهو املراد يف هذه اآلية
،  وهذا سيحصل،   أنه ال تعارض بني القولني أن هذا حصل- واهللا أعلم -والظاهر 

 .  وكالمها عقوبة،  وكال الدخانني من آيات اهللا

 أنواع النفوس وعن طرق تزكيتها ومداراهتا 
:  وما طريق تزكيتها ومداراهتا كما قال تعاىل؟   ما هي أنواع النفوس- ٤٣٠س

}  ô‰s% yx n= øùr& tΒ $ yγ8 ©.y— ∩∪ { )؟   )٣ 
والنفس ،  النفس األمارة بالسوء:  أنواع النفس املذكورة يف القرآن الكرمي ثالثة

 .  والنفس املطمئنة،  اللوامة
 .  ت احملرمة واتباع الباطلهي اليت تأمر صاحبها مبا هتواه من الشهوا:  فاألمارة بالسوء
 .  فهي اليت تلوم صاحبها على ما فات من اخلري وتندم عليه:  وأما اللوامة
ومل تسكن إىل ،  فهي اليت سكنت إىل رهبا وطاعته وأمره وذكره:  وأما املطمئنة

 .  سواه
وكوهنا أمارة بالسوء وصف ،  فكوهنا مطمئنة وصف مدح هلا:  قال العالمة ابن القيم

 .  )٤(وكوهنا لوامة ينقسم إىل املدح والذم حبسب ما تلوم عليه ،   هلاذم
ومنعها من ،  ومنعها من معصيته،  وطريق تزكية النفس إلزامها بطاعة اهللا تعاىل

 .  شهواهتا احملرمة

                                                 
 .  من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي اهللا عنه)  ٢٢٢٦،  ٢٢٢٥ / ٤ (كما يف صحيح مسلم ) ١(
 .  ) ١٤٢-١٤٠ / ٤ " ( تفسري القرآن العظيم"  انظر) ٢(
 .  ٩:   الشمس آيةسورة) ٣(
 .  ) ٣٩٤-٣١٢ص " ( الروح"  لالستزادة انظر كتاب) ٤(
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 ٤٢٥

 مصائب الشيطان وحباله 
 ؟   ما هي مصائد الشيطان وحباله- ٤٣١س

احملرمة والوساوس وضعف اإلميان كل املعاصي والشهوات :  مصائد الشيطان
كالنظر إىل ما ال جيوز ،  وكل الوسائل والذرائع املفضية إىل احملرمات،  ومصاحبة األشرار

واالستماع إىل ما ال جيوز االستماع ،  النظر إليه من النساء والصور اخلليعة واألفالم املاجنة
 .  وقول الزور،  والشتم،  والغيبة والنميمة،  إليه من األغاين واملزامري

وباجلملة فكل املنكرات فهي مصائد للشيطان يصطاد هبا بين آدم ليوقعهم معه يف 
 .  النار

من يستعمل باب سد الذرائع يف املنع من األمور املباحة والتضييق على الناس يف 
 األقوال واألعمال 

 باب سد الذرائع ومحاية جناب التوحيد باب واسع يستعمله البعض - ٤٣٢س
فما وجاهة ،  ملنع بعض األمور املباحة والتضييق على الناس يف األقوال واألعمال

 ؟  ذلك
إعالم  " قال اإلمام ابن القيم يف،  سد الذرائع اليت تفضي إىل احلرام أمر واجب

       َّ               ً                                           فإذا حر م الرب تعاىل شيئ ا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه حيرمها ومينع :  " املوقعني
ولو أباح الوسائل والذرائع املفضية .            ً         ً              حرميه وتثبيت ا له ومنع ا أن نقرب محاه         ً    منها حتقيق ا لت

ً               ً                       إليه لكان ذلك نقض ا للتحرمي وإغراء  للنفوس به وحكمته تعاىل وعلمه يأىب ذلك كل ،                  
فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته ،  اإلباء بل سياسة زعماء الدنيا تأىب ذلك

ً           الط رق واألسباب والذرائع املوصلة إليه ل ع د  متناقض ا وحلصل من من شيء مث أباح هلم        َّ  َُ                                 ُ   
 .  )١(رعيته وجنده ضد مقصوده انتهى 

                                                 
 .  ) ١٤٧ / ٣ (انظر إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٢٦

أما اليت ال تفضي إىل حمرم فإهنا ال ،  فالذرائع إمنا حترم إذا كانت تفضي إىل حمرم
علماء ال إىل واملرجع يف ذلك إىل األدلة وأقوال ال،   ُ   ُّ            ً           وي عد  حترميها تضييق ا على الناس،  حترم

 .  أقوال اجلهال
َ  َّ ألهنا تفضي إىل م ح ر م؛                      َّ          ومثال الذرائع اليت حر مها الشارع ،  الصالة عند القبور:              ُ 

والصالة عند طلوع الشمس ،  والذبح هللا يف مكان يذبح فيه لغري اهللا،  والدعاء عندها
ألهنا ؛  األمور حترم ومثل البناء على القبور كل هذه -صالة النافلة :   أعين-وعند غروهبا 

 .             ِّ  تفضي إىل الش رك

 أهل الفترة وعن وجودهم يف زمننا وحكمهم 
 ؟  وهل يف زماننا أهل فترة وما احلكم فيهم؟   من هم أهل الفترة- ٤٣٣س

أهل الفترة هم الذين يعيشون يف وقت مل تبلغهم فيه دعوة رسول ومل يأهتم كتاب 
Ÿ≅÷δ  {:   تعاىل قال اهللاكالفترة اليت بني عيسى وحممد  r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# ô‰s% öΝä.u!% y` $ uΖä9θ ß™ u‘ 

ß Îit7ãƒ öΝä3s9 4’n?tã ;ο uøIsù zÏiΒ È≅ß™ ”9$# { )عزل ا أو بعيد ا ويلحق بأهل الفترة من كان يعيش من،   )١  ً         ً   
 .  وأما حكمهم فإىل اهللا سبحانه وتعاىل،  عن اإلسالم واملسلمني

“ö≅è% y{:  االختالف والتشابه بني قوله تعاىل ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& {  وقوله
β¨{:  تعاىل Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ βr& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ { 

 ؟   ما تفسري هاتني اآليتني وما أوجه االختالف والتشابه بينهما- ٤٣٤س
≅ö *  {:  قال اهللا تعاىل:  اآلية األوىل è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? 

ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏøó tƒ z>θçΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ àtó ø9$# ãΛ Ïm §9$# ∩∈⊂∪ { )٢(  . 

                                                 
 .  ١٩:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٥٣:  سورة الزمر آية) ٢(
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 ٤٢٧

βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {:  يقول تعاىل:  اآلية الثانية tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 

â!$ t±o„ 4 tΒ uρ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ Ï‰s)sù #“ utIøù$# $ ¸ϑ øOÎ) $ ¸ϑŠ Ïàtã ∩⊆∇∪ { )؟   أفيدوين بارك اهللا فيكم )١ 
فإن ،  لذنوب من األن اآلية األوىل فيمن تاب إىل اهللا ؛  ال اختالف بني اآليتني

الكفر والشرك وقتل النفس وسائر الذنوب إذا تاب :  اهللا يتوب عليه مهما كانت ذنوبه
 )è% zƒÏ%©#Ïj9 (#ÿρãxŸ2 βÎ) (#θßγtG⊥tƒ öxøóãƒ Οßγs9 $̈Β ô‰s% y#n=y™ { )٢≅  {:  قال تعاىل،  منها العبد تاب اهللا عليه

ويف اآلية ،   )βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# (#θ=y⇐sù öΝßγn=‹Î;y™ 4 { )٣  {:  وقال تعاىل 

β  { األخرى Î* sù (#θç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù ’ Îû Çƒ Ïe$! فالتوبة ،   )٤( } 3 #$
ُ  ُّ          ت ج ب  ما قبلها  ُ                                                وي ك ف ر  اهللا هبا الذنوب مهما بلغت من الكفر والشرك وغري ذلكَ  هذا ،   ُ  َ ِّ
“ö≅è% y *  {:  مدلول قوله تعاىل ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& { )أي بالذنوب ،   )٥

Ÿω (#θäÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ  { واملعاصي مهما بلغت uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏøó tƒ z>θçΡ—%! $# $·è‹ÏΗ sd 4 { )٦(   ،
وال حيملكم القنوط على أن تتركوا ،     ً مجيع اإذا تبتم إليه فإنه يغفر لكم ذنوبكم :  يعين

فإن اهللا جل وعال يغفر لكم كما يف قوله ،  التوبة بل توبوا إىل اهللا مهما كانت ذنوبكم
Ÿξ  {:  تعاىل sùr& šχθ ç/θ çG tƒ † n< Î) «!$# …çµ tΡρ ãÏøó tG ó¡o„ uρ 4 ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∠⊆∪ { )٧(   . 

β¨  {:  أما اآلية الثانية وهي قوله تعاىل Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ βr& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ 

yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )فمع عدم التوبة الشرك ال ،  فاملراد هبذه اآلية الذنوب مع عدم التوبة،  )٨

                                                 
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٣٨:  سورة األنفال آية) ٢(
 .  ٥ : سورة التوبة آية) ٣(
 .  ١١:  سورة التوبة آية) ٤(
 .  ٥٣:  سورة الزمر آية) ٥(
 .  ٥٣:  سورة الزمر آية) ٦(
 .  ٧٤:  سورة املائدة آية) ٧(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ٨(
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 ٤٢٨

çµ…  {:  كما قال تعاىل،            ً     ً         ويكون خالد ا خملد ا يف النار،          ً                    يغفر أبد ا ملا مات عليه ومل يتب ¯ΡÎ) 

tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ ¨Ψyf ø9$# çµ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒ uρ šÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ { )١(  ،

β¨  { ويف هذه اآلية Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ { )فمن مات على الشرك ومل يتب منه ،  )٢
 .                ً     ً         فإنه يكون خالد ا خملد ا يف النار،  قبل وفاته

 اليت هي دون الشرك كالزنا ) الكبائر (أما من مات على غري الشرك من املعاصي 
مات على ذلك فهو حتت املشيئة إن شاء اهللا غفر والسرقة وشرب اخلمر إذا مل يتب منها و

ألنه ال خيلد يف النار من ؛  مث خيرجه من النار بعد ذلك،  وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه،  له
فإنه ال ،                                َّ                                     كان يف قلبه شيء من اإلميان ولو قل  بأن كان من أهل التوحيد وسلم من الشرك

وإن ،  ه حتت املشيئة إن شاء اهللا غفرها لهخيلد يف النار ولو كان عنده شيء من الكبائر فإن
ãÏøó  {:  شاء عذبه كما قال تعاىل tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ { )يعين ما دون الشرك ل م ن  )٣    َ  ِ                  

 .  َ  َ  ي ش اء
فإن ،  أما إذا مل يتب املذنب،  الشرك وغريه:  اصل أن التوبة متحو مجيع الذنوبفاحل

أما إذا كان ذنبه ،   فهذا ال يغفر له وال مطمع له يف دخول اجلنة            ً      كان ذنبه شرك ا باهللا 
 وهذا مدلول اآلية األخرى،  دون الشرك فهذا قابل للمغفرة إذا شاء اهللا سبحانه وتعاىل

}  ¨βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ βr& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )٤(   . 

                                                 
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ٣(
  . ٤٨:  سورة النساء آية) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٢٩

β¨ {:  اجلمع بني قوله تعاىل Î) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. y‰÷è t/ öΝÎγ ÏΨ≈yϑƒ Î) ¢ΟèO (#ρ ßŠ# yŠø— $# #\øä. ...{ وقوله تعاىل  :
}ö≅ è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θäÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «!$# 4{ اآلية  

β¨ {:   سورة آل عمران يقول اهللا تعاىل يف- ٤٣٥س Î) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. y‰÷èt/ öΝÎγ ÏΨ≈yϑƒ Î) ¢ΟèO 

(#ρ ßŠ# yŠø— $# #\øä. ©9 Ÿ≅ t6 ø)è? óΟßγ çG t/öθ s? y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ —9!$ Ò9$# ∩⊃∪ { )ويقول تعاىل يف آية ،   )١
≅ö *  {:  أخرى è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï%©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏøó tƒ 

z>θçΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 { )وهل معىن األوىل ؟  فما معىن هاتني اآليتني وكيف نوفق بينهما،   )٢
           ً                                                                 أن هناك ذنوب ا ال تقبل التوبة من فاعلها مهما حاول أم أن إحدامها ناسخة لألخرى أم 

 ؟  كيف ذلك
،  ألن اآلية األوىل حممولة على املرتد الذي مل يتب؛  ال تعارض بني اآليتني الكرميتني

ÏM  {:  فهؤالء ال تقبل توبتهم لو تابوا عند املوت لقوله تعاىل،  ومات على ردته |¡øŠs9uρ 

èπ t/öθ −G9$# šÏ% ©#Ï9 tβθ è= yϑ ÷ètƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# # ¨L ym #sŒÎ) u|Øym ãΝèδy‰tnr& ÝVöθ yϑ ø9$# tΑ$ s% ’ÎoΤÎ) àMö6 è? z≈ t↔ ø9$# { )٣(   ،

tΒ  {:  ولقوله تعاىل uρ ÷ŠÏ‰s?ötƒ öΝä3ΖÏΒ tã Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠsù uθ èδ uρ ÖÏù% Ÿ2 y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ôM sÜÎ7ym óΟßγ è=≈ yϑ ôã r& ’Îû 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ yγŠ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz ∩⊄⊇∠∪ { )٤(   . 

واستمر على ردته ومل يتب إال عند ،  احلاصل أن اآلية األوىل هي فيمن ارتد عن الدين
 وبعض )٦( )٥( } إن التوبة تقبل ما مل يغرغر { املوت وعند الغرغرة كما يف احلديث

                                                 
 .  ٩٠:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٥٣:  سورة الزمر آية) ٢(
 .  ١٨:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٢١٧:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  )٢/١٣٢(، أمحد  )٤٢٥٣(، ابن ماجه الزهد  )٣٥٣٧(الترمذي الدعوات ) ٥(
، ورواه ابن ماجه  ) ١٩٢ / ٩ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ١٣٢ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٦(

، كلهم من حديث عبد اهللا بن  ) ٢٥٧ / ٤ " ( مستدركه"  ، ورواه احلاكم يف ) ١٤٢٠ / ٢ " ( سننه"  يف
 .  ) كذا يف املطبوع (عمر رضي اهللا عنهما إال ابن ماجه فهو من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٣٠

العلماء حيملها على من تكررت ردته فإنه ال تقبل توبته بل يقام عليه حد الردة بكل 
 .  حال

“ö≅è% y *  {:  وأما اآلية الثانية وهي قوله تعاىل ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω 
(#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «!$# 4 { )فهذه يف الذي يتوب قبل حضور املوت فإن اهللا جل وعال  )١ 

 .  وهبذا يتضح أنه ال تعارض بني اآليتني الكرميتني،  يتوب عليه

 وبيان معناه  " لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم وجاء بقوم يذنبون " : صحة حديث
أن :   ال أتذكر لفظه بالضبط ولكن معناه         ً           مسعت حديث ا عن النيب - ٤٣٦س

فإذا كان ،  املسلمني إن مل يذنبوا ويستغفروا جلاء اهللا بأناس آخرين يذنبون ويستغفرون
وإىل ماذا يشري ؟  وما معناه؟        ً ه كامل ا فما لفظ              ً      ً          هذا احلديث صحيح ا وارد ا عن النيب 

 ؟  ويرشد
لو مل تذنبوا  { عن ابن عباس بلفظ " اجلامع الصغري " احلديث ذكره السيوطي يف

 )٤( } مث يستغفرون فيغفر هلم { :  ويف رواية)٣( )٢( } وجاء بقوم يذنبون،  لذهب اهللا بكم
 .  ورمز له باحلسن " املسند " وعزا روايته إىل اإلمام أمحد يف

فيه حيىي بن عمرو بن مالك البكري وهو ضعيف :  قال اهليثمي:  قال شارحه املناوي
وقد خرجه اإلمام :  قال املناوي،  انتهى كالم اهليثمي،  وبقية رجاله ثقات:        ِّ وقد وث ق

لوال أنكم تذنبون خللق اهللا خلقًا يذنبون  { : مسلم يف التوبة من حديث أيب أيوب بلفظ
 .                ً       وذكر له ألفاظ ا أخرى)٦( )٥( } فَيغفر هلم

                                                 
 .  ٥٣:  سورة الزمر آية) ١(
 .  )٢/٣٠٥(، أمحد  )٢٧٤٩(سلم التوبة م) ٢(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٢١٠٦ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
 .  )٣/٢٣٨(أمحد ) ٤(
 .  )٥/٤١٤(، أمحد  )٣٥٣٩(، الترمذي الدعوات  )٢٧٤٨(مسلم التوبة ) ٥(
"  فيض القدير شرح اجلامع الصغري"   أيوبوانظرمن حديث أيب)  ٢١٠٥ / ٤ " ( صحيح اإلمام مسلم"  انظر) ٦(

) ٣٣١ / ٥ (  . 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٣١

حيب من عباده أن يستغفروه وأن يغفر واحلديث معناه ظاهر أن اهللا سبحانه وتعاىل 
وهذا كما يف قوله ،  هلم ليظهر بذلك فضله سبحانه وتعاىل وآثار صفته الغفار والغفور

≅ö *  {:  تعاىل è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏøó tƒ 

z>θçΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ àtó ø9$# ãΛÏm §9$# ∩∈⊂∪ (#þθ ç7 ÏΡr&uρ 4’ n< Î) öΝä3În/u‘ (#θ ßϑ Î=ó™ r&uρ …çµ s9 { )١( .  
  : احلديث يدل على مسألتني عظيمتني

 .  غفور حيب املغفرة،  أن اهللا سبحانه وتعاىل عفو حيب العفو : وىل املسألة األ- ١
فيه بشارة للتائبني بقبول توبتهم ومغفرة ذنوهبم وأال يقنطوا  :  واملسألة الثانية- ٢

بل عليهم أن يتوبوا ويستغفروا اهللا ،  من رمحة اهللا ويبقوا على معاصيهم ويصروا عليها
 .  هذا معىن احلديث،  م باب االستغفار وباب التوبةألن اهللا فتح هل؛  سبحانه وتعاىل

ً       مث أيض ا فيه  وأن اإلنسان ال يعجب ،   كسر العجب من اإلنسان-            ً   يف احلديث أيض ا -    
فعليه أن يبادر بالتوبة ،  ألنه حمل للخطأ وحمل للزلل وحمل للنقص؛  بنفسه وبعمله

ه استكمل العبادة أو أنه ليس وال يظن أن،                                   َ َ  واالستغفار من تقصريه ومن خطئه ومن ز ل له
وأن اهللا سبحانه وتعاىل حيب من ،  فهذا فيه احلث على االستغفار،  حباجة إىل االستغفار

كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني  { ويف احلديث،  عباده أن يستغفروه ويتوبوا إليه

فاهللا ،   وليس معناه أن اهللا حيب من عباده أن يذنبوا أو حيب املعاصي)٣( )٢( } التوابون
ولكنه حيب من عباده إذا ،  سبحانه وتعاىل ال حيب الكفر وال يرضاه وال حيب املعاصي
 .  هذا معىن احلديث،  أذنبوا وعصوا أن يتوبوا إليه سبحانه وتعاىل وأن يستغفروه

                                                 
 .  ٥٤ - ٥٣:  تانياآلسورة الزمر ) ١(
، الدارمي  )٣/١٩٨(، أمحد  )٤٢٥١(، ابن ماجه الزهد  )٢٤٩٩(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ٢(

 .  )٢٧٢٧(الرقاق 
،  ) ١٩١  /٨ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف نحوه وللحديث بقيةب)  ١٩٨ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(

، ورواه  ) ٣٩٣،  ٣٩٢ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه الدارمي يف ) ١٤٢٠ / ٢ " ( سننه"  ورواه ابن ماجه يف
 .  ، كلهم من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه ) ٢٤٤ / ٤ " ( مستدركه"  احلاكم يف



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٣٢

 سبب فساد أهله وخوفه من الرجوع إىل املعاصي مرة أخرى من يرتد يف التوبة إىل اهللا ب
إنه يوجد :   إذا عزمت التوبة إىل اهللا تراجعت عنها وقلت يف نفسي- ٤٣٧س

وإذا تبت سوف ،  لدى أهلي منكرات مثل االستماع إىل الغناء والغيبة والتلفظ باللعان
 ؟       ً اهللا خري اأفيدوين جزاكم ،  وأتراجع عنها،         َّ              يقع علي  اإلمث بسبب أهلي

                                                 ً                    جيب على املسلم أن يتوب من الذنوب ويبادر بذلك امتثال ا ألمر اهللا سبحانه ومن 
وال جيوز له أن يستمر على املعصية أو يؤخر ،  أجل إنقاذ نفسه من عذاب اهللا وغضبه
وال ينظر إىل لوم الناس بل جيب عليه أن خيشى اهللا ،  التوبة بسبب طاعة النفس والشيطان

وجيب عليه أن ،  ولو كانوا يفعلون املعاصي فال جيوز له أن يقتدي هبم،   الناسوال خيشى
$  {:  يلزم أهله بالتوبة لقول اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδßŠθ è% uρ 

â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ { )وال يداريهم فيما يسخط اهللا عز وجل،   )١  . 

 من ارتكب املعاصي الكثرية ويريد أن حيج وكيفية التوبة عن تلك األعمال 
 ارتكبت بعض املعاصي كشرب الدخان والتهاون يف أداء الصالة مجاعة - ٤٣٨س

 ؟  وكيف تتم التوبة عن هذا العمل؟  ماذا أعمل.   احلجوأرغب يف
وترك الدخان ولو مل ترد ،  واحملافظة على الصالة،  التوبة إىل اهللا:  الواجب عليك

ولكن يتأكد على من يريد احلج أن يتوب إىل اهللا من مجيع الذنوب ليستقبل احلج ،  احلج
 حج من غري توبة عن شرب الدخان ولو،                                    ً حبالة طيبة مستقيمة حىت يكون حجه مربور ا

ً        والتكاسل عن صالة اجلماعة فحجه يكون صحيح ا لكنه يكون ناقص ا ثوابه                 ً واهللا ،                                      
 .  املوفق

                                                 
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٣٣

 مغفرة اهللا ملن كان ال يصلي مث تاب وأناب 
 وقد كنت قبل وقت ال أصلي وال - واحلمد هللا - إنين امرأة مسلمة -٤٣٩س

 فقد هداين اهللا وبدأت - واحلمد هللا -ن وأما اآل،  أعرف أي شيء عن أمور الدين
بالصالة والصوم وقراءة القرآن الكرمي والتسبيح وقد ختمت القرآن الكرمي للمرة 

وما أفعل ،  فهل يغفر اهللا يل ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت يف حيايت،  العاشرة
 ؟  أكثر من هذا حىت يغفر اهللا يل
ُ  ُّ         التوبة ت ج ب  ما قبلها ،   قد تبت توبة صحيحة- واحلمد هللا -ك فما دمت أن،         َ 

وأديت ما أوجب اهللا عليك وجتنبت ما حرم اهللا عليك فالتوبة يغفر اهللا هبا ما سبق قال اهللا 
≅ö *  {:  سبحانه وتعاىل è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

ãÏøó tƒ z>θçΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 { )كما قال اهللا تعاىل،  حىت الشرك ملن تاب منه تاب اهللا عليه )١  :

}  ≅ è% zƒ Ï% ©# Ï j9 (# ÿρ ã x Ÿ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ ö x øó ãƒ Ο ßγ s9 $ ¨Β ô‰ s% y# n= y™ { )والنيب ،   )٢يقول  : 

 .  )٤( )٣( } اإلسالم َيُجبُّ ما كان قبله {
 صحيحة وأديت ما أوجب اهللا عليك فإذا كنت تبت توبة،  والتوبة جتب ما قبلها

ولكن عليك ،  وجتنبت ما حرم اهللا عليك فإن ذلك يكفي إن شاء اهللا ملغفرة ما سبق
 .  بإحسان العمل يف املستقبل ومالزمة التوبة والقيام مبا أوجب اهللا عليك من أمور اإلسالم

                                                 
 .  ٥٣:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ٣٨:  سورة األنفال آية) ٢(
 .  )٤/١٩٩(أمحد ) ٣(
 .  من حديث عمرو بن العاص رضي اهللا عنه)  ٢٠٤ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(
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 من تاب من ذنوبه لكن مل يشعر بالندم على ما فات 
زمت التوبة إىل اهللا يف أول رمضان وتذكرت من شروط  أنا شاب ع- ٤٤٠س
ولكن أحسست أنين مل أشعر بالندم مث ذهبت إىل صالة ،  الندم على املعاصي:  التوبة

العشاء يف املسجد ويف الصالة أشعر بأن أيب ومجاعة من املصلني ميدحونين رغم أين عند 
هل توبيت صحيحة ،  طلة وكأين منافق                          ً                   التوبة مل أستغفر اهللا إال قليل ا وشعرت بأن توبيت با

                                               ً          وإن كانت باطلة فكيف التوبة الصحيحة وجزاكم اهللا خري ا وبارك يف ؟  أم باطلة
 ؟  عملكم

والندم على ،  والعزم أال يعود إليها،  هي ترك الذنوب:  شروط التوبة الصحيحة
فإذا ،   منهمورد املظامل إىل أصحاهبا من مال أو عرض وطلب املساحمة،  فعلها فيما سبق

وال تضر الوساوس اليت تعتري اإلنسان فإهنا من ،  توافرت هذه الشروط فالتوبة صحيحة
الشيطان يريد أن حيول بني العبد وبني التوبة فال يلتفت إليه بل يستمر يف التوبة والعمل 

 .  واهللا يتوب على من تاب؛  الصاحل

 مث تاب من ذلك كله قضاء الفوائت ملن ترك الصالة والصوم وشرب الدخان 
،                          ً                          ً  كنت أنقطع عن الصالة شهور ا طويلة ولكين تبت توبة نصوح ا- ٤٤١س

كما أين مل ،  أؤدي الصلوات مجيعها وأحافظ عليها حمافظة تامة يف أوقاهتا واحلمد هللا
             ً                               وكنت أدخن كثري ا فتبت عن مجيع تلك املعاصي واحلمد ،  أكن أصوم رمضان من قبل

 ؟   الصالة اليت تركتها من قبلهل يلزمين قضاء،  هللا
                    َّ                                                أهنئ هذا األخ الذي من  اهللا عليه بالتوبة والقيام مبا أوجب اهللا عليه من فرض :     ً أول ا

وأن يزيده من خريه ،  وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل له الثبات على ذلك،  الصالة والصيام
 .  نام حممد وحيشرنا يف زمرة خري األ،  وأن يتوفانا وإياه على اإلميان،  وفضله

وتوبتك من ترك الصالة ،                       ُّ         إن توبتك من الذنوب جتب  ما قبلها:  مث إين أقول له
:            ُّ                                                                  والصيام جتب  ما قبلها ويعفو اهللا سبحانه وتعاىل عنك هبذه التوبة لقول اهللا تبارك وتعاىل
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ولكن ،  ه من الصالة والصيام فيما مضىوبناء على ذلك فإنه ال يلزمه قضاء ما ترك

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

 من يروج عنه اإلشاعات ويصفونه بأوصاف قبيحة وهو بريء منها مث قاطعهم 
 يوجد لدى بعض من الناس أهنم يقومون بترويج اإلشاعات الباطلة - ٤٤٢س
وقد ،  وإنين إنسان أعرف أنين بريء مما يقولون،  بيحةويصفونين بأوصاف ق،  عين

وعلى أثر ذلك ارتاحت ،  وذلك حىت ال حيدث ما ال حيمد عقباه؛  قمت مبقاطعتهم
وهل يف صربي عليهم أنال حسنات منهم ؟  فهل أنا على حق يف مقاطعتهم،  نفسي

 ؟  أرجو نصحي مبا فيه الكفاية
وبعد ،      ُ                      وأن ت صلح ما عندك من األخطاء،  هللا           ُ                    جيب عليك أن ت صلح فيما بينك وبني ا

وإمنا يكون اإلمث عليهم ،  إذا كانوا غري حمقني يف قوهلم؛  ذلك ال يضرك ما يقال من الناس
،  مع أن الذي ينبغي لك أن تتجنب مصاحبتهم ما دام أهنم يصفونك هبذه األوصاف

مبا يترتب عليها ألن مصاحبتهم واحلال هذه ر؛  ويؤذونك ويضايقونك فال تصاحبهم
؛  ورمبا حيصل بينك وبينهم شيء من االعتداء أو من سوء العشرة أو غري ذلك،  مفاسد

                                                 
 .  ٥٣:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ١٣٦ - ١٣٥:  تانياآلسورة آل عمران ) ٢(
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فابتعد عنهم إال إذا كان يف مصاحبتهم إزالة ملا علق يف نفوسهم حنوك من سوء ظن فإن 
 .  هذا شيء حسن

 حكم األكل والشرب على الصحف اليومية 
وفيمن اختذها سفرة ،  صحف اليومية ما حكم األكل والشرب على ال- ٤٤٣س

 ؟  لطعامه مع ما فيها من اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة
                     ً                                                     إذا رأيت يف اجلريدة شيئ ا من اآليات أو من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل فانزع هذا منها 

وإذا كانت الصحيفة ،  مث استعمل الصحيفة،  واحرقه أو ادفنه أو ارفعه يف مكان طاهر
 فال مانع من استعماهلا وامتهاهنا واألكل ومن ذكر اهللا ،  من اآليات واألحاديثخالية 
 .  عليها

 حكم إلقاء األوراق يف القمامة بعد إزالة أي اسم من أمساء اهللا تعاىل عليها 
 عندما أجد ورقة عليها لفظ اجلاللة أو أي اسم من أمساء اهللا أطمس - ٤٤٤س

 ؟  فهل هذا جائز أم ال بد من حرقها،  االسم مث ألقيها يف القمامة
إذا أزلت اسم اجلالل أو أي اسم من أمساء اهللا املوجود يف الورقة بطمس أو قطع أو 

؛  فال بأس بإلقاء الورقة بعد ذلك يف القمامة لزوال احملذور من إلقائها،  أي شيء من ذلك
فيحذر من ؛   اجلانبوهذا مما يوجب العناية واالهتمام هبذا،  ألهنا أصبحت غري حمترمة
أو شيء من القرآن أو األحاديث أو ذكر أي شيء من ،  امتهان شيء فيه ذكر اهللا

                                                  ً     وقد صار كثري من الناس يتساهلون يف ذلك فيمتهنون أوراق ا جيب ،  األحكام الشرعية
ً                              فيجعلوهنا أكياس ا أو أغلفة أو لفافات ألغراضهم ،  ملا فيها من ذكر اهللا تعاىل؛  احترامها              

فيجب التنبه لذلك والتنبيه ؛   يلقوهنا يف القمامات أو يف سالت املهمالت وفيها ذكر اهللاأو
 .  واهللا املوفق،  عليه
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                                      ِ                             احلكمة من منع الصحابة من كتابة القرآن وم ن منع عمر بن اخلطاب من كتابة 
  أحاديث الرسول 

      ً   اية منع ا  منع الصحابة من كتابة األحاديث يف البدإن النيب :   يقال- ٤٤٥س
 مل يبني هلم أن يكتبوا القرآن والسنة فما احلكمة يف أنه ،  الختالطها بالقرآن

مث ملاذا منع عمر بن ؟   ولكن يضعومها منفصلني عن بعضهما) ألهنما كليهما وحي (
وملاذا مل ؟  أفليس يف الكتابة حفظ للدين،   الصحابة من كتابة األحاديثاخلطاب 

 أن أحاديثه مث هل أخرب النيب ؟   كلها إال يف وقت متأخرتكتب األحاديث وجتمع
 ؟  وأن منها ما ستكون روايته ضعيفة ومنها صحيحة،  باقية إىل قيام الساعة

ألن ؛                               ً                           من كتابة األحاديث يف حياته خوف ا من اختالطها بالقرآن الكرميمنع النيب 
 .  ففي ذلك سد الذريعة،  بعض الناس قد ال مييز بينهما

بل رخص لبعض الصحابة يف ،                    ً                مل مينع من ذلك مطلق ا يف حق كل الناسلكنه و
ولكنه أراد ،   مل مينع من كتابة األحاديثوعمر ،  لعدم احملذور يف حقه؛  الكتابة

ُ                          وقد د ونت السنة بعد وفاة النيب                      ُ              التحري والتحقيق فيما ن سب إىل الرسول        النتفاء 
$  {:  حانه حبفظ هذا الدين يف قوله تعاىل           ً            احملذور وحتقيق ا لوعد اهللا سب ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# 

$ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ≈ pt m: ∩∪ { )وتوىل ذلك احلفاظ املتقنون،  )١  . 

 حكم رواية الطرائف املضحكة 
طرائف املضحكة اليت يتبادهلا الناس يف اجملالس ويف  هناك بعض ال- ٤٤٦س

 ؟  بعضها ليس فيه ذلك نرجو بيان حكم ذلك
ألن هذا امتهان للقرآن ؛  ال جيوز استعمال القرآن يف شيء من الطرائف املضحكة

؛  أما الطرائف اخلالية من القرآن فال بأس بذكرها على وجه ال يشغل الناس،  الكرمي

                                                 
 .  ٩:  سورة احلجر آية) ١(
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؛  ية من الكالم احملرم أو ذكر شيء من احملرمات القولية أو الفعليةويشرط أن تكون خال
 .  بل تكون الطرائف مسوقة بكالم نزيه

من يعاتبانه والديه عن التمسك بالسنة حبجة أننا يف زمن متطور وأنه لن يبلغ مرتبة 
  الرسول 

أحببت و،  مث هداين اهللا لنوره واحلمد هللا؛          ًّ     ً      ً  كنت ضال ا ضالل ا بعيد ا- ٤٤٧س
ً                                          ولكن والداي دائم ا يعاتباين 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 حبجة أين لن أصبح مثل الرسول 

 ؟  ا كما أمرنا اهللا بطاعتهما يف غري معصيتهطاعة هلم؛  بالسنة
وأال تلتفت إىل عذل من ؛   واحملافظة عليهاجيب عليك االلتزام بسنة رسول اهللا 

أما أن الوالدين يلومانك يف متسكك بالسنة ويريدان منك ،  يعذلك أو يلومك يف هذا
ً               خصوص ا إذا كانت هذه،  فال تطعهما يف هذا األمر؛  التساهل يف ذلك  السنن من    

أما ،  وإذا مل يصل األمر إىل التشدد،  ال يف املستحبات،  الواجبات اليت جيب التمسك هبا
ّ                    إذا كان األمر بلغ بك إىل حد  التشدد فال ينبغي لك ولكن ينبغي االعتدال والتوسط يف ،                          

هذا هو ،  ومن غري تساهل وال تفريط،  تطبيق السنن والعمل هبا من غري غلو وتشدد
وعلى كل حال أنت مثاب إن شاء اهللا وعليك بالتمسك بسنة رسول ؛  ينبغي عليكالذي 

ً           خصوص ا الوالدين،   وإقناع من يلومك يف هذااهللا  عليك أن تتبعهما وأن ترغبهما ،     
يف السنن وتبني هلما ما يف ذلك من الثواب واخلري فلعله أن يزول عنهما هذا االعتراض أو 

ً ولعله أيض ،  هذا االستغراب ً          ا أن يكون هذا العمل سبب ا يف التزامهما أيض ا بالسنن                           ً                      
 وال شك أن اإلنسان الذي يدعو إىل اهللا جيب وتكون أنت داعية إىل اهللا ،  واالقتداء

 .  والوالدان من أقرب الناس إليك،  أول ما يدعو أقاربه وأقرب الناس إليه
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راط والغلو فهو أمر فعلى كل حال إذا كان متسكك بالسنن ال ينتهي إىل حد اإلف
 .  واهللا أعلم،  وأن تدعو إليه والديك وغريمها،  حممود وعليك أن تستمر عليه

 رجل ال يرب بوالدته 
وقد ،   يل جارة كبرية يف السن ومريضة وهلا ابن خارج الرياض- ٤٤٨س

،   ُ                                                               أ دخلت املستشفى ومل يزرها إال مرة واحدة وهي تقيم يف املستشفى بسبب املرض
 ؟   يلتفت إليها ألبتةلكنه مل

بر الوالدين واإلحسان إليهما واجب وقد جعل اهللا سبحانه حقهما بعد حقه فقال 
ρ#) *  {:  تعاىل ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( È ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î) { )ويف برمها .  اآلية )١

بل هو من ،  وعقوقهما كبرية من كبائر الذنوب.  أجر عظيم وهو سبب لدخول اجلنة
ألن ؛  ومن علم عن شخص أنه يعق والديه أو أحدمها وجبت عليه مناصحته،  املوبقات

 .   واهللا املوفق)٣( )٢( } الدين النصيحة { وقد قال النيب ،  هذا من إنكار املنكر

               ً                                   من ال يلمس تأثري ا من قراءة األدعية وال جيد هلا استجابة 
                                               ً              تراودين فكرة غريبة عن أمر املأثورات واألدعية فكثري ا ما تطالعنا - ٤٤٩س

من قرأ حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو  { الكتب املختصة باألدعية بأن
 ما أمهه من أمر رب العرش العظيم صباًحا ومساًء كل يوم سبع مرات كفاه اهللا 

اللهم إين عبدك وابن أمتك ناصييت  { : ويف احلديث الشريف،  )٤( } الدنيا واآلخرة
 أسألك أن جتعل القرآن الكرمي ربيع قليب ونور صدري وجالء - إىل قوله -بيدك 

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ١(
 .  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ٢(
 .  ، من حديث متيم الداري رضي اهللا عنه ) ٧٤ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
 .  )٥٠٨١(أبو داود األدب ) ٤(
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 )٣( } ج إن كان أعزبمن قرأ سورة يس تزو {  أو)٢( )١( } حزين وذهاب مهي
 .  وأدعية كثرية أخرى منها نصوص قرآنية كرمية ومنها أحاديث نبوية شريفة

ً                      وسؤايل هو أنين أردد تلك األدعية باستمرار ودائم ا ومواظب على الصلوات                                            
؟  فما املعىن احلقيقي،                 ً                    ولكين ال أملس تأثري ا الستجابة تلك األدعية،  اخلمس يف أوقاهتا

 ؟  باستجابة هلاوملاذا ال أحس 
ألنه ما كل الكتب يوثق ؛  الكتب اليت تشتمل على األدعية ينبغي النظر فيها :    ً أول ا

فال بد أن تكون تلك الكتب صادرة عن أئمة ،  مبؤلفيها وما وضع فيها من األدعية
ويهتمون بالعقيدة وال يضعون يف تلك الكتب إال ما ،  موثوقني يعتنون بالسنة والرواية

لإلمام احلافظ  " األذكار "  أو ما وافق الكتاب والسنة مثل كتابلنيب ثبت عن ا
،  وإن كان فيه بعض األحاديث الضعيفة،  النووي فهو كتاب طيب يف اجلملة

لشيخ اإلسالم ابن  " الكلم الطيب " ومثل،  لإلمام ابن القيم " الوابل الصيب " ومثل
وقد ال ختلو من بعض األحاديث اليت ،  هافأمثال هذه الكتب كتب موثوقة يف مجلت،  تيمية

  لثبوهتا عن النيب؛                          ً       واألدعية املذكورة فيها متحر ى فيها،  هي حمل نظر من ناحية أسانيدها
 .            ُ                                                فينبغي أن ي رجع ألصل هذه الكتب هذا من ناحية نوعية كتب األدعية

السنة وال كون اإلنسان يدعو بتلك األدعية الصحيحة الثابتة من الكتاب و :     ً ثاني ا
 :  يستجاب له فهذا يرجع إىل أمرين

ألن الدعاء سبب من ؛  أن يكون عند الشخص مانع من قبول الدعاء : أوهلما
فال بد أن يكون عندك شيء من ،  األسباب ال يؤثر إال إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه

شروط وانتفت                    ِ َ               واعلم أن السبب من ق ب لك وإال لو متت ال،     ِّ        ففك ر يف نفسك،  املوانع
sŒÎ)uρ y7#  {:  يقول جل وعال،  املوانع فإن اهللا سبحانه وتعاىل قريب جميب s9r'y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_ tã 

                                                 
 .  )١/٣٩١(أمحد ) ١(
 .  من حديث شداد بن أوس رضي اهللا عنه)  ١٥٠ / ٧ " ( صحيحه"  ه اإلمام البخاري يفروا) ٢(
 .  مل أجده) ٣(
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 ٤٤١

’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí#¤$! $# #sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( { )أكل احلرام وترك األمر :  ومن املوانع،   )١
 .  ومنها االستعجال من الداعي يف طلب اإلجابة،  باملعروف والنهي عن املنكر

قد تكون املوانع منتفية والشروط موجودة ولكن تتأخر اإلجابة حلكمة  : األمر الثاين
أو قد يدفع ،   ما هو أحسن مما طلبتألن اهللا سبحانه وتعاىل يدخر لك؛  إهلية يف صاحلك

وإمنا قد يكون ،                       ً                فتأخر اإلجابة ليس دليل ا على عدم القبول،  عنك من البالء ما ال تعلمه
ا مل ُيستجاب ألحدكم م { وقد قال النيب ،  وهي يف صاحلك،  يف ذلك حكمة إهلية

 .  )٣( )٢( } دعوت فلم يستجب يل:  يعجل يقول
واستمر على الدعاء وأصلح من أحوالك ،  فال تيأس من رمحة اهللا سبحانه وتعاىل

والدعاء عبادة من أعظم أنواع ،  وفكر يف نفسك وأعمالك،  وتب إىل اهللا سبحانه وتعاىل
$tΑ  {:  قال اهللا تعاىل،  العبادة s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) š Ï%©!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ôtã 

’ ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθè= äz ô‰u‹y™ tΛ© yγ y_ š ÌÅz# yŠ ∩∉⊃∪ { )والرسول ،   )٤يقول  : }  الدعاء هو

 فالدعاء أمر عظيم ومكانته )٨( )٧( } الدعاء ُمخُّ العبادة { :  ويف رواية)٦( )٥( } العبادة
فإن ،  وال تيأس إذا رأيت اإلجابة قد تأخرت،  فال يهن أمره عليك،  يف اإلسالم عظيمة

 .  واهللا تعاىل أعلم.  م مبا يصلح العباد وما حيتاجون إليهاهللا سبحانه وتعاىل أعل
                                                 

 .  ١٨٦:  سورة البقرة آية) ١(
، الترمذي الدعوات  )٢٧٣٥(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  )٥٩٨١(البخاري الدعوات ) ٢(

، مالك النداء للصالة  )٢/٣٩٦(، أمحد  )٣٨٥٣( الدعاء ، ابن ماجه )١٤٨٤(، أبو داود الصالة  )٣٣٨٧(
)٤٩٥(  . 

 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٥٣ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
 .  ٦٠:  سورة غافر آية) ٤(
 .  )٤/٢٧١(، أمحد  )٣٨٢٨(، ابن ماجه الدعاء  )١٤٧٩(، أبو داود الصالة  )٣٣٧٢(الترمذي الدعوات ) ٥(
"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ١٦٣ / ٨ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٧٧ / ٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٦(

 .  كلهم من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما.  ) ١٢٥٨ / ٢ " ( سننه
 .  )٣٣٧١(الترمذي الدعوات ) ٧(
 .  ث أنس بن مالك رضي اهللا عنهمن حدي)  ٩٢ / ٩ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٨(
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 ٤٤٢

 حكم من يتطوع بالصيام ويصلي ويسبح دون التقيد بشيء منها براتب 
،                                    ً                       إنين أتطوع بتأدية بعض الصلوات بعيد ا عن األوقات املنهي عنها- ٤٥٠س

.  تلفةوكذا التطوع بالصيام يف أيام خم،  وكذلك أذكر اهللا بتسبيحات وهتليالت شىت
لئال أقع ؛                                                  ً                  كل هذا أعمله دون التقيد بشيء منها براتب ثابت خوف ا من املواظبة عليها

 ؟  فما احلكم يف ذلك؛  يف البدعة
ً          زادك اهللا حرص ا على اخلري ومن ذكر اهللا ،  اإلكثار من النوافل من صالة النافلة،            

وصالة النافلة منها ما ،  سبحانه وتعاىل بالتهليل والتسبيح والتكبري أمر مطلوب ومشروع
وكذلك الوتر يف الليل ،  هو مرتب يف أوقات معينة كالراتبة مع الفريضة القبلية أو البعدية

،  وكذلك التهجد يف الليل هذا ينبغي املداومة عليه،  بني صالة العشاء وطلوع الفجر
 مواقيتها  فهذه عبادات موظفة ومؤقتة يف)١( وكذلك صالة الضحى سنة ثابتة عن النيب 

 وأحب العمل إىل اهللا ،  وإذا داوم اإلنسان عليها فذلك شيء مطلوب،  الشرعية
 .   بالتهليل والتسبيحوكذلك املداومة على ذكر اهللا ،  أدومه وإن قل

 أفضل الكتب اليت ألفت يف تفسري األحالم 
ء من يهبه اهللا ملن يشا،   علم تأويل األحاديث واملسمى بتفسري األحالم- ٤٥١س
نرجو ،  ويف هذا العلم مؤلفات كثرية،  وقد وهبه لنبيه يوسف عليه السالم،  عباده

 ؟                                        ً اإلفادة عن أفضل هذه املؤلفات وأكثرها صدق ا
وتأويل الرؤيا ،  ال شك أن الرؤيا منها ما هو حق وهي من عجائب آيات اهللا سبحانه

،  موهبة جيعلها اهللا فيمن يشاءوهو ،  يعتمد على الفراسة والذكاء والنظر يف حال الرائي
لكن البن القيم رمحه اهللا كالم جيد يف هذا ،              ً                       وال أعرف مؤلف ا خاص ا يعتمد عليه يف ذلك

 .  )٢( " إعالم املوقعني " املوضوع يف اجلزء األول من
                                                 

من حديث ابن عمر وأم هانئ وعائشة وأيب هريرة وأنس )  ٥٤،  ٥٣ / ٢ " ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر) ١(
 .  بن مالك رضي اهللا عنهم

 .  ) ١٩٥-١٩١ / ١ (البن القيم "  إعالم املوقعني عن رب العاملني"  انظر) ٢(
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 ٤٤٣

 ما ذكر يف كتاب ألف ليلة وليلة من أن 
 هارون الرشيد ال يعرف إال باللهو وشرب اخلمر 

 بأن - كتاب ألف ليلة وليلة -رت بعض كتب التاريخ وال سيما  ذك- ٤٥٢س
 ؟  خليفة املسلمني هارون الرشيد ال يعرف إال اللهو وشرب اخلمر فهل هذا صحيح

ّ               هذا كذب وافتراء ودس  يف تاريخ اإلسالم وكتاب ألف ليلة وليلة كتاب ساقط ال ،                    
 .  هوال ينبغي للمسلم أن يضيع وقته يف مطالعت،  ُ          ي عتمد عليه

وأنه ،  وهارون الرشيد معروف بالصالح واالستقامة واجلد وحسن السياسة يف رعيته
،                   ُ                        ُ          وهذه الفرية اليت أ لصقت به يف هذا الكتاب ال ي لتفت إليها،           ً            ً كان حيج عام ا ويغزو عام ا

وكتب ،  وال ينبغي للمسلم أن يقرأ من الكتب إال ما فيه الفائدة ككتب التاريخ املوثوقة
أما الكتب ،  وكتب العقيدة اليت يعرف هبا املسلم أمر دينه،  واحلديث والفقهالتفسري 

 .   أن يضيع وقته فيها- وال سيما طالب العلم -الساقطة فال ينبغي للمسلم 

 الفرق بني ابن عريب وابن العريب 
أرجو أن تبينوا لنا الفرق بينهما ،          ً                        أجد خلط ا بني ابن عريب وابن العريب- ٤٥٣س
 ؟  مؤلفاهتماوأشهر 

فابن عريب بدون أل وهو امللحد املشهور الذي يقول بوحدة ،  الفرق بينهما واضح
،  وهو من غالة الصوفية الذين آل هبم األمر إىل اإلحلاد والقول بوحدة الوجود،  الوجود

ِ   فصوص احل كم " و،  " الفتوحات املكية " : ومن أخبث مؤلفاته وهذه كلها كتب ،  "       
وأن الوجود يف عقيدته ،  وأنه ال فرق بني اخلالق واملخلوق،  بوحدة الوجودإحلاد منادية 
 .  تعاىل اهللا عما يقول،  كله هو اهللا

له ،  أبو بكر بن العريب املالكي:  وأما ابن العريب بأل املعرفة فهو اإلمام اجلليل املشهور
ّ   وله الكتاب اجلليل يف الذب  ع،  مؤلفات جليلة يف احلديث والتفسري ن الصحابة الذي                       

 وهو يدافع فيه عن اإلسالم وعن صحابة رسول اهللا ،  " العواصم من القواصم " : مساه
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 ٤٤٤

وله شرح سنن .  يف جملدين ضخمني " تفسري آيات األحكام " وله كتاب،  كتاب جليل
وهذه كتب كلها ،  " عارضة األحوذي يف شرح سنن الترمذي " : الترمذي وامسه

 .  حلمد هللاوا،  مطبوعة وموجودة
وهذا ابن ،  هذا كافر وضال وهو ابن عريب احلامتي الطائي،  فبني الرجلني فرق واضح

 .  العريب إمام جليل مشهور باالستقامة والعلم والتقى رمحه اهللا

 حكم قراءة الكتب اليت ال تعرف بعض األديان األخرى غري اإلسالم 
بعض األديان األخرى غري                             ُ   ِّ    هل جيوز قراءة بعض الكتب اليت ت عر ف ب- ٤٥٤س

ً                  اإلسالم جملرد اإلحاطة علم ا هبا واالطالع عليها أو قراءة بعض الكتب عن بعض ،                     
 ؟  وإمنا لنفس الغرض السابق،                              ً                 األنظمة الشيوعية وحنوها ال إعجاب ا هبا وال للعمل هبا

مث ،                ً                                                     على اإلنسان أول ا أن يعرف احلق ويعرف الدين الصحيح ويتضلع بالعلم النافع
 .  بعد ذلك يطلع على األشياء املخالفة ليحذر منها ولريد عليها

أما إنسان جاهل وثقافته ضعيفة وحصيلته يف العلوم الشرعية قليلة فهذا ال جيوز له أن 
ألنه ال ؛  ألنه رمبا تنطلي عليه وتؤثر على عقيدته وهو ال يدري؛  يقرأ الكتب الباطلة

                      ً                 فال بد أن يكون عنده أول ا حصيلة من العلم ،  لباطليعرف العلم الذي مييز به بني احلق وا
 .  حينذاك ال بأس أن يطلع،  النافع الذي يعلم به احلق من الباطل

 أفضل كتب التوحيد والعقائد الصحيحة 
 ؟   ما هي أفضل الكتب اليت تبحث يف التوحيد والعقائد الصحيحة- ٤٥٥س

أذكر ،  ثرية وهللا احلمد وميسورةالكتب اليت تبحث يف التوحيد والعقائد الصحيحة ك
لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه  " اقتضاء الصراط املستقيم " لك على سبيل املثال كتاب

إغاثة اللهفان من مصائد  " كذلك،  وهو كتاب مطبوع متداول وكثري واحلمد هللا،  اهللا
ً                 لإلمام العالمة ابن القيم خصوص ا اجلزء الثاين منه " الشيطان كتاب  " وكذلك،                            
للشيخ عبد  " فتح اجمليد " وشرحه،  وشرحه للشيخ حممد بن عبد الوهاب " التوحيد
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 ٤٤٥

للشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد  " تيسري العزيز احلميد " الرمحن بن حسن أو
كشف  " وكذلك،  للشيخ حممد بن عبد الوهاب " ثالثة األصول " وكذلك،  الوهاب
 .  عبد الوهابللشيخ حممد بن  " الشبهات

للشيخ اإلمام حممد بن إمساعيل  " تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد "             ً وأذكر لك أيض ا
للشيخ اإلمام حممد بن علي  " الدر النضيد يف إخالص التوحيد " كذلك،  الصنعاين
            ً      ً      ً                                        وأذكر لك أيض ا كتاب ا شامل ا ألبواب العقيدة وهو عقيدة اإلمام الطحاوي ،  الشوكاين
وشرحها من أوسع الكتب يف  " العقيدة الطحاوية " فـ،  بن أيب العز احلنفيوشرحها ال

 .  العقائد وأمشلها وأحسنها
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 ٤٤٦

 الغيبة والرياء  -١

  " إن كفارة الغيبة أن تستغفر ملن اغتبته " : حديث
  َّ       أن  كفارة ؛   ما مدى صحة ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم- ٤٥٦س

 ؟  )١(وما هو معىن الغيبة ؟  اللهم اغفر لنا وله:  تقول؛  تبتهالغيبة أن تستغفر ملن اغ
ُ               فال حيض ر ين اآلن حوله شيء؛    َّ       أم ا احلديث  ُ  .  وال أدري عنه،      

ّ      وأم ا الغيبة يف حد  ذاهتا وقد هنى اهللا سبحانه ،        َّ                     ُّ   فهي حمر مة وكبرية من كبائر الذ نوب؛     َّ            
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          َّ         فالغيبة حمر مة وكبرية ؛  )٤( )٣( } وِعرُضُه،  ومالُه،  دُمه؛  كل املؤمنِ على املؤمنِ حراٌم {
 .              ُّ          ٌمن كبائر الذ نوب وشنيعة 
ِذكُرَك :  الغيبةُ { : فقال،   ُِ  َ     س ئ ل  عنها         َّ   معناها مل ا       َّ       فقد بي ن النيب ؟     َّ              وأم ا ما هي الغيبة

؛  إن كان فيه ما تقول:  قال؟  أرأيت إن كان يف أخي ما أقول:  قيل.  أخاَك مبا َيكَرُه
 .  )٦( )٥( }  َبَهتَُّهفقد؛  وإن مل يكن فيه ما تقولُ،  فقد اغتبَتُه

أهنا ذكرك ؛                                      َّ      ُّ                 والغيبة هي الكالم يف عرض الغائب كما بي ن النيب  صلى اهللا عليه وسلم
فقد ؛  وأنت وقعت يف عرضه ووصفته مبا يكره،                    ً فإذا كان أخوك غائب ا؛  أخاك مبا يكره

                                                 
،  ) ٥٠٦ص (للسخاوي "  املقاصد احلسنة"  ، وكذلك ) ٣٠٩-٣٠٨ص  (للنووي "  األذكار: "  انظر) ١(

 .  ) ١٦٦ص  (للسمهودي "  الغماز على اللماز"  وكذلك
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  )٢/٢٧٧(، أمحد  )٢٥٦٤(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٣(
كل املسلم : "   رضي اهللا عنه ؛ بلفظمن حديث أيب هريرة)  ١٩٨٦ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(

 .  " على املسلم
، أمحد  )٤٨٧٤(، أبو داود األدب  )١٩٣٤(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٩(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٥(

 .  )٢٧١٤(، الدارمي الرقاق  )٢/٣٨٤(
 .  عنهمن حديث أيب هريرة رضي اهللا )  ٢٠٠١ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٦(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٤٧

َ               وإذا ندمت وت بت  إىل اهللا سبحانه ،               ً      ً وأمثت يف ذلك إمث ا عظيم ا،      َ ُ اغتبت ه  فإن باب ؛  وتعاىل            ُ 
فعليك ؛  ومن شروط التوبة فيه أن تستبيح صاحبه،             ُّ     ولكن هذا حق  خملوق،  التوبة مفتوح

َ        وأن تذك ر  له ذلك،       َّ        أن تت صل بأخيك إال إذا خشيت من إخباره ؛      ُ            وتطل ب منه املساحمة،         ُ
متدحه مبا      ُ         وأن ت ثين عليه و،     َّ                   فإن ه يكفي أن تستغفر له؛         َّ                    أن يترت ب على ذلك مفسدة أعظم

 .     َّ                           لعل  اهللا سبحانه وتعاىل أن يغفر لك،  فيه

 كيفية التعامل مع الصديق الذي يغتاب الناس 
                     َّ  ُّ            ال حيلو له اجمللس إال بالت حد ث عن اآلخرين ،   يل صديق كبري يف السن- ٤٥٧س

                    َّ       فكيف أعمل مع هذا الص ديق حىت ؛  وجيعل الغيبة والنميمة هي حديثه،  بكالم بذيء
 ؟             َّ ِّ   العادة الس ي ئةيترك هذه

وعليك أن تنصح هذا ،  وفيهما مفاسد عظيمة،  الغيبة والنميمة معصيتان كبريتان
وتقرأ عليه النصوص ،              ِّ         واآلثام املترت بة عليهما،      ِّ            وتبي ن له خطورهتما،  الشخص عنهما

ن فال تصاحبه وال جتالسه إىل أ؛   فإن مل ميتثل)١(                            ّ   الواردة يف ذلك من الكتاب والس نة 
 .  يتوب

 إنسان يسخر من الناس ويغتاهبم وحكم اإلنكار عليه 
وقد حرجته على أن ال يتكلم عن ،            ً     ُ   ِّ            يل ولد كثري ا ما ي عل ق على الناس- ٤٥٨س

ِ                                 أحد وأن ال ي ضح ك إخوانه بتعليق أو غيبة أو تقليد وكان قصدي ،  وأنا حللته بقليب،            ُ  
جزاكم ؟  ه املسألة وهي احلرجفما حكم التحليل يف هذ؛  أن أخوفه ويتوب عن ذلك

 .  اهللا عنا خري اجلزاء
ال جيوز لإلنسان أن يسخر من الناس وأن يغتاهبم وأن يهمزهم أو يلمزهم ويتنقصهم 

ِ        لي ضح ك الناس  .  بل هو من أشد الغيبة،  وهذا من الغيبة،  ألهنم ال يرضون بذلك؛   ُ  

                                                 
: "            ً ، انظر مثل ا ومن السنة.  ١١آية :  ، وسورة القلم ١٢آية :  سورة احلجرات:            ً ، انظر مثل ا من القرآن) ١(

 .  ) ٨٦،  ٨٥ / ٧ " ( صحيح البخاري



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٤٨

Ÿω  {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò ÷è t/ 4 =Ït ä† r& óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅ à2ù'tƒ zΝós s9 

ÏµŠ Åz r& $ \G øŠ tΒ çνθ ßϑ çF ÷δ Ì s3 sù 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# Ò># §θ s? ×Λ Ïm  وقد فسر النيب ،   )١( } ∪⊅⊆∩ ‘§

إذا كان فيه ما ! يا رسول اهللا :  قالوا،  الغيبة بأهنا ِذكُرَك أخاَك مبا يكرُه يف غيبِتِه {
فقد ؛  وإن مل يكن فيه ما تقول،  فقد اغتبته؛  إن كان فيه ما تقولُ:  قال؟  تقول
 .  )٣( )٢( } تَُّههب

$  {:  وقال تعاىل،   عن السخرية بالناسوكذلك هنى النيب  pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω 
öy‚ ó¡o„ ×Πöθ s% ÏiΒ BΘöθs% # |¤ tã β r& (#θçΡθ ä3tƒ #Zöyz öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿω uρ Ö!$ |¡ÎΣ ÏiΒ >!$ |¡ÎpΣ # |¤ tã β r& £ä3tƒ #Zöyz £åκ÷]ÏiΒ ( Ÿω uρ 

(#ÿρ â“ Ïϑ ù= s? ö/ä3|¡àΡr& { )يعين ال يلمز بعضكم بعض ا ويتنقص بعضكم بعض ا )٤ ً                   ً                      . 
؛  ومتثيل األشخاص حبركاهتم وكالمهم إذا كانوا غائبني أو حاضرين ويكرهون ذلك

≅×  {:  واهللا جل وعال يقول،  ألن هذا فيه أذية للمسلمني؛  وزفإن هذا ال جي ÷ƒ uρ Èe≅ à6Ïj9 

;ο t“ yϑ èδ >ο t“ yϑ  .  وعليه أن يتوب إىل اهللا،                                ُ   َّ فهذا الذي يفعله هذا الشخص أمر م حر م )٥( } ∪⊆∩ 9—
عليه شيء واجب عليك تؤجرين عليه إن شاء وما فعلتيه من اإلنكار عليه والتغليظ 

بل هذا من إنكار املنكر الذي ،  وال يلزمك شيء يف هذا،  ألنه من إنكار املنكر؛  اهللا
 .  تثابني عليه إن شاء اهللا تعاىل

                                                 
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ١(
، أمحد  )٤٨٧٤(، أبو داود األدب  )١٩٣٤(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٩(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٢(

 .  )٢٧١٤(، الدارمي الرقاق  )٢/٣٨٤(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٢٠٠١ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ٤(
 .  ١:  سورة اهلمزة آية) ٥(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٤٩

 عالمات الرياء وحكم من ترك شيئا خوفا من الرياء 
م فيمن يترك وما حكم اإلسال؟   هل للرياء عالمات يعرف هبا املرائي- ٤٥٩س

ومن ؟          ِّ    خوف الر ياء-                          َّ    سواء كانت واجبات أو مستحب ات -بعض أعمال اإلسالم 
 ؟  فبم تنصحونه؛    ُ        ِّ   ابت لي بالر ياء

وهو حمبط ،     ّ                                                           الر ياء هو أن يعمل اإلنسان العمل الصاحل ألجل أن يراه الناس فيمدحوه
  )١(    ِّ       َّ  الش رك اخلفي       َّ        وقد مس اه النيب ،  وهو شيء يف القلب،  وموجب للعقاب،  للعمل

َ                                    ومن عالماته أن ي نش ط اإلنسان يف العمل إذا كان يراه الناس ؛  وإذا كانوا ال يرونه،                 َ 
 .  ترك العمل

ُ             والذي ي بت لى بالر ياء ي نصح  باخلوف من اهللا ُ     ّ                   وي ذك ر  باط الع اهللا على ما يف قلبه،         ُ  َ       ِّ     ُ   َّ   ُ   ،
ُ     وشد ة عقوبته للم رائني     َّ                    وبأن  الناس الذين عمل من ،  ال فائدة    َّ               ً   وبأن  عمله سيكون تعب ا ب،     َّ           

 .                ُّ                           أجل مدحهم سيذم ونه وميقتونه وال ينفعونه بشيء

 من يشعر بالنشاط يف العبادة عند اآلخرين وبالضعف إذا كان وحده 
 قرأت يف بعض الكتب أن من عالمات الرياء أن يقوى إميان الشخص - ٤٦٠س

                  ً   وأنا يف احلقيقة أحيان ا ،  وحدهويضعف إذا كان ل،  إذا كان عند أشخاص أو مجاعة
ولكن وجودي مع إخواين جيعلين ،  وأنا ال أقصد بذلك الرياء،            ً         أصلي وأحيان ا ال أصلي

 .  أرجو أن توضحوا هذا األمر وجزاكم اهللا خريا.  أنشط عندما أراهم يصلون
 وال شك أن املسلم إذا كان مع،  هذا من االقتداء بأهل اخلري،  هذا ليس من الرياء

وإذا ،  فإنه يقتدي هبم ويؤثرون عليه لرغبته يف اخلري والنشاط يف العبادة؛  أهل اخلري
   ً                                 نظر ا ألن نفس اإلنسان متيل إىل الكسل وإىل ؛  فإنه يكسل ويفتر عن العبادة؛  انفرد
 .  الراحة

                                                 
"  سنن ابن ماجه: "  نظر كذلك، وا من حديث أيب سعيد اخلدري)  ٣٠ / ٣ " ( مسند اإلمام أمحد: "  انظر) ١(

 .  من حديث أيب سعيد اخلدري)  ١٤٠٦ / ٢ (
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 ٤٥٠

هذا ال يدل ؛  احلاصل أن نشاطك إذا كنت مع أهل اخلري وفتورك إذا كنت وحدك
ويدل على استحباب خمالطة أهل ،  إمنا هذا يدل على طبيعة النفس البشريةو،  على الرياء

 .  ألهنم ينشطون على فعل اخلري؛  اخلري
فإذا ؛  فإنه من أعمال القلوب ومقاصد القلوب اليت ال يعلمها إال اهللا؛  وأما الرياء

ك لوجه وأما إذا كان قصد،  هذا هو الرياء؛                    ُ                كان قصدك بذلك أن ي ثنوا عليك وميدحوك
فهذا شيء ؛   وإمنا تنشط إذا كنت مع املصلني ومع الذاكرين هللا ومع املتعبديناهللا 
 .  وهذا من القدوة احلسنة،  طيب

 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٥١

 معىن كل من القنوط وعزم األمور  -٢ 

 معىن القنوط من رمحة اهللا والفرق بينه وبني اليأس من رمحة اهللا 
:  عىن قوله تعاىل يف سورة يوسفوما م؟   ما هو القنوط من رمحة اهللا- ٤٦١س

}  …çµ ¯ΡÎ) Ÿω ß§t↔ ÷ƒ ($ tƒ ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «!$# ω Î) ãΠöθ s)ø9$# tβρãÏ≈ s3ø9$# ∩∇∠∪ { )فما هو اليأس من روح ؟  )١
َ   ِ       وهل الذي ييأس من ر وح  اهللا كاف؟  اهللا  ؟                            ُ   وهل هناك فرق بني اليأس والق نوط؟  ر                 

                 َّ    وعلى العباد أن يت قوه ،  ذو رمحة خاصة باملؤمنني،  اهللا سبحانه وتعاىل ذو رمحة واسعة
 .  خائفني من عقابه،  راجني رمحته؛  وأن يعبدوه

ُ                   َّ   فاملؤمن  يكون بني اخلوف والر جاء ُ               َ  َ  َ           ال ي غ ل ب  جانب اخلوف حىت ي قن ط  من رمحة اهللا ؛        ِّ َ  ُ  
َ   ِ   ييأس من ر وح  اهللاأو  ُ          َّ            ِ                وال ي غل ب  جانب الر جاء حىت يأمن م ن مكر اهللا عز وجل،              َّ فإن  ؛     ُ   ِّ

َ  َ ً طريقة األنبياء واملرسلني أهنم يدعون رب ه م ر غ ب ا ور ه ب ا    ً َ  َ    ُ  .  كما ذكر اهللا تعاىل ذلك عنهم؛                                    َّ
≈¯×y7Í  {:          ً وقال أيض ا s9'ρ é& t Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰tƒ šχθäó tG ö6 tƒ 4’n< Î) ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$# öΝåκš‰ r& Ü> tø% r& tβθã_ ötƒ uρ 

…çµ tG yϑ ôm u‘ šχθ èù$ sƒ s† uρ ÿ…çµ t/# x‹tã 4 { )٢(  . 
؛  ن رمحة اهللا     َ  َ  حىت يقن ط  م،  وبالغ يف ذلك،  فإذا أخذ اإلنسان جانب اخلوف فقط

tΒ  {:  قال تعاىل،     َّ                                 َّ  فإن  اهللا سبحانه وتعاىل قد حكم عليه بالض الل uρ äÝuΖø)tƒ ÏΒ Ïπ yϑôm §‘ 

ÿ Ïµ Î n/ u‘ ω Î) šχθ —9 !$ Ò9 َ           وكذلك إذا أيس  من رمحة اهللا،  )٣( } ∪∌∋∩ #$ :  قوله تعاىلكما يف ؛              

}  …çµ ¯ΡÎ) Ÿω ß§t↔ ÷ƒ ($ tƒ ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «!$# ω Î) ãΠöθ s)ø9$# tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩∇∠∪ { )وهذه طريقة الوعيدي ة من ،  )٤     َّ                  
    َ ُّ          ُ حىت ض ل وا والعياذ  ،     َّ         وشد دوا يف ذلك،  لوعيد        َّ          الذين غل بوا جانب ا،  اخلوارج وغريهم

 .  باهللا

                                                 
 .  ٨٧:  سورة يوسف آية) ١(
 .  ٥٧:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ٥٦:  سورة احلجر آية) ٣(
 .  ٨٧:  سورة يوسف آية) ٤(
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 ٤٥٢

    َّ    فالظ اهر ؛                    ُ                           ِ   هل هناك فرق بني الق نوط من رمحة اهللا واليأس من روح  اهللا:          ُ وأما قول ك
ُ        والض الل  والكفر  جيتمعان،  أنه ال فرق بينهما ؛  هو كافر:  ويقال،        ٌّهو ضال :  ويقال،      َّ  ُ      

Îöxî ÅUθ  {:  كما قال تعاىل؛       ً ى ضالل ا          َّفالكفر يسم ؛  فهما وصفان مترادفان àÒ øó yϑø9 $# 

óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )١(   . 
   ً     باط ا من استن؛          َّ          ُّ          واعترب أن  اليأس أشد  من القنوط،                   َّ        ومن العلماء من فر ق بينهما

  {:        َّ              حيث إن  اهللا سبحانه قال؛  اآليتني الكرميتني tΒ uρ äÝ uΖ ø) tƒ  ÏΒ Ïπ yϑ ôm §‘ ÿ Ïµ Î n/ u‘ ω Î) 

šχθ —9 !$ Ò9 …  {:  وقال تعاىل،  فوصف القانطني بالضالل؛   )٢( } ∪∌∋∩ #$ çµ ¯Ρ Î) Ÿω ß§ t↔ ÷ƒ ($ tƒ 

 ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «! $# ω Î) ãΠ öθ s) ø9 $# tβρ ã Ï≈ s3 ø9  .  فوصف اليائسني من الرمحة بالكفر؛   )٣( } ∪∠∇∩ #$

                                                 
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ١(
 .  ٥٦:  سورة احلجر آية) ٢(
 .  ٨٧:  سورة يوسف آية) ٣(
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 ٤٥٣

 معىن عزم األمور ومفهومها وأمهيتها 
β¨  { :  قال اهللا تعاىل-٤٦٢س Î) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θãΒ W{$# ∩⊇∠∪ { )وقال تعاىل،   )١  :

}  ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ôÏϑ s9 ÏΘ÷“ tã Í‘θ ãΒW{$# ∩⊆⊂∪ { )وما مفهوم هذه العزمية ؟  فما هو عزم األمور؛  )٢
 ؟     ِّ َُّ   وأمه ي ت ها

ُ                          األمور اليت ي عز م  عليها وي ناف س  فيها وال ي وف ق  هلا إال أهل العزائم واهلمم :  عزم األمور َّ   ُ          ُ َ   ُ          ُ  َ   ُ          
 .  العالية
 

                                                 
 .  ١٧:  سورة لقمان آية) ١(
 .  ٤٣:  سورة الشورى آية) ٢(
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 ٤٥٤

 السلفية  - ٣

 يسرب غور النصوص من يزعم أن مذهب السلفية فيه سطحية ألنه ال 
                                   َّ            َّ         هناك من يرى أن من يسري على مذهب الس لف لديه سطحي ة يف فهم - ٤٦٣س

ْ      ُّ   معل لني ذلك بأن مذهب الس لف ال ي سرب غ و ر الن صوص،  أمور العقيدة وال يتفاعل ،     ِّ                   َّ     َ     َ
ً                         ويرون أن طريقة غريهم أكثر فهم ا للنصوص يف مسائل العقائد،  معها فما رأيكم يف ؛                             

 ؟  ممثل هذا الكال
ْ    ال ي سرب غ و ر - يف نظر القائل -                             َّ      القول بأن مذهب السلف فيه سطحي ة ألنه  َ     َ   

ً                                وأن مذهب اخللف أكثر فهم ا للنصوص يف مسائل العقيدة وأوسع ،     ُّ   الن صوص هذا القول !                      
،  طريقة السلف أسلم:  حيث قالوا؛      ُ                                       يقول ه علماء الكالم من املعتزلة واألشاعرة وغريهم

              ٌّ                               وهذا القول مبين  على فهم فاسد ملذهب السلف ومذهب ! أحكم وطريق اخللف أعلم و
وإمنا هو تفويض نصوص الصفات ،        ُّ                          حيث ظن وا أن مذهب السلف ال فهم فيه؛  اخللف

،  وأن اخللف فهموا وعرفوا أن هذه النصوص على غري ظاهرها،  دون فهم ملعانيها
واالستواء على العرش ،  د بالقدرةوالي،                  َّ  كتفسري الوجه بالذ ات؛     َّ                 فأو لوها إىل معان أخرى

 .  وغري ذلك.  باالستيالء
وفيه جتهيل للصحابة والتابعني والقرون ،  وهذا الفهم ملذهب السلف مذهب باطل

فإن السلف ؛  وهذا خالف الواقع،     ِّ                               وات هام هلم بأهنم ال يفهمون هذه النصوص،      َّ  املفض لة
وإثبات ،   هبذه النصوص كما جاءتوإمنا مذهبهم اإلميان،  مل يكن مذهبهم التفويض

كما قال ؛            َّ         مع نفي الت شبيه عنها،                 ّ                                معانيها اليت تدل  عليها على حقيقتها ووضعها اللغوي
øŠs9 Ïµ§{  {:  تعاىل Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )فطريقتهم أعلم وأسلم ؛   )١

ُ وأحكم   .    َّ           َّ                   ألن  األسلم ال بد  أن يكون أعلم وأحكم؛      
 ! ؟  )٣( )٢( } مث الذين يلوَنهم،  مث الذين يلوَنهم،  خريكم قرين{ 

                                                 
 .  ١١:  سورة الشورى آية) ١(
، النسائي األميان  )٢٢٢١(، الترمذي الفنت  )٢٥٣٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٥٠٨(البخاري الشهادات ) ٢(

 .  )٤/٤٢٧(، أمحد  )٤٦٥٧(، أبو داود السنة  )٣٨٠٩(والنذور 
 .  من حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه)  ١٥١ / ٣ " ( صحيحه"  بخاري يفرواه اإلمام ال) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٥٥

 السلفي وأبرز من دعا إليه وإمكانية تسميتهم املقصود ب
 بأهل السنة واجلماعة أو الفرقة الناجية 

؛     ً          وفالن ا غري سلفي،       َّ                           ً            يترد د على ألسنة بعض الناس أن فالن ا هذا سلفي- ٤٦٤س
وهل ميكن ؟  ومن أبرز من دعا إليه من علماء املسلمني؟  فما املقصود باملذهب السلفي

ُ               ّ      مث أال ي عتب ر  هذا من باب الت زكية ؟  اجلماعة أو الفرقة الناجيةتسميتهم بأهل السنة و  َ   ُ     
 ؟  للنفس

ّ                                                     املقصود باملذهب الس لفي هو ما كان عليه سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني                  
ّ           ُّ         واألئمة املعتربين من االعتقاد الص حيح واملنهج الس ليم واإلميان الص ادق والتمس ك باإلسالم                ّ               ّ                             

 .                                     ِّ   خالف ما عليه املبتدعة واملنحرفون واملخر فون؛        ً  وسلوك ا                 ً عقيدة وشريعة وأدب ا
،                     َّ وشيخ اإلسالم ابن تيمي ة،                             ّ               ومن أبرز من دعا إىل مذهب الس لف األئمة األربعة

،             ّ         ِّ وغريهم من كل  مصلح وجمد د،  وتالميذه،                        َّ  والشيخ حممد بن عبد الوه اب،  وتالميذه
 .                             ٍَّ حيث ال خيلو زمان من قائم هللا حبج ة 

   ً                         فرق ا بينهم وبني أصحاب املذاهب ؛  وال بأس من تسميتهم بأهل السنة واجلماعة
 .  املنحرفة

 .  وإمنا هو من التمييز بني أهل احلق وأهل الباطل،  وليس هذا تزكية للنفس

 كيفية حمافظة املسلم على التزامه مبنهج السلف 
 وعدم االحنراف عنه والتأثر باملناهج الدخيلة املنحرفة 

ّ                                               ُّ    ما هي الض وابط الشرعية اليت حيافظ هبا املسلم على التزامه ومتس كه - ٤٦٥س          
ّ             مبنهج الس لف الص احل وعدم االحنراف عنه والت أث ر باملناهج الد خيلة املنحرفة             ُّ  ّ                        ّ       ّ  ؟         

ّ   ّ   ُ                             الض وابط الش رعي ة ت فهم من جمموع ما سبق الكالم فيه         ّ  :  وذلك بأن،    
ُ             رية يتعل م  منهم ويستشري هم يف ما جيول  يرجع اإلنسان إىل أهل العلم وأهل البص- ١             ُ ّ       

 .  ليستصدر رأيهم يف ذلك؛  يف فكره من أمور



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٥٦

بل ،            ُّ                  وعدم التسر ع يف احلكم على الناس،  وعدم العجلة،        ِّ          الترو ي يف األمور- ٢
$  {:  قال اهللا تعاىل؛              َّ عليه أن يتثب ت pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u βÎ) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθ ãΨ ¨t6 tG sù βr& 

(#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çG sù 4’ n? tã $ tΒ óΟ çF ù= yè sù t ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ { )وقال سبحانه ،  )١

$  {:  وتعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) óΟçFö/uŸÑ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# (#θ ãΖ̈Šu; tFsù Ÿω uρ (#θä9θ à)s? ôyϑ Ï9 #’s+ø9r& 

ãΝà6øŠs9Î) zΝ≈ n= ¡¡9$# |M ó¡s9 $YΖÏΒ ÷σãΒ šχθ äó tGö; s? š⇓ttã Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# y‰ΖÏè sù «!$# ÞΟÏΡ$ tó tΒ ×ο tŠÏVŸ2 4 

š Ï9≡ x‹ x. Ν çGΨ à2  Ï iΒ ã≅ ö6 s%  ∅ yϑ sù ª! $# öΝ à6 ø‹ n= tã (# þθ ãΖ ¨ t7 tF sù 4 χ Î) ©! $# šχ% x. $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? 

# Z Î6 yz ∩⊆∪ { )تثب توا مما بلغكم:  أي؛     َّ   تبي نوا  )٢            َّ     . 
             ِّ      ال بالطرق املعن فة أو ؛  ح                  ُّ                فعليكم مبعاجلته بالط رق الكفيلة باإلصال؛   مث إذا ثبت- ٣

إمنا ُبِعثُتم  { :  وقال)٤( )٣( } بشِّروا وال ُتنفِّروا { :  قالوالنيب ،      ّ         بالط رق املشوشة

؛  إن منكم لَُمنفِّرين { : حابه لبعض فضالء أصوقال ،  )٥( } ُمَبشِّرين ال ُمنفِّرين

 .  )٧( )٦( } فإنَّ وراءه الضَّعيَف وذا احلاجة؛  فلُيخفِّف،  فمن أمَّ الناس
       َّ    أن يتدخ ل يف وال يصلح لكل أحد ،         ُ              َّ فاألمور ت عاجل حبكمة وروي ة؛  وعلى كل حال

ُ    ّ   ُّ     جمال ال ي حس ن  الت صر ف فيه  ِ   ُ        . 

                                                 
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ٩٤:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )٤٨٣٥(، أبو داود األدب  )١٧٣٢(، مسلم اجلهاد والسري  )٤٠٨٨(البخاري املغازي ) ٣(
 .  ن حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنهم)  ٢٥ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
،  )٣٨٠(، أبو داود الطهارة  )٥٦(، النسائي الطهارة  )١٤٧(، الترمذي الطهارة  )٢١٧(البخاري الوضوء ) ٥(

 .  )٢/٢٣٩(أمحد 
، أمحد  )٩٨٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٤٦٦(، مسلم الصالة  )٦٧٢(البخاري األذان ) ٦(

 .  )١٢٥٩(دارمي الصالة ، ال )٤/١١٨(
من حديث أيب مسعود )  . ، فمن صلى بالناس إنكم منفرون : ( بلفظ)  ٣١ / ١ (رواه اإلمام البخاري ) ٧(

 .  األنصاري



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٥٧

             َّ            َّ                     ّ                      وكذلك من الض وابط أن يتزو د اإلنسان من العلم الن افع مبجالسة أهل العلم - ٤
ّ                                وكذلك بقراءة كتب الس لف الصاحل وسري املصلحني من سلف هذه ،  واالستماع آلرائهم                    
ِ    َ      ي ع ظون  الناسوكيف كانوا ،  وكيف كانوا يعاجلون األمور،  األمة وعلمائها وكيف ،  َ 

وهذا ،  وكيف كانوا حيكمون على األشياء،                             َ         كانوا يأمرون باملعروف وينهون  عن املنكر
   َّ                                                           مدو ن يف سريهم ويف ترامجهم ويف أخبارهم ويف قصص املاضني من أهل اخلري وأهل 

ّ            ِّ  الص الح وأهل الص دق %ô‰s)s9 šχ  {؛     x. ’ Îû öΝÎη ÅÁ |Á s% ×ο uö9 Ïã ’Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9F{$# 3 { )فاإلنسان ؛  )١
ٌ             فرد  من هذه األمة ،                                                    ّ   واألمة هي جمموع املسلمني من أول ظهور اإلسالم إىل قيام الس اعة،    

وكيف كانوا ،  رهموأخبا،                     َّ      َّ  واملسلم يراجع سري الس لف الص احل،  هذا هو جمموع األمة
وال ينظر إىل أقوال ،  حىت يسري على هنجهم،  وهديهم يف ذلك،  يعاجلون األمور

 .       ِّ                        ِّ                     املتسر عني وأخبار اجلهلة الذين حيم سون الناس على غري بصرية
ّ   كثري من الكتيبات اليوم أو احملاضرات أو املقاالت تصدر عن جهالء بأمور الش رع ؛                                                                  

ّ          حيم سون الناس                 ً  ولو كان هذا صادر ا ،  لناس مبا مل يأمرهم اهللا به وال رسولهويأمرون ا،   
ّ    العربة بالص واب،  فالعربة ليست بالقصد والنية؛                    ٍَّ عن حسن قصد وحسن ني ة  واحلق هو ،           

فإهنم ؛  -  ما عدا رسول اهللا -أما الناس ،                                ّ  ما وافق الكتاب والسنة بفهم الس لف
َ وي تر ،   ُ  َ  ُ       في قب ل  الصواب،  خيطئون ويصيبون  .  ُ      ك  اخلطأ  ُ 

 من يزعم أن منهج السنة واجلماعة ال يصلح هلذا العصر 
ّ                       ً       يزعم بعض الناس أن  منهج أهل الس نة واجلماعة مل يعد مناسب ا هلذا - ٤٦٦س             َّ                  
ّ           ّ                                        مستدل ني بأن  الض وابط الشرعي ة اليت يراها أهل السنة واجلماعة ال ميكن أن ،  العصر    ّ     ّ     

 .      َّ       تتحق ق اليوم
؛              ًّ     ًّ هذا يعترب ضال ا مضل ا؛                  ً         َّ    الصاحل مل يعد صاحل ا هلذا الز مانالذي يرى أن منهج السلف

 :  ألن منهج السلف الصاحل هو املنهج الذي أمرنا اهللا باتباعه حىت تقوم الساعة

                                                 
 .  ١١١:  سورة يوسف آية) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٥٨

فعليكم بسنيت وسنة ؛  فسوف يرى اختالفًا كثًريا ؛ فإنه َمن يعش منكم { يقول 

 وهذا )٢( )١( } وعّضوا عليها بالّنواجذ،  متّسكوا هبا؛  اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي
ّ            وهذا يدل  على أنه ال بد  من الس ري على منهج ،  خطاب لألمة إىل أن تقوم الساعة        ّ             ّ        

ّ       ٌ    ّ           وأن منهج الس لف صاحل  لكل  زمان ومكان،     ّ  الس لف              . 
šχθ  {:  واهللا سبحانه وتعاىل يقول à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ 

Νèδθãè t7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã { )يشمل  األمة إىل  )اتبعوهم بإحسان(:   )٣         ُ    
ّ         ّ               فالواجب عليها أن تتابع منهج الس ابقني األو لني من املهاجرين ؛  أن تقوم الساعة                               

َ                      ال ي صلح آخر  هذه األمة إال ما أصلح  " : واإلمام مالك بن أنس يقول،  واألنصار        ُ  
ّ   أو هلا   "  . 

ّ  يريد الش ر  ؛                   ّ      ّ  ويعزل األمة عن الس لف الص احل،  افالذي يريد أن يعزل األمة عن ما فيه  ّ        
ُ ُ  هذا جيب رفض ه  ؛  ويريد إحداث البدع واملخالفات،  ويريد تغيري هذا اإلسالم،  باملسلمني          

ّ  وجيب قطع حج ته والت حذير من شر ه ّ          ُّ          ّ            ألنه ال بد  من التمس ك مبنهج الس لف واالقتداء ؛            َّ      ّ                  
ّ وال بد  من الس ري على منهج الس ،      ّ  بالس لف               ّ        ّ    ويف سنة رسولهوذلك يف كتاب اهللا ،  لف    

 .  كما ذكرنا
،        ُ   َ      جيب أن ي رف ض قوله،  فالذي يريد قطع خلف األمة عن سلفها مفسد يف األرض

ّ      وأن يرد  قوله                                            َ   والذين عرف عنهم هذا القول السيئ هم الشيعة وم ن ،  وأن حيذر منه،        
 .  فال عربة هبم؛                ِّ  وافقهم من املضل لني

 

                                                 
، الدارمي  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ١(

 .  )٩٥(ملقدمة ا
، ورواه  ) ٢٠٠ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ١٢٧،  ١٢٦ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

 .  ؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه)  ٣٢٠،  ٣١٩ / ٧ " ( سننه"  الترمذي يف
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية) ٣(
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 ٤٥٩

 اجلماعات  -٤

 من زعم أن السلفية تعترب مجاعة من اجلماعات 
ّ   ّ                                     يزعم بعض الناس أن  الس لفي ة تعترب مجاعة من اجلماعات العاملة على - ٤٦٧س    ّ                  
ّ   فما هو تفنيد كم هلذا الز عم؛  وحكمها حكم باقي اجلماعات،     ّ   الس احة           ُ  ؟             

ّ اليت على احلق ،  ذكرنا أن اجلماعة السلفية هي اجلماعة األصيلة ب وهي اليت جي،            
                           ُ        وما عداها من اجلماعات جيب أال ت عترب من ،  االنتماء إليها والعمل معها واالنتساب إليها

ْ      ّ   وكيف نت ب ع  فرقة خمالفة جلماعة أهل الس ن ة وهد ي الس لف ،  ألهنا خمالفة؛           َّ   مجاعات الد عوة     َّ ُّ                          ُ ِ َّ       
 ! ؟     ّ  الص احل

فاجلماعة ،  غلطهذا ! إن اجلماعة السلفية واحدة من اجلماعات اإلسالمية :  فالقول
السلفية هي اجلماعة الوحيدة اليت جيب اتباعها والسري على منهجها واالنضمام إليها 

،  ألنه من الفرق الضالة؛  فإنه ال جيوز للمسلم االنضمام إليه؛  وما عداها،  واجلهاد معها
عليكم  { :  يقولوالرسول ! ؟                         َّ                وهل يرضى اإلنسان أن ينضم  إىل الفرق الضالة
 عن وُسئلَ الّرسول  { )٢( )١( } بسّنيت وسّنة اخللفاء الّراشدين املهدّيني من بعدي

                  َّ        ُ  هل يريد اإلنسان الن جاة ويسل ك ؛  )٤( )٣( }ما أنا عليه وأصحايب :  فقال؟  الفرقة الناجية
 ؟  غري طريقها

ّ                              إن الّسفينة ال جتري علـى اليـبس                َّ          ُ         ترجو النَّجـاة ومل تـسلُك مـسالكها        ) ٥(   
                                                 

، الدارمي  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ١(
 .  )٩٥(املقدمة 

، ورواه  ) ٢٠٠ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ١٢٧،  ١٢٦ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(
 .  رية رضي اهللا عنه؛ كلهم من حديث العرباض بن سا)  ٣٢٠،  ٣١٩ / ٧ " ( سننه"  الترمذي يف

 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ٣(
) ١٣٢٢ /٢(وابن ماجه .  من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ٢٩٧،  ٢٩٦ / ٧ (رواه الترمذي يف سننه ) ٤(

وسنن أيب داود )  ٣٣٢ / ٢ (وانظر مسند اإلمام أمحد .  بنحوه من حديث عوف بن مالك وأنس بن مالك
 .  ) . ، قيل كلها يف النار إال واحدة (من حديث أيب هريرةوليس فيه ذكر )  ١٩٧ / ٤ (

، إعداد  ) ٩٩ص ) ( مع ملحق (الشعر اجلاهلي يف العصر العباسي األول :  ، انظر هذا البيت أليب العتاهية) ٥(
 .  وحتقيق عبد اهللا عبد الرمحن اجلعيشن



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٦٠

 صحة نسبة اجلماعات اليوم لإلسالم 
ّ                                       ما وجه صح ة نسبة اجلماعات املوجودة اليوم إىل اإلسالم- ٤٦٨س أو وصفهم ،           

كما ؛  وإمنا مجاعة املسلمني واحدة،  لفظ اجلماعات عليهموصحة إطالق ،  باإلسالمية
 ؟  يف حديث حذيفة 

افترقت اليهود  { قال ؛  وليس هذا بغريب،  اجلماعات فرق توجد يف كل زمان
وستفترق هذه ،  وافترقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة ، على إحدى وسبعني فرقة

فوجود اجلماعات ؛  )٢( )١( } إال واحدة؛  كلهم يف النار؛  األمة على ثالث وسبعني فرقة

؛  ِعش منكمَمن َي { :  وقالوأخربنا عنه رسول اهللا ،  ووجود الفرق هذا أمر معروف

 .  )٤( )٣( } فسريى اختالفًا كثًريا
ّ                                               ولكن اجلماعة اليت جيب الس ري معها واالقتداء هبا واالنضمام إليها هي مجاعة أهل                       

كلها يف  { : قال؛        َّ            ملا بي ن هذه الفرقألن الرسول ؛  الفرقة الناجية؛     ّّ          الس ن ة واجلماعة

 .  )٦( )٥( } ما أنا عليه وأصحاب ي:  قال؟  َمن هي:  قالوا.  إال واحدة؛  النار
فاجلماعات إمنا جيب االعتبار مبن كان منها على ما كان عليه ؛            ّ   ُهذا هو الض ابط 

≈šχθà)Î6  {:  واهللا تعاىل يقول،                 ّ         وأصحابه من الس لف الصاحلالرسول  ¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# 

                                                 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ١(
، وقد رواه غري الترمذي بألفاظ قريبة  من حديث عبد اهللا بن عمرو)  ٢٩٧ / ٧ " ( سننه"  يفرواه الترمذي ) ٢(

 .  ، كابن ماجه وغريه ، ويف بعضها نقص من هذا
، الدارمي  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٣(

 .  )٩٥(املقدمة 
، ورواه  ) ٢٠٠ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ١٢٧،  ١٢٦ / ٤ " ( مسنده"  ام أمحد يفرواه اإلم) ٤(

 .  ، كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه ) ٣٢٠،  ٣١٩ / ٧ " ( سننه"  الترمذي يف
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ٥(
، وقد رواه غري الترمذي بألفاظ قريبة   اهللا بن عمرومن حديث عبد)  ٢٩٧ / ٧ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٦(

 .  ، كابن ماجه وغريه ، ويف بعضها نقص من هذا
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 ٤٦١

zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλm; 

;M≈̈Ζy_ “ Ìôf s? $ yγ tFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθ xø9$# ãΛ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪ { )١(  . 
ٌ           ليس فيها تعد د  وال انقسام،  مجاعة واحدة؛  هؤالء هم اجلماعة ّ           من أو ل األمة إىل ،              ُّ     

š  {،  هم مجاعة واحدة،  آخرها Ï%©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 

$ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©# Ï j9 (#θ ãΖ tΒ# u !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) 

Ô∃ρ â u‘ îΛ Ïm §‘ ∩⊇⊃∪ { )٢(  . 

ّ                    إىل قيام الس اعة وهم أهل السنة                    َّ                هذه هي اجلماعة املمتد ة من وقت الرسول             
ّ         ّ  وإن تسم ت باإلسالمي ة،  فإهنا ال اعتبار هبا؛  وأما ما خالفهم من اجلماعات،  واجلماعة         ،

ّ              وإن تسم ت مجاعة الد عوة أو غري ذلك           ّ سول فكل ما خالف اجلماعة اليت كان عليها الر؛        
ّ                                    فإهنا من الفرق املخالفة املتفر قة اليت ال جيوز لنا أن ننتمي إليها أو ؛  صلى اهللا عليه وسلم                           

 ∪∌∩ tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛÉ)tGó¡ßϑø9$#$  {،  فليس عندنا انتماء إال ألهل السنة والتوحيد؛  ننتسب إليها
xÞ≡uÅÀ t Ï% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )والذين أنعم ،   )٣

ُ         اهللا عليهم بي ن ه م يف قوله  ََّ             :}  tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ t Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã zÏiΒ 

z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# tÉ)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ tÅs Î=≈ ¢Á9$#uρ 4 zÝ¡ym uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& $ Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪ { )٤(   . 
فإنه  { بقوله  وعملت فاجلماعة اليت اختذت منهجها كتاب اهللا وسنة رسوله 

فعليكم بُسنَّيت وسّنة اخللفاء الّراشدين املهدّيني من ؛  من َيِعش منكم فسريى اختالفًا كثًريا
هؤالء ؛  )٦( )٥( } حمدثات األموروإياكم و،  وعضُّوا عليها بالنَّواجذ،  متّسكوا هبا؛  بعدي

                                                 
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ٢(
 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة الفاحتة ) ٣(
 .  ٦٩:  سورة النساء آية) ٤(
، الدارمي  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٥(

 .  )٩٥(املقدمة 
، ورواه  ) ٢٠٠ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ١٢٧،  ١٢٦ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٦(

 .  ؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه)  ٣٢٠،  ٣١٩ / ٧ " ( سننه"  الترمذي يف



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٦٢

،  بل هي مجاعة خمالفة،  فإنه ال اعتبار هبا؛  وما عداها من اجلماعات،  هم اجلماعة املعتربة
؛  كلها يف النار،  ولكن كلها حتت الوعيد،          ُ                         وختتلف يف ب عدها عن احلق وقرهبا من احلق

 .  نسأل اهللا العافية،  إال واحدة

 ات الزم للقيام بالدعوة إىل اهللا تعاىل من يدعي أن قيام اجلماع
ّ           يد عي البعض أن  قيام هذه اجلماعات الزم للقيام بالد عوة إىل اهللا- ٤٦٩س                                 ّ            ّ     ،

ً                            ُ    ّ             خصوص ا يف اجملتمعات اليت ال تكون شوكة  الد ين فيها ظاهرة  ؟     
ّ                        الد عوة إىل اهللا مطلوبة وواجبة äí  {:  قال سبحانه وتعاىل؛     ÷Š$# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπyϑ õ3Ït ø: $$ Î/ 

Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: ّ            َّ         ولكن ليس من منهج الد عوة أن يتفر ق املسلمون،   )١( } ) #$ وأن ،                     
كما هو ؛                  ٍّ غريها ليس على حق    ّوأن ،  تكون كل طائفة منهم تزعم لنفسها أهنا على حق

 .  الواقع يف هذه اجلماعات اليوم
ويتعاون ،  فالواجب على املسلم الذي عنده علم وقدرة أن يدعو إىل اهللا على بصرية

،                                   ٌّ                     من غري أن تكون كل مجاعة هلا منهج خمتص  هبا خيالف اجلماعة األخرى،  مع اآلخرين
وأن يتشاوروا ،                  ً وأن يتعاونوا مجيع ا،  سلمني                            ً        بل الواجب أن يكون املنهج واحد ا عند امل

ألن هذا يقضي على ؛                                   ِّ        ّ  وال حاجة إىل إجياد مجاعات ومناهج متفر قة ومتشت تة،  فيما بينهم
ُ    ّ                    ويسب ب  الن زاع واخلصام بني الناس،  وحدة املسلمني وعلى كلمة املسلمني كما هو ؛      ِّ

فليس من ؛        ّ         اإلسالمي ة وغريهاالواقع اليوم بني تلك اجلماعات على الساحة يف البالد
ّ               ضروري ات الد عوة تكوين مجاعة ّ       ّ                   إمنا من ضروري ات الد عوة أن  من عنده علم وعنده ،       ّ            ّ           

 .               ً  ولو كان واحد احكمة وعنده معرفة أن يدعو إىل اهللا 

                                                 
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ١(
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 ٤٦٣

ً                                   حكم من ينتمي للجماعات وخصوص ا تلك اليت تقوم على السرية والبيعة                             
ً                    خصوص ا تلك اليت تقوم على ،   اجلماعات ما حكم من ينتمي إىل تلك- ٤٧٠س    

ّ            الس رية والبيعة  ؟    
وأن نكون على ما ،  وأمرنا عند ذلك باالجتماع،                ّ   ُّ  أخربنا حبصول الت فر قالنيب 

 .   وأصحابهكان عليه الرسول 
وافترقت الّنصارى على اثنتني ،  افترقت اليهوُد على إحدى وسبعني فرقة { قال 

إال ؛  كلها يف النار،  وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة،  وسبعني فرقة
َمن كان على مثل ما أنا عليه اليوم :  قال؟  من هي يا رسول اهللا:  قالوا.  واحدة

 .  )٢( )١( } وأصحايب

أوصيكم بتقوى اهللا والسمع  { : قال؛                    ّ  لب منه أصحابه الوصي ة  ّ    مل ا طوقال 
فعليكم ؛  فسريى اختالفًا كثًريا؛  فإنه َمن َيِعش منكم؛  وإن تأّمر عليكم عبد،  والطاعة

 )٣( } وعّضوا عليها بالّنواجذ،  متّسكوا هبا؛  دين من بعديبسّنيت وسّنة اخللفاء الّراش
)٤(  . 

وهو أنه عند وجود ،  وهذا منهج جيب أن يسري عليه املسلمون إىل يوم القيامة
                                                    ّ           فإهنم يرجعون إىل ما كان عليه سلف هذه األمة يف املنهج والد ين والبيعة ؛  االختالف
 .  وغري ذلك

                                                 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ١(
، وقد رواه غري الترمذي بألفاظ قريبة  من حديث عبد اهللا بن عمرو)  ٢٩٧ / ٧ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٢(

 .  ، كابن ماجه وغريه ، ويف بعضها نقص من هذا
، الدارمي  )٤/١٢٧(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٣(

 .  )٩٥(املقدمة 
، ورواه  ) ٢٠٠ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ١٢٧-١٢٦ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(

 .  ؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه)  ٣٢٠،  ٣١٩ / ٧ " ( سننه"  الترمذي يف
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 ٤٦٤

 ت مع وجود بيعة أخرى حكم البيعة جلماعة من اجلماعا
فهناك من يرى جواز أخذ البيعة ؛                        ّ          مما يتساهل به الناس قضي ة البيعة- ٤٧١س

             ُ                   وقد ال يكون امل بايع يف هذه اجلماعات ،  جلماعة من اجلماعات مع وجود بيعة أخرى
ّ  ّ  معروف ا بدواعي الس ري ة ُ     ما حكم  هذا؛       ً                                     ّ          مث هل خيتلف احلكم يف بالد الكف ار أو تلك ؟       

 ؟   حتكم مبا أنزل اهللاليت ال
وهي من ،                    ِّ         وهذه البيعات املتعد دة مبتدعة،                      ّ           البيعة ال تكون إال لويل  أمر املسلمني

والواجب على املسلمني الذين هم يف بلد واحد ويف مملكة واحدة أن ،  إفرازات االختالف
ّ   وال جيوز املبايعات املتعد دة،  تكون بيعتهم واحدة إلمام واحد ن إفرازات وإمنا هذا م،                      

ُ                               جتو ز  املبايعات من اختالفات هذا العصر  ّ  .               ّ  ومن اجلهل بالد ين،   
َمن جاءكم  { : وقال،           ُّ               ُّ         عن التفر ق يف البيعة وتعد د البيعةوقد هنى الرسول 

 أو كما )٢( )١( } فاضربوا ُعُنقه؛  يريد تفريق مجاعتكم،  حد منكموأمركم مجيٌع على وا
ّ                     ويريد شق  العصا وتفريق اجلماعة،                       ّ         ّ    وإذا وجد من ينازع ويل  األمر الط اعةقال  فقد ؛         

β  {:  قال تعاىل؛     َّ                                       ويل  األمر وأمر املسلمني معه بقتال هذا الباغي        ُّ أمر النيب   Î)uρ 

Èβ$ tG xÍ←!$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 3“ t÷z W{$# (#θ è= ÏG≈ s)sù  ÉL ©9$# 

 Èö ö7s? 4 ®L ym uþ’ Å∀ s? #’n< Î) ÌøΒ r& «!$# 4 { )٣(  . 
                ُ     قاتلوا اخلوارج الب غاة ؛                                                   َّ    وقد قاتل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ومعه أكابر الص حابة

ُ  وأمخدوا شوك ت ه م،  حىت قضوا عليهم       ُ َّ         وهذه س ن ة الرسول ،                      ِّ  وأراحوا املسلمني من شر هم،            ََ 
ّ فإنه أمر بقتال الب غاة وبقتال اخلوارج الذين يريدون شق ؛  صلى اهللا عليه وسلم  عصا                  ُ                                 

                                                 
 .  )٤/٣٤١(، أمحد  )٤٧٦٢(، أبو داود السنة  )٤٠٢٠(، النسائي حترمي الدم  )١٨٥٢(لم اإلمارة مس) ١(
 .  من حديث عرفجة رضي اهللا عنه)  ١٤٨٠ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٣(
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 ٤٦٥

                      ّ   ُّ  وعلى كيان املسلمني من الت فر ق ،  وذلك من أجل احلفاظ على مجاعة املسلمني،     ّ   الط اعة
 .  واالختالف

 سيد قطب وكتاباته 
ّ                هل يرى فضيلتكم أن كتابات سيد قطب هي املعو ل احلقيقي لفكر - ٤٧٢س                                         

َ         وهل العدالة مع الرجل أن ي ستفاد  من بعض ؟  اجلماعات ولظهور الفكر التكفريي      ُ                        
 ؟                           ُ        ّ َّ  اجليد من رؤاه وكتاباته أم ي نبذ بكل ي ته

وقبل أن نأخذ عن شخص ما جيب أن .    ٌّ ُ               ُ               كل  ي ؤخذ من قوله وي ترك إال رسول اهللا 
والرجوع جيب أن ،  ألن هدفنا احلق ال جتريح الرجال؛  ننظر يف علمه وفقهه وصدقه

بنية على الكتاب يكون إىل املصادر الصحيحة من كتاب وسنة رسوله وكتب أهل العلم امل
ولكن ليكن مهنا طلب احلق يف ،  وأخطأ فالن،  أصاب فالن:  وال يكون مهنا،  والسنة

 .  مظانه وأخذه من مصادره األصلية

 االستنتاجات الدالة على فساد فكر البعض :  من يقول
 وما ذكر يضيع وسط خريهم الكثري 

لى فساد فكر البعض إن االستنتاجات الدالة ع:   ما قولكم ملن يقول- ٤٧٣س
َ                     وإن ما ذ ك ر  يضيع وسط خريهم الكثري،   جمرد حتميل ووهم) البنا وقطب وسرور (  ِ  ؟          ُ

                                                 ُ َ ِّ                 الواجب على من نسب إىل شخص خطأ يف قول أو اعتقاد أن ي ب ي ن املصدر الذي فيه 
       َّ                                   فإذا بي ن ذلك فقد برئ من العهدة وانتفت عنه ،  هذا اخلطأ من كتب الشخص نفسه

 .  التهمة
فهذا فيه ؛  أما أن هذا اخلطأ إذا صح صدوره من الشخص يضيع وسط خريه الكثريو
فهذا يضيع معه كل خري ؛                                        ً     إن كان هذا اخلطأ يف االعتقاد بأن يكون شرك ا أكرب:  تفصيل

وإن كان اخلطأ دون ذلك من مسائل االعتقاد وال يصل إىل ،  وال يبقى معه عمل صاحل
وإن كان ،  ن يغفره اهللا لصاحبه وأن يرجح به حسناتهفهذا نرجو أ؛  حد الكفر والشرك
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فهذا خطأ مغفور ولصاحبه  -والشخص من أهل االجتهاد  -اخلطأ يف مسائل االجتهاد 
 .  األجر على اجتهاده

 من يقول غايتنا اإلسالم ال الكرسي 
إن غايتنا اإلسالم ال :     ً        مثل ا يقولون " اإلخوان "  بعض املنتمني لـ- ٤٧٤س

وتطبيق السنن ،  وإننا ننادي بطلب العلم؟  وإننا الصوت املتعقل يف الوسطالكرسي 
 ؟  كما غرينا من السلف

=ª!$#uρ ãΝn  { ولكن،        َّ           فكل يد عي أنه مصلح؛  النظر إمنا يكون إىل احلقائق ال الدعاوى ÷è tƒ 

y‰Å¡øßϑ ø9$# zÏΒ Ëx Î=óÁ ßϑ ø9$# 4 { )وننظر إىل األسس ،  وحنن ننظر إىل األفعال ال إىل األقوال،   )١

ôyϑ  {،  اليت يقوم عليها البناء ال إىل ظاهر البناء sùr& š[¢™ r& …çµ uΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’ n?tã 3“ uθ ø)s? š∅ÏΒ «!$# 

Aβ≡uθ ôÊ Í‘ uρ îöyz Πr& ô̈Β }§¢™ r& …çµ uΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’ n?tã $ xx© >∃ãã_ 9‘$ yδ { )وحنو نود  وندعو اهللا أن ،   )٢             ُّ       
وأن يصلح الغايات ،  ُ                                               ي صلح كل من ينتمي إىل اإلسالم وينتسب إىل الدعوة إليه

وأن تكون كل اجلماعات مجاعة واحدة على كتاب اهللا وسنة رسوله ومنهج ،  واملقاصد
والتعصب لآلراء واألفكار ،  فنحن ما ضرنا إال التفرق واتباع األهواء؛  السلف الصاحل
 .  واألشخاص

 حكم االنضواء حتت اجلماعات 
 من األمور غري املتضحة عند الشباب مسألة االنضواء حتت - ٤٧٥س

إن اخلالف يف :  خاصة وأن البعض يقول؛  فما وجه احلقيقة يف هذا األمر.  اجلماعات
 ؟  فنحن متفقون عليها؛  أما األسس؛  منهج الدعوة فقط

                                                 
 .  ٢٢٠:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٠٩:  سورة التوبة آية) ٢(
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:  قال اهللا تعاىل؛  وينهانا عن تعدد اجلماعات،  اإلسالم يأمرنا أن نكون مجاعة واحدة
}  (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 { )وقال تعاىل،   )١  :}  ¨βÎ) t Ï%©!$# (#θ è% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ 

(#θ çΡ% x.uρ $Yè u‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >ó x« 4 { )ومنهج الدعوة جيب أن يكون منهج ا واحد ا على ،   )٢      ً       ً                            
فلن يكون ؛  وهو كتاب اهللا وسنة رسوله،   وإذا احتد املصدركتاب اهللا وسنة رسوله 
؛  ماعاتوإمنا يكون الرتاع واالختالف إذا اختلفت مصادر اجل،  هناك نزاع واختالف

دون رجوع إىل ؛  بأن تكون كل مجاعة تستوحي منهجها من أفكار فالن وختطيط فالن
 .  الكتاب والسنة ومنهج سلف األمة

 كلمة توجيهية حول اجلماعات املوجودة على الساحة 
 هل لكم يا فضيلة الشيخ بكلمة توجيهية حول هذه اجلماعات - ٤٧٦س

 ؟  . املوجودة على الساحة
،  عاشت عليه أجيال يف هذه البالد وماتت عليه،  احلمد على طريق واضححنن وهللا 

ُ ُ       وج ر ب  صالح ه  ونفعه     َ ِّ  ُ            ُ            وال حاجة أن ن سمي اجلماعة ،  فلنتمسك به ولنترك ما خالفه؛   
نسري على هذا اخلط :  حنن نقول،  لسنا حباجة إىل هذا،  الفالنية أو اجلماعة األخرى

  َ ُ                          وص ل ح عليه أمرهم واستقام عليه ،   وأجدادنا وآباؤناالذي نسري عليه وسار عليه علماؤنا
ُ  َِ            وح ق ن ت به دماؤهم،  دينهم َ                                 وس ل م ت أمواهلم وعاشوا عليه آمنني مطمئنني،    فلنسر على ؛    َِ 

املتمثلة يف ؛  مجاعة الدعوة إىل دين اهللا؛  مجاعة التوحيد؛  وهذه اجلماعة،  هذا املنهج
مسوها تبليغية مسوها ؛   ُّ           مس وها ما شئتم،  اجلماعاتونترك ما عداها من ،  علماء هذه البالد

حنن نسري على هذا اخلط :  أنا أقول،  أنا ما علي من األمساء،  إخوانية مسوها ما شئتم
ّ           ِّ ونترك ما عداه مهما س م ي ومهما ح س ن ومهما زو ق،  الذي سرنا عليه وجربناه  ُ         ِّ  ُ                      ،

،  فنحن ال نريد الشر؛  فيه من شروما كان ،  فهو موجود عندنا؛  ما فيه من خري:  نقول

                                                 
 .  ١٠٣:  ورة آل عمران آيةس) ١(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ٢(
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 ٤٦٨

أما ،  ما التبس أمر هذه اجلماعات إال على إنسان مضطرب الفكر،  حنن نريد اخلري
يعرف أن كل ما خالف احلق ؛  فال يضطرب عليه أمر هذه اجلماعات؛  اإلنسان البصري
$sŒ#  {؛  فهو ضالل yϑ sù y‰÷è t/ Èd,ys ø9$# ω Î) ã≅≈n= Ò9$# ( { )فنحن نقبل ؛  فما كان من خري،   )١

وأن ننشره وأن ندعو إليه ،  علينا أن نقوم به،  وهذا اخلري وهللا احلمد موجود عندنا؛  اخلري
فنستعيذ باهللا منها ؛   شرأما ما كان يف تلك املناهج واجلماعات من،  وأن نوضحه للناس

 .                                        ّ                           وال نريدها وال نسمح هلا أن تدخل بالدنا وتغي ر أفكارنا وناشئتنا وشبابنا

 كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم خبصوص األحزاب واجلماعات املغرضة 
نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية :   فضيلة الشيخ حفظه اهللا تعاىل- ٤٧٧س

 واجلماعات املغرضة اليت بدأت تظهر الدعوة إليها بني لطلبة العلم خبصوص األحزاب
 .                          ً صفوف الشباب وجزاكم اهللا خري ا

ال يعرف فيهم ؛  هذه البالد وهللا احلمد كانت مجاعة واحدة وأمة واحدة على احلق
،  واجتاههم واحد،  وإمنا فكرهم واحد،  ومل توجد فيهم أحزاب وأفكار متفرقة،  انقسام

؛  واتباع ملنهج السلف الصاحل،  وأخالقهم على اإلسالم وهللا احلمد ، وعقيدهتم التوحيد
كلهم ؛  ذكورهم وإناثهم،  كبريهم وصغريهم،  غنيهم وفقريهم،  حاكمهم وحمكومهم

 .  مجاعة واحدة من أقصى البالد إىل أقصاها
 ألهنا وهللا؛  فهذه البالد ال تسمح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة

احلمد غنية مبا عندها من احلق ومن االجتماع على الكتاب والسنة مما ال يوجد له نظري يف 
 هي أمثل دول العامل يف األمن واالستقرار - وهللا احلمد -هذه البالد ،  دول العامل اليوم

وذلك بربكة اتباع الكتاب ،  يف مجيع األمور،  يف األخالق والسلوك؛  يف العقيدة
ّ                        بربكة دعوة الشيخ اجملدد اإلمام حممد بن عبد الوه اب رمحه اهللا ومناصريها من مث ،  والسنة                                          

 .  حكام هذه البالد وفقهم اهللا

                                                 
 .  ٣٢:  سورة يونس آية) ١(
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؛  فال جيوز هلذه البالد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد
ليس هذا من باب عدم قبول أو رفض ،   ما يغين عن ذلك- وهللا احلمد -ألن عندها 

إلينا إن كان يريد ،  فماذا يأيت به الوافد؛  - وهللا احلمد -ألن احلق موجود ؛  ال،  احلق
فنحن ؛  وإن كان يريد التفرقة ويريد اهلدم،  - وهللا احلمد -فهو موجود عندنا ؛  احلق
       ُ   ِّ  ألن ذلك ي فر ق ؛  حنن ال نسمح ألي مذهب أو ألي حزب أن يدخل بيننا،  ال:  نقول
تنا ويردنا إىل ما كانت عليه هذه البالد قبل هذه الدعوة من أمور ويزيل نعم،  مجاعتنا

θßϑ#)  {:  قال تعاىل،  واهللا تعاىل هنى عن التفرق؛  اجلاهلية والتفرق ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# 

$ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 { )وقال تعاىل،  )١  :}  Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï%©!$% x. (#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 

æΛèεu!% y` àM≈oΨÉi t6 ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝçλm; ë># x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∈∪ { )قال تعاىل،  )٢  :}  ¨β Î) t Ï%©!$# (#θè% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ 

(#θ çΡ% x.uρ $ Yèu‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >ó x« 4 { )قال النيب ،   )٣ }  إنه من َيِعش منكم فسريى
عليها متّسكوا هبا وعضُّوا ؛  فعليكم بسّنيت وُسّنة اخللفاء الّراشدين من بعدي؛  اختالفًا كثًريا

 واهللا )٥( )٤( } األمور فإن كل ُمحدثة بدعة وكلَّ بدعة ضاللةبالّنواجذ وإّياكم وُمحدثات 

β¨  {:  تعاىل يقول r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã 

Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )هذا موجود وهللا احلمد! ؟  يريدون صالح العقيدة؟  ماذا يريد هؤالء )٦  ،
يريدون األمر باملعروف ،  هذا موجود عندنا وهللا احلمد!! ؟  يريدون احلكم مبا أنزل اهللا

هذا !! ؟  حلدوديريدون إقامة ا،  هذا موجود عندنا وهللا احلمد!! ؟  والنهي عن املنكر
                                                 

 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١٠٥:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ٣(
، الدارمي  )٤/١٢٧(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٤(

 .  )٩٥(املقدمة 
، ورواه  ) ٢٠٠ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ١٢٧،  ١٢٦ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

 .  ؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه)  ٣٢٠،  ٣١٩ / ٧ " ( سننه"  الترمذي يف
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٦(
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،  عندنا نقص:  أقول،  إننا كاملون من كل وجه:  أنا ال أقول،  موجود عندنا وهللا احلمد
 وتناصحنا فيما بيننا ولكن هذا النقص ميكننا إصالحه بإذن اهللا إذا أخلصنا هللا 

الدِّيُن ،  الدِّيُن النَّصيحةُ،  نَّصيحةُالدِّيُن ال { كما قال النيب ؛  بالطريقة الشرعية

 )٢( )١( } هللا ولكتابه ولرسوله وألئّمة املسلمني وعامَّتهم:  قال؟  ملن:  قلنا.  النَّصيحةُ
ورمبا ،             ً     ً         وإن كان شيئ ا يسري ا وهللا احلمد،  فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من اخللل والنقص

ِ  ُّ           لكنه ال ي خ ل  بالعقيدة و،          ً يكون كثري ا ِ  ُّ              ال ي خ ل  باملنهج السليم       ُ  َ              نعم و ج د  على عهد النيب،    ُ  ِ  ُ       
َ         وو ج د  من يسرق،  من يزين ِ  ُ ُ  ِ                       وو ج د من يقتل النفوس بغري حق،    لكن كانت تقام عليهم ،   

،                   ُ                  كذلك يف بلدنا هذا ت قام احلدود وهللا احلمد،                        ُ            احلدود ويؤمر باملعروف وي نهى عن املنكر
 .                    ً إن كان النقص موجود او،   ُ               ُ            وي ؤمر باملعروف وي نهى عن املنكر

فهذا من الباطل الذي ؛  ال بد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة:    ّ     ُ    أم ا أن ي قال
ُ                                         ي راد  به إزالة هذه النعمة املوجودة يف هذه البالد وهو مما حيسدنا عليه األعداء ويريدون ،  ُ   

 .  إزالته عنا

 روج معها مجاعة التبليغ من حيث املنهج وحكم االنضمام إليها واخل
ُ                 وما هو منهج ها الذي تسري عليه؟                 ّ     ما هي مجاعة الت بليغ- ٤٧٨س وهل جيوز ؟            

ّ     للد عوة- كما يقولون -االنضمام إليها واخلروج مع أفرادها                ّ   ولو كانوا متعل مني ،     
 ؟                                       ً وأهل عقيدة صحيحة كأبناء هذه البالد مثل ا

ُ   القاعدة اليت جيب ات باع ها ُ             ُ النضمام إليها والس ري  معها والعمل    َّ                أن  اجلماعة اليت جيب ا:                   ِّ   َّ                 
فإنه ؛    َّ           أم ا ما خالفها،        ُ   وأصحاب ه                                           ُّ معها هي اجلماعة اليت تسري على ما كان عليه النيب  

 .           َّ     جيب أن نترب أ منه

                                                 
 .  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(م اإلميان مسل) ١(
 .  من حديث متيم الداري رضي اهللا عنه)  ٧٤ / ١ (رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٢(
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 ٤٧١

ُ          جيب علينا أن ندع وهم إىل اهللا؛  نعم ُ           وأن ندع وه م إىل كتاب ،         ِّ         وأن نبي ن أخطاءهم،                   ُ       
ٌ       ألن  هذا واجب  علينا؛      ّ      َّ  ُ الس لف الص احل  وما كان عليهاهللا وسنة رسوله   ّ          َّ أم ا أن ننضم  ،    َّ        

؛  وحنن نعلم بأهنم على ختطيط غري صحيح،  ومنشي على ختطيطهم،  وخنرج معهم،  إليهم
 .   وأصحابه                        ِّ                      ألنه والء لغري اجلماعة املتمس كة مبا كان عليه الرسول ؛  فهذا ال جيوز

  عامة حكم وجود بعض اجلماعات يف بالد املسلمني
 يف بالد -    َّ                    الت بليغ واإلخوان وغريها - ما حكم وجود مثل هذه الفرق - ٤٧٩س

 ؟            َّ املسلمني عام ة
جتعل هذا ؛                            ِّ   ألهنا تريد أن تنحرف بنا وتفر قنا؛                                َّ   هذه اجلماعات الوافدة جيب أال نتقب لها

حنن ،   سبحانه وتعاىلهذا كفر بنعمة اهللا؟          ّ   ُّ مل هذا الت فر ق!                               تبليغي ا وهذا إخواني ا وهذا كذا 
ملاذا نستبدل الذي هو أدىن بالذي هو ،                            ِّ ٍ          على مجاعة وعلى وحدة وعلى بي نة  من أمرنا

ّ                                                   ّ    ملاذا نتنازل عم ا أكرمنا اهللا سبحانه وتعاىل به من االجتماع واأللفة والط ريق ؟  خري              
ُ               وننتمي إىل مجاعات تفر ق نا وتشت ت  مشلنا وتزرع  العداوة بيننا،  الصحيح            ُ هذا ال جيوز ؟                     ِّ ُ       ِّ

 .     ً أبد ا

 كلمة توجيهية للذين اغتروا ببعض اجلماعات وانضموا إليها 
    ُّ   ّ   ُّ  ونود  الت كر م ،                           ّ   ُّ                     يف اخلتام نشكر لفضيلتكم الت كر م باإلجابة على األسئلة- ٤٨٠س

َ           بتوجيه  للذين اغتر وا مبثل هذه اجلماعات وانضم وا إليها أو د عوا بدعوهتا              ُ                        ُّ            ٍ       . 
        ُّ                     وأن ينضم وا إىل الفرقة الناجية ،  ني إىل الرجوع عن اخلطأندعو مجيع شباب املسلم

                                     ُّ    فيما كان عليه علماء هذه البالد احلقيقي ون - وهللا احلمد -     ِّ                املتمث لة يف زماننا هذا 
   ُّ   فكل هم ؛     ُّ                                                وكل  من سار على هذا املنهج من املسلمني يف سائر بقاع األرض،     ُ   وشعب ها

فننصح ،             ِّ           فنحن على بي نة من أمرنا؛   َّ     َّ    د ة الص حيحةوساروا على اجلا،               َّ    نشأوا على الت وحيد
ّ                                                   شبابنا أن يسريوا مع هذه الد عوة ومع هذه اجلماعة ومع هذه األمة اليت تسري على املنهج                           

ّ    الص حيح   ّ     ألن  هذا ؛                                         ّ                وأال تلتفت إىل الفرق وإىل اجلماعات وإىل احلزبي ات وإىل املخالفات،    
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ُ      ويشت ت  مجاعت،  يسلب هذه النعمة عنهم ُ           ويفر ق  بني قلوبنا،  نا    ِّ        ّ           وهذا الت عادي الذي ،      ِّ
ُ  ُ       ّ                   َّ                     حيص ل  بني الش باب اآلن هو بسبب الن ظر إىل مثل هذه اجلماعات وترويج ،  واالغترار هبا،   

 .  أفكارها
الذي يدعو إىل ،             َّ   وباملنهج الص حيح،               ّ   ُّ              َّ    وأدعوهم إىل الت مس ك بالعقيدة الص حيحة

        َّ          واليت تبن تها بالدنا ،          ِّ ُ                    والذي ميث ل  منهج الفرقة الناجية،             ّّ           َّ      َّ  الكتاب والس ن ة بفهم الس لف الص احل
الذي ،        ِّ           ِّ                           ّ  واملتمث ل بدعوة اجملد د شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوه اب،  منذ أكثر من مئيت سنة

       َّ                      َّ             واليت جد دها شيخ اإلسالم ابن تيمي ة وتالمذته من ،                     َّ      َّ  هو امتداد لدعوة الس لف الص احل
             َّ                    وحىت األعداء دو نوا اعترافاهتم بأننا ،        ٌوناجحة ،              َّ    ائمة على الت وحيد   َّ        فإن  بالدنا ق؛  بعده

                     ِّ    فلماذا نستبدل هذه الن عمة ؛                                               َّ   نعيش يف أرقى أنواع األمن يف العامل واالستقرار والس المة
        َّ                            فهذه الد عوات وهذه اجلماعات ما نفعت يف ؛  بأفكار اآلخرين اليت ما نفعت يف بالدها

    ِّ      مل حتو هلا من ،                    ً ومل تنتج يف بالدها خري ا،                   َّ  بالدها مجاعة إصالحي ة     َّ    وال كو نت يف،  بالدها
                           ُّ بل هذه اجلماعات ليس لديها أي  ،       ّ ٍ        ّ          ّ                       علماني ة  أو وثني ة أو قبوري ة إىل مجاعة إسالمية صحيحة

                      ِّ     فلماذا حنن نعجب هبا ونرو ج هلا ؛  فهذا دليل على عدم صالحها؛  اهتمام يف العقيدة
šχθ  {؟  وندعو هلا ä9Ï‰ö7tG ó¡n@ r& ”Ï% ©!$# uθ èδ 4† oΤ÷Šr& ” Ï%©!$$ Î/ uθ èδ îöyz 4 { )؟   )١ 

 تعدد اجلماعات والزعم أن اختالفها اختالف تنوع ال اختالف تفرق 
 هذه اجلماعات اختالف تنوع وليس اختالف  ما رأيكم يف أن تعدد- ٤٨١س
 ؟  تفرقة

واهللا تعاىل هنانا عن التفرق ،  ألنه اختالف تفرق؛                    ً هذا اختالف ليس حممود ا
β¨  {:  كما قال تعاىل،  وأوجب علينا أن نكون أمة واحدة،  واالختالف Î) ÿÍν É‹≈ yδ öΝä3çF̈Β é& 

Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïm≡uρ O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Âχρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∪ { )ال - كما ذكر اهللا -حنن أمة واحدة ،  )٢ 

                                                 
 .  ٦١:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٩٢:  سورة األنبياء آية) ٢(
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وإذا كان عندنا اختالف يف الرأي فعلينا أن جنتمع ونرده إىل ،  تعرف التفرق أو التحزب
β  {:   كما قال تعاىلكتاب اهللا وسنة رسوله  Î* sù ÷Λ ä ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# 

ÉΑθ ß™ §9 $# uρ { )ويقول تعاىل،   )١  :}  $ tΒ uρ ÷Λäøn= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ÏΒ &ó x« ÿ…çµßϑ õ3ßs sù ’ n< Î) «!$# 4 { )٢(   . 

 ما بني املسلمني من مجاعات كثرية كل منها تدعو إىل اهللا بطريقتها اخلاصة 
 يوجد يف املسلمني هذه األيام مجاعات كثرية تريد أن تدعو الناس إىل - ٤٨٢س

 ؟   اخلاصة فينفتح من ذلك اختالف كثري فما رأي فضيلتكماهللا بطريقتها
فالدعاة اليوم منقسمون إىل مجعيات ،  نعم ما ذكره السائل موجود وواقع لألسف

وختطئ ،                  ً     ً وختتط لنفسها منهج ا خاص ا،                         ً     ً وكل مجاعة تطلق لنفسها امس ا خاص ا،  ومجاعات
 .  اءوهذا مما يضر باملسلمني ويفرح األعد،  اجلماعة األخرى

فالواجب على املسلمني أن يتشاوروا وأن جيتمعوا وأن يوحدوا كلمتهم حىت ولو 
وأن جيتمعوا ولو مرة يف العام للتدارس يف ،  جيب عليهم التراجع،  كانوا يف أقطار متباعدة

وأن يكونوا مجاعة واحدة كما قال اهللا ،  وخط اخلطط اليت يسريون عليها،  هذا املوضوع
θ#)  {:  تعاىل ßϑ ÅÁtG ôã $#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è%§xs? 4 { )فالفرقة ال ينتج عنها إال الشر،  )٣  ،

 .  ملسلمني باب شروإمنا هذا يفتح على ا،  فتفرق الدعاة إىل مجاعات ال يبشر خبري
وهذا من ،  مما يعطل العمل اإلسالمي،  فكل فرقة ختطئ األخرى وتنال منها

واإلنسان منهم ال حتمله العصبية ،  فالواجب على الدعاة أن جيتمعوا ويتدارسوا،  التخاذل
َ    فالواجب على اإلنسان أن يرجع إىل الصواب إذا ب ي ن  له،  على أن يستمر على اخلطأ ِّ ُ                                            . 

فهذا خطأ فاهللا جل ،  أعتزل هؤالء ألهنم يرون كذا وأنا أرى كذا:  ن يقولأما أ
$  {:  وعال يقول pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( β Î* sù 

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٠:  ورى آيةسورة الش) ٢(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٧٤

÷Λ ä ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß |¡ ôm r& uρ 

¸ξƒ Íρ ù' s? ∩∈∪ { )١(   . 
،   يف حياتهالرجوع إليه والرد إىل الرسول هو ،  والرد إىل اهللا هو الرد إىل كتابه

 .  وإىل سنته بعد وفاته
وصلى اهللا وسلم .  فيجتمع الدعاة على اخلري،  وهبذا ينحسم الرتاع وتتألف الكلمة

 .  على نبينا حممد وآله وصحبه

                                                                 ً     حكم قيام األحزاب ذات التوجه اإلسالمي وعن املسلم الذي خيتار احلياد طريق ا له 
وما موقف ؟  م األحزاب ذات التوجه اإلسالمي ما رأي الدين يف قيا- ٤٨٣س

 ؟                            ً    املسلم الذي خيتار احلياد طريق ا له
$  {:  يقول اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# (#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ šÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇∪ { )٢( 

θ#)  {:  ويقول تعاىل çΡuρ$ yè s?uρ ’n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãèø9$#uρ 4 { )٣(   ،

äí  {:  ويقول تعاىل ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø:  .   اآلية )٤( } ) #$
ع من الدعوة إىل اهللا وأن يقوم مبا يستطي،  فاملطلوب من املسلم أن يستقيم يف نفسه
وال شك أن االجتماع على الرب والتقوى ،                ً                     سواء كان منفرد ا أو مع إخوانه املسلمني

فالواجب عليك أن تكون مع اجلماعة ،  ولزوم مجاعة املسلمني أمر مطلوب من املسلم
ري واليت تس،  املسلمة املستقيمة على أمر اهللا اليت ليس هلا أهداف دنيوية وال أغراض دنيئة

 .  على املنهج النبوي وعلى هدي الكتاب والسنة
 يف القول أما اجلماعات املشبوهة واجلماعات املبتدعة واملخالفة هلدي الرسول 

فابتعد عنها والزم اجلماعة اليت تدعو إىل إصالح العقيدة وحتقيق توحيد اهللا ،  والعمل
                                                 

 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١١٩:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٤(
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 :  بقوله أخرب عنها النيب ألهنا هي الطائفة املنصورة اليت؛  وتنهى عن الشرك،  تعاىل
 أهل السنة واجلماعة:   وهي الفرقة الناجية)٢( )١( } ال تزال طائفة من أميت على احلق {

 .  )٣( }  وأصحابهما كان عليه النيب وهم من كان على مثل  {

 كثرة اجلماعات اإلسالمية وتعددها 
 وصاحل الدعوة اإلسالمية والعمل اإلسالمي واملسلمني بوجه عام 

 هل يعتقد فضيلتكم أن كثرة اجلماعات اإلسالمية وتعددها يف صاحل - ٤٨٤س
 ؟  الدعوة اإلسالمية والعمل اإلسالمي واملسلمني بوجه عام

أما اجلماعات املتفرقة فقد هنى اهللا عنها ،  ب أن يكون املسلمون مجاعة واحدةالواج
Ÿω  {:  بقوله تعاىل uρ (#θ ãã t“≈ uΖ s? (#θ è= t± ø tG sù |= yδ õ‹ s? uρ ö/ ä3 çt† Í‘ ( { )ما يف قوله تعاىلوك،   )٤  :

}  Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z $#uρ { )وقوله،   )٥  :}  (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ 

Ÿω uρ (#θè% §xs? 4 { )٦(   . 
وما يطلبه ديننا ،  أو إىل مجعيات هو مما هنى عنه ديننا،  فالتفرق والتجزؤ إىل مجاعات
 .  وةوبالتايل يضيع جمهود الدع،  منا أال خنتلف أو تتضارب أفكارنا

 هذا فالواجب علينا أن نكون مجاعة واحدة على منهج اإلسالم وسنة الرسول 
بل هو على ،  أما منطق اجلماعات فهذا ليس لصاحل الدعوة اإلسالمية،  واجب املسلمني
 .  حساب الدعوة

                                                 
 .  )٣/٣٨٤(، أمحد  )١٥٦(مسلم اإلميان ) ١(
 .  ثوبان رضي اهللا عنهمن حديث )  ١٥٢٣ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
 / ٢ " ( سننه"  من حديث أيب هريرةورواه بن ماجه يف)  ٢٩٧،  ٢٩٦ / ٧ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٣(

،  ) ٣٣٢ / ٢ " ( مسند اإلمام أمحد"  ، وانظر بنحوه من حديث عوف بن مالك وأنس بن مالك)  ١٣٢٢
 .  رضي اهللا عنهمن حديث أيب هريرة )  ١٩٧ / ٤ " ( سنن أيب داود"  و

 .  ٤٦:  سورة األنفال آية) ٤(
 .  ١٠٥:  سورة آل عمران آية) ٥(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٦(
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  وعن الصوفية املذاهب والطرق املنحرفة عن طريق الرسول 
وهل هناك ؟  حرفة عن طريق الرسول  ما هي املذاهب والطرائق املن- ٤٨٥س

 ؟  طرائق صوفية على الطريقة اإلسالمية الصحيحة
افترقت اليهود على  { وقد قال النيب ،  الطرائق املنحرفة كثرية ال ميكن حصرها

وستفترق هذه األمة ،  وافترقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة،  فرقةإحدى وسبعني 
واملوجود ،   وهذا عدد كثري)٢( )١( } كلها يف النار إال واحدة،  على ثالث وسبعني فرقة

 .  ولكن الثالث والسبعني فرقة أصوهلا كما قال أهل العلم،  اآلن من تشعب الفرق كثري
 ة واحدة وهي ما كانت على مثل ما كان عليه النيب وليس هناك فرقة ناجية إال فرق

ال تزال طائفة من أميت على احلق  { :  عنهم بقولهوهم الذي أخرب الرسول ،  وأصحابه

 )٤( )٣( } ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك
ففرقة واحدة هي الناجية وهم أهل السنة واجلماعة الذين بقوا وثبتوا على ما كان عليه 

،  هؤالء هم الفرقة الناجية وما عداهم فهم ضالون،   ومل يبدلوا ومل يغريواالرسول 
 .   كلها يف الناروكما أخرب النيب 

ً                والطرق الصوفية طرق ضالة ومنحرفة خصوص ا يف وقتنا احلاضر ألهنا خمالفة ملا كان ؛                                     
،  بل رمبا يصل ضالهلم إىل الكفر،   وأصحابه فهي داخلة يف الفرق الضالةعليه النيب 

أو من ،  وهم أكفر أهل األرض وهم من فروع الصوفية،  فمنهم أهل وحدة الوجود
السادة الذين يعبدون من دون اهللا :  ومنهم اآلن،  وكذلك منهم احللولية،  أكابرهم
               ً               إذا كانوا أموات ا إىل أضرحتهم رب إليهم مريدوهم بأنواع القربات من دون اهللا ويتق

                                                 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ١(
، ورواه ابن  من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ٢٩٧،  ٢٩٦ / ٧ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٢(

مسند اإلمام "  بنحوه من حديث عوف بن مالك وأنس بن مالكوانظر)  ١٣٢٢/  ٢ " ( سننه"  ماجه يف
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٩٧ / ٤ " ( سنن أيب داود"  ، و ) ٣٣٢ / ٢ " ( أمحد

 .  )٣/٣٨٤(، أمحد  )١٥٦(مسلم اإلميان ) ٣(
 .   عنهمن حديث ثوبان رضي اهللا)  ١٥٢٣ / ٣ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٤(
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              ً               وإن كانوا أحياء  فإهنم ينقادون ،  وقبورهم يريدون منهم املدد والشفاعة وغري ذلك
 .  ألوامرهم لتحرمي احلالل وحتليل احلرام وغري ذلك

واحنرافها ،  صوفية منحرفةوال نعلم اآلن أن هناك فرقة صوفية معتدلة بل كل الفرق ال
 .  ومنه ما هو دون ذلك،  منه ما هو كفر:  يتفاوت

 وخالف سنته فإنه وعلى كل حال الصوفية وغريهم كل من خالف هدي النيب 
 .  ضال ومنحرف وواقع حتت هذا الوعيد الشديد

 الطرق الصوفية وعما كتب هلا 
ن يعتقد الكثري منا أنه ال  تنتشر عندنا كثري من الطرق الصوفية لدرجة أ- ٤٨٦س

ً                بد أن يسلك منهج ا من هذه املناهج ،  وأن يتبع طريقة من هذه الطرق ويقلد شيخها،                
السؤال واجلواب الختصار أحكام  " وقد انتشرت بعض الكتب يف ذلك منها كتاب

ويف مثل هذه الكتب ؟  فما رأيكم يف هذه الطرق " الطريقة الفضلى التيجانية األمحدية
 صحيحة ونعتقد ما فيها ونؤمن به أو أهنا غري ذلك وجيب علينا أن نبتعد عنها هل هي
 ؟  وحنارهبا

θ#)  {:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3 øŠ s9 Î)  Ï iΒ óΟ ä3 Î n/ §‘ Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s?  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ 

u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 { )ويقول جل وعال،   )١  :}  (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# { )ويقول ،   )٢

̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ  {:  سبحانه وتعاىل ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( tΒ uρ 4’ ¯< uθ s? !$ yϑ sù y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝÎγ öŠn= tæ $ ZàŠÏym 

∩∇⊃∪ { )٣(   . 

                                                 
 .  ٣:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٨٠:  سورة النساء آية) ٣(
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 ٤٧٨

إن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي  { :  يقول يف خطبه وأحاديثهوالنيب 

 ويقول عليه الصالة )٢( )١( }  وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللةهدي حممد 

من عمل عملًا  { )٤( )٣( } من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد { : والسالم

 .  )٥( } ليس عليه أمرنا فهو رد
والنصوص من الكتاب والسنة يف هذا كثرية تلزم املسلم بأن يعمل مبا يدل عليه كتاب 

ومن ذلك الطرق ،  ال يلتفت إىل ما أحدث من البدع واخلرافات وأاهللا وسنة رسوله 
بل هي من دس أعداء ،  الصوفية فإهنا طرق مبتدعة حمدثة ليست من دين اإلسالم

وتلقفها كثري من اجلهال أو من الضالل الذين يريدون أن حيتالوا هبا على الناس ،  اإلسالم
 .  ويتزعموا هبا على الناس بالباطل

 فية طرق حمدثة وطرق فاسدة وطرق ضالة خمالفة هلدي الرسول فالطرق الصو
 يقول ملا سئل عن الفرقة الناجية اليت هي أهل السنة واجلماعة قال عليه الصالة والنيب 
وليست .  )٧( )٦( } م وأصحايبهي من كان على مثل ما أنا عليه اليو { : والسالم

 .   وأصحابه والقرون املفضلةالطرق الصوفية مما كان عليه الرسول 
                                                 

،  )٣/٣١١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ١(
 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة 

 .   جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهمامن حديث)  ٥٩٢ / ٢ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٢(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٣(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  ) ١٦٧ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(ود السنة ، أبو دا )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٥(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ٦(
ورواه ابن .  من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ٢٩٧،  ٢٩٦ / ٧ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٧(

،  ضي اهللا عنهمابنحوه من حديث عوف بن مالك وأنس بن مالك ر)  ١٣٢٢ / ٢ " ( سننه"  ماجه يف
من حديث أيب هريرة رضي )  ١٩٧ / ٤ " ( سنن أيب داود"  و.  ) ٢٣٢ / ٢ " ( مسند اإلمام أمحد"  وانظر
 .  اهللا عنه
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 ٤٧٩

ومن ذلك الطريقة التيجانية فإهنا من أضل الطرق الصوفية وأفسدها وهلا عقائد 
وقد أنقذ اهللا منها بعض معتنقيها فردوا عليها وكتبوا يف بيان كفرها وضالهلا ،  كفرية

 .  وهللا احلمد،  وهي مطبوعة ومتداولة،  يبة املفيدةالكتابات الط
ويف كتبهم يف الورد الذي  " جواهر املعاين " ما قالوه يف:  ومن عقائدهم الباطلة

 ومل يعلمه ألحد من أصحابه إىل أن إن هذا الورد ادخره رسول اهللا :  اختاروه قالوا
 .  لى يديه بتأخري وقته وعدم وجود من يظهره اهللا علعلمه :  قال

 وهي صالة -إن املرة الواحدة من صالة الفاتح :  " جواهر املعاين " وقال يف
إن املرة الواحدة من هذه :   قالوا- اخترعوها يزعمون أهنم يصلون هبا على النيب 

وتعدل ،   تعدل كل تسبيح وقع يف الكون وكل ذكر وكل دعاء كبري وصغري-الصالة 
 .  تالوة القرآن ستة آالف مرة
 ! ؟  وهل بعد هذا الضالل ضالل! ؟  فهل بعد هذا الكفر كفر

صالة :  أي (من مل يعتقد أهنا :  " اإلفادة " ما قالوه يف كتاب:  ومن عقائدهم
 .   من القرآن مل يصب الثواب فيها) الفاتح

 ؟  وأي ضالل أعظم من هذا أن جيعل من القرآن ما ليس منه
إن رئيسهم يقول :  ) ٧٤ص ( " اإلفادة األمحدية " قوهلم يف:  ومن عقائدهم الفاسدة

يا أهل :  وينادي منادي حىت يسمعه كل من يف املوقف،  بوضع منرب من نور يوم القيامة
وذكره أيضا يف ،  هذا إمامكم الذي كنتم تستمدون منه من غري شعوركم،  املوقف
 .  " بغية املستفيد " كتاهبم

وإمنا ذكرت منوذجا منها ليعرف املسلمون أي فرقة  ، وعقائدهم من هذا النوع كثرية
واهللا املوفق ،  وأي طريقة هذه الطريقة حىت يكونوا على حذر منها،  هذه الفرقة
 .  للصواب
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 األمة  - ٥

≈y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3{:  تفسري قوله تعاىل oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜy™ uρ {  
.y7Ï9≡x‹x  {  ما هو تفسري اآلية القرآنية- ٤٨٧س uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜy™ uρ { )؟   )١ 

y7  {:  معىن قوله تعاىل Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈ oΨ ù= yèy_ Zπ̈Β é& $ VÜy™ uρ (#θçΡθ à6tG Ïj9 u!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$̈Ψ9$# { )٢(  ،
،  إمنا أمرناكم باستقبال الكعبة يف الصالة اليت هي قبلة إبراهيم عليه الصالة والسالم:  أي

        ً  دوال خيار ا ولتكونوا ع،  ولنجعلكم خري األمم،  اخترنا لكم هذه القبلة لتشريفكم بذلك
وأقامت عليهم ،  تشهدون على األمم يوم القيامة بأن رسلهم قد بلغتهم رساالت رهبم

 .  فالوسط هو اخليار واألجود،  احلجة
:  قال تعاىل،                         ً                                 وملا جعل اهللا هذه األمة وسط ا خصها بأكمل الشرائع وأحسن املناهج

}  uθ èδ öΝä38 u; tFô_ $# $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8l tym 4 s' ©#ÏiΒ öΝä3‹ Î/r& zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 4 uθ èδ ãΝä39£ϑ y™ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# 

ÏΒ ã≅ö6 s% ’ Îûuρ #x‹≈ yδ tβθ ä3u‹Ï9 ãΑθ ß™ §9$# #´‰‹Îγ x© ö/ä3ø‹n= tæ (#θ çΡθ ä3s?uρ u!#y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# 4 { )٣(   . 

 اختالف املسلمني وأسباب النهوض هبم 
 ؟  وكيف ميكن النهوض هبم؟  وملاذا؟   هل املسلمون اآلن متخلفون- ٤٨٨س

                ً  فهم قد ختلفوا كثري ا ،  ال شك أن وضع املسلمني حاليا ال يرضى عنه أي مؤمن
قصروا من ناحية تبليغ الدين ،  ليهمبسبب تقصريهم يف مسئوليتهم اليت أوجبها اهللا ع

،  قصروا يف إعداد القوة اليت أمرهم اهللا هبا،  إىل العامل والدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل
ρ#)  {:  كما يف قوله تعاىل ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  Ï iΒ ;ο §θ è% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Í h‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $# 

šχθ ç7 Ïδ ö è?  Ïµ Î/ ¨ρ ß‰ tã «! $# öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã uρ { )واهللا ،  وقصروا يف احلذر من عدوهم،   )٤

                                                 
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٧٨:  سورة احلج آية) ٣(
 .  ٦٠:  سورة األنفال آية) ٤(
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ρ#)  {:  تعاىل يقول ä‹ è{ uρ öΝä.u‘ õ‹Ïn 3 { )ويقول،   )١  :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? 

Zπ tΡ$ sÜÎ/ ÏiΒ öΝä3ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9ù'tƒ Zω$ t6 yz (#ρ –Šuρ $ tΒ ÷Λ— ÏΨ tã { )وكما يقول أيض ا،   )٢ ً               :}  * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ 

t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 { )٣(   . 
                           َ ََّ                                              فهذه األمور اليت قصروا فيها س ب ب ت هلم ما وقعوا فيه من هذا التأخر الذي نرجو من 
اهللا سبحانه وتعاىل أن يزيله عنهم برجوعهم إىل املسار الصحيح الذي وضعهم عليه رسول 

إين  {  ويف قوله )٥( )٤( } تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها { :  يف قولهاألمة 
 فسبب تأخر املسلمني )٦( } كتاب اهللا وسنيت:  قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها

 من التمسك وما أوصاهم به رسول اهللا ،  هو أهنم مل يعملوا مبا أوصاهم اهللا تعاىل به
كذلك مل يأخذوا احلذر ليأمنوا مكر ،  بدينهم والتمسك بكتاب رهبم وسنة نبيهم

 .  عدوهم
فاخلري يف هذه ،  وإن الفرصة قد انتهت،  إن اخلري معدوم:  ولكن مع هذا ال نقول

ال تزال طائفة من أميت  { :  يقولفالرسول ،  األمة ال يزال مهما بلغت من ضعف
 .  )٨( )٧( } احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللاعلى 

                                                 
 .  ١٠٢ : سورة النساء آية) ١(
 .  ١١٨:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٥١:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(ابن ماجه املقدمة ) ٤(
،  ) ١٦ / ١ ) ( يف املقدمة " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ١٢٦ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

،  . وعظنا رسول اهللا موعظة بليغة:   حديث أولهكالمها من حديث العرباض بن ساريةوهو جزء من
 .  وللحديث رواية أخرى

)  ٨٩٩ / ٢ " ( املوطأ"  من حديث أيب هريرةورواه اإلمام مالك يف)  ٩٣ / ١ " ( املستدرك"  رواه احلاكم يف) ٦(
 .           ً بنحوه بالغ ا

 .  )٣/٣٨٤(، أمحد  )١٥٦(مسلم اإلميان ) ٧(
، ورواه ابن  ، من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ) ٢٩٧،  ٢٩٦ / ٧  (" سننه"  رواه الترمذي يف) ٨(

مسند اإلمام : "  بنحوه من حديث عوف بن مالك وأنس بن مالكوانظر)  ١٣٢٢ / ٢ " ( سننه"  ماجه يف
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٩٧ / ٤ " ( سنن أيب داود"  ، و ) ٣٣٢ / ٢ " ( أمحد
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وال بد أن يكون فيها من ،  فمهما بلغت األمة من ضعف إال أن اخلري ال ينعدم فيها
وسيبقى اخلري هبذه األمة مىت رجع إليه ،  يقوم بدين اهللا سبحانه وتعاىل ولو يف حميط ضيق

 .  أبناؤها

 امل مع ما تفرضه الساحة من أمور كيفية التع
 مثل التلفزيون واالختالط والسياحة والفوائد الربوية 

 هناك أمور تفرض على اإلنسان التجاوز بعض الشيء حيث يواجه - ٤٨٩س
            ً     ً           هذه تشغل حيز ا كبري ا من أبناء ،  ببعض املشاكل املطروحة على الساحة بقضايا العصر

وتغشاهم احلرية بني أحكام الشريعة من ،  ناس حالياواليت يقع فيها ال،  اجليل احلايل
قضية ،  االختالط،  التليفزيون:  مثال،  جهة ومقتضيات العصر من جهة أخرى

فكيف يتعامل ،  وغريها من القضايا اليت تعن جليل اليوم.  والفوائد الربوية،  السياحة
 ؟  مع هذه القضايا الشائكة

                  ً                         مبعىن أنه ما ترك شيئ ا من مشاكل احلياة إىل قيام ال شك أن دين اإلسالم دين متكامل 
tΠöθ  {:  ومما ال شك فيه أن اهللا أكمل هذا الدين،                               ً الساعة إال وقد وضع له حال مناسب ا u‹ø9$# 

àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉL yϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ 4 { )وال شك أن ،   )١
 الفقه العظيم والكثري الذي يلقي علماءنا قد استنبطوا من كتاب اهللا وسنة رسوله 

اب وهذه احللول كلها يف الكت،  الضوء على مشاكل العامل ويقدم هلا احللول الشاملة
،  وال نستطيع أن ننكر اآلن أن العامل ميوج حاليا مبتغريات ومشاكل ال حصر هلا،  والسنة

،  ولكن على املسلم احلق أن يرجع يف حل هذه املشاكل واملتغريات إىل الكتاب والسنة
بل يرفضان الشيء ،  وكما نعلم أن هذين املصدرين ال يرفضان الشيء النافع للمسلم

 .  اعةالضار للفرد واجلم

                                                 
 .  ٣:   املائدة آيةسورة) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٨٣

أما عن كيفية استثمار اإلنسان املسلم ألمواله فلقد وضع اإلسالم احللول واألساليب 
أو أن يضارب ،  فهناك البيع والشراء سواء ممارسة اإلنسان املسلم بنفسه،  هلذا االستثمار

مع اآلخرين املضاربة الشرعية بأن يدفعها إىل من يبيع ويشتري هبا جبزء من الربح غري حمدد 
وإما بأن يسهم يف الشركات الرتيهة والشركات اإلنتاجية كشركات التصنيع ،  بلغ معنيمب

فالسبل ،                                       ً      ً وهي الشركات اليت تستثمر األموال استثمار ا نظيف ا،  والكهرباء والنقل اجلماعي
 .  وإقامة املشاريع املنتجة الرتيهة،  كثرية لالستثمار كالعقارات واملزارع وغريها

 ارة الغرب بعقل مستنري لتحقيق هنضة إسالمية اإلقبال على حض
 هل نقبل على حضارة الغرب بعقل مستنري لتحقيق هنضة إسالمية - ٤٩٠س
 ؟  كربى

الدول الغربية اآلن عندها الكثري من املستجدات اليت يفتقدها املسلمون وعندهم شرور 
بل ،  ضه كلههلذا أرى أنه ال جيوز للمسلمني أخذ كل ما لدى الغرب أو رف،  كثرية

وترك ،  الواجب عليهم التمحيص وأخذ ما ينفع منه وما يوافق ديننا وما أرشد إليه كتابنا
 .  ما حذر منه الدين وهنانا عنه

 تعليق من صاحب الفضيلة حول االختالف يف آراء املفتني والعلماء 
 كثري من القضايا الفقهية اليت تطرح على الساحة واليت متس واقع - ٤٩١س

فما تعليقكم على ،  وبالتايل ختتلف الفتوى ووجهات النظر،  اس خيتلف حوهلا الكثريالن
 ؟  هذا

ألن الناس ليسوا على مستوى ؛  االختالف يف آراء املفتني والعلماء أمر ال بد منه
،  فاالختالف يف استيعاهبا واقع؛  وكذلك األدلة ختتلف،  واحد يف العلم واملدارك
واالختالف يف فهمها ،                                    ً ليها بالصحة أو بعدم الصحة واقع أيض اواالختالف يف احلكم ع

 .  واقع
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 ٤٨٤

إمنا احملرم والذي ال جيوز إذا كان االختالف ،  فهذا االختالف ليس بغريب وال مذموم
وهذا ،               ً                             ألن اإلنسان كثري ا ما يأخذ ما وافق هواه ورغبته؛  دافعه اهلوى والشهوة النفسية

 .  هو االختالف املذموم
  والرسول،   )١( } M÷ƒuu‘r& ÇtΒ x‹sƒªB$# …çµyγ≈s9Î) çµ1uθyδ|  {:  هذا الصدد يقول اهللا تعاىلويف 

 أما إذا كان )٢( } من أحدكم حىت يكون هواه تبًعا ملا جئت بهال يؤ { : يقول
االختالف نتيجة الختالف املفاهيم واملدارك فهذا شيء ال يذم وال يعاب ما دام الدافع إليه 

،  إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران { :  يقولوالرسول ،  هو الوصول إىل احلقيقة

ألنه يقصد احلق فكونه مل يصل إليه ؟   ملاذا)٤( )٣( } وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد
والتوفيق ،  فهذا العامل بذل السبب،  بل ألنه مل يوفق يف ذلك،  ليس بتقصري منه يف طلبه
 .  من اهللا سبحانه وتعاىل

وإمنا ينظر إىل املستوى العلمي ،  والتسهيل فال ينظر إليهاأما قضية التشديد 
فإن كان عنده ما يؤهله من العلم وحكم مبوجب ما توصل إليه علمه فإنه ال ،  للشخص

وليس عنده ما يؤهله لبلوغه املرحلة اليت حيكم ،  أما إذا كان دون ذلك،  يالم يف ذلك
ِ  ُُ           ا ال ن ص ف ه  بأنه ميسروجييب فيها على الفتاوى فهذ،  فيها على األمور بل نصفه بأنه ،      َ 

إمنا املدار هنا على ما يقوم عليه ،  ألن املدار ليس على السهولة أو على الشدة،  مقصر
 .  الدليل من أقوال العلماء

                                                 
 .  ٤٣:  سورة الفرقان آية) ١(
جامع : "  ، انظر " األربعني"  ، ورواه النووي يف ) ٥٩ / ١ " ( مشكاة املصابيح"  رواه اخلطيب التربيزي يف) ٢(

 .  ، من حديث عمرو بن العاص رضي اهللا عنه ) ٣٦٤ص " ( العلوم واحلكم
، ابن  )٣٥٧٤(، أبو داود األقضية  )١٧١٦(، مسلم األقضية  )٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٣(

 .  )٤/١٩٨(، أمحد  )٢٣١٤(ماجه األحكام 
 .  من حديث عمرو بن العاص رضي اهللا عنه)  ١٥٧ / ٨ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٤(
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 ٤٨٥

 ما يثريه بعض العلمانيني من شبه
  كانشغال املسلمني بأمور يرون أهنا تافهة عن أمور عظيمة 

إن املسلمني :   يدفع هبا إلينا بعض العلمانيني فيقولون هناك بعض التهم- ٤٩٢س
،  حاليا مشغولون بتوافه األمور ومظاهرها كاللحية وااللتزام بالسنة يف الثياب وغريها

وأن ذلك أهم من القضايا اليت يتعرض هلا املسلمون كالتنكيل باألقليات املسلمة يف 
وانتهاك بعض ،  يف أفريقيا وآسياوكذلك اجلوع والعري ،  اجملتمعات غري اإلسالمية

فما هو تعليقكم على ،  وغريها من القضايا املهمة،  األراضي اإلسالمية بأقدام يهودية
 ؟  ذلك وهل هذا االهتام صحيح

ألن املسلم مطلوب منه أن يعمل ؛     ً                                   كثري ا ما نسمع هذه املقولة لكنها غري سليمة
$  {:  قال تعاىل،  باإلسالم كله yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ è= äz ÷Š$# ’ Îû ÉΟù= Åb¡9$# Zπ ©ù!$ Ÿ2 { )١(   ،

 .  ال تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه،  خذوا اإلسالم كله:  يعين
رد على أعداء اإلسالم وامللحدين وال هنتم بآداب أما القول بأننا جيب أن نشتغل بال
نصلح أحوالنا :                            ً بل ال بد أن نعتين باألمرين مع ا،                             ً اإلسالم وأحكامه فهذا ليس صحيح ا

وهبذا نستطيع أن نقف ،  ونستقيم على أمور ديننا ونلتزم بالسنن اليت يأمرنا هبا ديننا،  أوال
             ً           وقد ضيعنا قسط ا من ديننا ،   جمروحونهل نقف يف وجه عدونا وحنن،  يف وجه أعدائنا
 ! ؟  وقلنا هذه فروع وهذه توافه،  وتساهلنا فيه
ألن ديننا ؛  ال بد من االلتزام جبميع قضايانا اإلسالمية كبريها وصغريها:  وأنا أقول

فالدين يسر لكن هذا ال يعين أن ،                                   ً           دين التكامل فال حيق لنا أن نأخذ شيئ ا ونترك غريه
إن هذه أمور :  ونرتكب ما هنينا عنه يف بعض اجلوانب ونقول،  وامرنترك بعض األ

والتساهل بالصغرية يصريها ،  ألن التساهل باملعصية قد جير إىل معصية أكرب منها؛  سهلة
 .  كما قال أهل العلم،  كبرية

                                                 
 .  ٢٠٨:  سورة البقرة آية) ١(
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 ٤٨٦

ومن يعظم حرمات اهللا فإنه من ،  والواجب أن نعظم حرمات اهللا سبحانه وتعاىل
 .  فنحن نأخذ ديننا كله مبا فيه من التزام السنن والعمل بالواجبات،  تقوى القلوب

 واجب الناس جتاه علمائهم وواجب العلماء جتاه الناس 
 ؟   ما هو واجب الناس جتاه علمائهم وواجب العلماء جتاههم- ٤٩٣س

كما جيب على العلماء ،  واجب الناس جتاه علمائهم أن حيترموهم وأن يستفيدوا منهم
وعلى العلماء أن ينشروا ،  ويكونوا قدوة حسنة وصاحلة،  يتقوا اهللا سبحانه وتعاىلأن 

:  قلنا الدين النصيحة { كما قال ،   ويرشدوا الرعاة والرعيةالعلم ويدعوا إىل اهللا 

 .  )٢( )١( }  وعامتهمهللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني " : قال؟  ملن يا رسول اهللا

                           ًّ  من يزعم أن محل اإلسالم أصبح مه ا 
 يتوارى من نازعته العاطفة اإلسالمية خلدمة اإلسالم 

املتابع لوضع األمة العام ال جيد أن محل اإلسالم :   فضيلة الشيخ- ٤٩٤س
بل العكس قد يتدارى من نازعته العاطفة ،          ًّ                        ونصرته مه ا عام ا على مستوى احلكومات

 ؟  ملاذا.  سالمية خلدمة اإلسالماإل
ال تزالُ طائفة من أُمَّيت على احلقِّ  { :  يقولألن النيب ؛  هذا التعميم ال جيوز

م حىت يأيت أمُر اهللا تبارك وتعاىل وُه،  ال يضرُُّهم َمن خذلَُهم وال َمن خالفَُهم،  ظاهرين
 .  )٤( )٣( } على ذلك

ً   وإننا واحلمد هللا نرى من حكومة هذه البالد قيام ا بالواجب حنو اإلسالم وحتكيم ا                          ً                                        
ُ             ولو و ج د  بعض  النقص يف ذلك،  لشريعته     َ ِ  ُ  .  ونرجو اهللا أن يصلحه،      

                                                 
 .  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(بو داود األدب ، أ )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ١(
 .  من حديث متيم الداري رضي اهللا عنه)  ٧٤ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
 .  )٣/٣٨٤(، أمحد  )١٥٦(مسلم اإلميان ) ٣(
 .  من حديث ثوبان رضي اهللا عنه)  ١٥٢٣ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
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 ٤٨٧

ً                                             وأيض ا مهما أصاب املسلمني من املصائب فإن اليأس ال جيوز     }  …çµ ¯ΡÎ) Ÿω ß§t↔ ÷ƒ ($ tƒ ÏΒ 

Çy ÷ρ §‘ «!$# ω Î) ãΠöθ s)ø9$# tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩∇∠∪ { )وإذا تركه قوم ،  وهذا الدين باق حبفظ اهللا له،   )١

χÎ)uρ (#öθ  {:  كما قال تعاىل؛  استبدهلم اهللا بآخرين ©9uθ tG s? öΑÏ‰ö7tFó¡o„ $ ·Β öθ s% öΝä.uöxî ¢ΟèO Ÿω (#þθ çΡθ ä3tƒ 

/ä3n=≈ sVøΒ r& ∩⊂∇∪ { )٢(   . 

 من قال إن جذوة العزة باإلسالم انطفأت يف الصدور 
زة باإلسالم قد انطفأت يف إن جذوة الع:   هل نستطيع القول- ٤٩٥س
 ؟  الصدور

يقاتل آخر هذه األمة  { اإلسالم سيبقى بإذن اهللا مهما اشتدت اخلطوب إىل أن

 .  )٤( كما جاء يف األحاديث )٣( } املسيح الدجال
أن يبقى هلذا الدين من حيمله بل ال بد ،  وال تنطفئ جذوة اإلميان يف مجيع الناس

ال تزالُ طائفةٌ من أّميت على  { : كما يف احلديث الذي سبق ذكره؛  ويدافع عنه بإذن اهللا

 .  )٦( )٥( } احلّق

 معىن التجديد يف اإلسالم 
 ؟  و حمق يف قولهفهل ه؛   نسمع من يقول بتجديد اإلسالم- ٤٩٦س

إن كان املراد بتجديد اإلسالم هو الدعوة إليه وإزالة ما علق به عند بعض املسلمني 
 وسار من الشركيات والبدع واخلرافات وبيان اإلسالم الصحيح الذي جاء به النيب 

                                                 
 .  ٨٧:  سورة يوسف آية) ١(
 .  ٣٨:  سورة حممد آية) ٢(
 .  )٢٥٣٢(أبو داود اجلهاد ) ٣(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٢٢٢١ / ٤ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
 .  )٣/٣٨٤(، أمحد  )١٥٦(مسلم اإلميان ) ٥(
 .  عنهمن حديث ثوبان رضي اهللا )  ١٥٢٣ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٦(
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 ٤٨٨

أن اهللا يبعث هلذه  { وقد أخرب النيب ،  فهذا جتديد واجب وحق؛  عليه السلف الصاحل

 .  )٢( )١( } األمة على رأس كل مائة سنة من ُيجّدد هلا دينها
وإن كان املراد بتجديد اإلسالم استبدال أحكامه مبا يوافق رغبات الناس وأهواءهم من 

وهذا هو ،  فهذا جتديد باطل مرفوض؛  إلسالماالجتهادات اخلاطئة واآلراء املخالفة هلدي ا
 .  ما ينادي به بعض اجلهلة وأصحاب األفكار امللوثة

 كيفية إحياء معاين االنتماء لإلسالم 
 ما سبيلنا إلحياء معاين االنتماء لإلسالم وسط هذه الغربة واملؤاخذة - ٤٩٧س

 ؟  العاملية للدول املتعاطفة مع اإلسالم
؛  لدين بعد تعلمه ومعرفته والدعوة إليه والصرب على األذى فيهسبيلنا هو التمسك با

ÎóÇyè  {:  كما قال تعاىل ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# 

(#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )مث ،  مث العمل،  العلم:  فهي أربع درجات؛   )٣
 .  مث الصرب على األذى فيه،  الدعوة إليه

 وصف اإلسالم باإلرهاب والوحشية وبيان السبب يف ذلك 
أال ترى أن أخطاء ،                  ً                       أصبح اإلسالم رديف ا ملعاين اإلرهاب والوحشية- ٤٩٨س

 ؟  وما طريق اخلالص؟  احلقيقي هلذه الصورة املنكرة                  ِّ  بعض املسلمني هي املور ث 
tβρ  {                                                     ً     الكفار من قدمي حياربون اإلسالم ويصفونه بأقبح الصفات تنفري ا منه ß‰ƒ Ìãƒ 

(#θ ä↔ ÏôÜã‹Ï9 u‘θ çΡ «!$# öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ ª!$#uρ –ΛÉãΒ Íν Í‘θ çΡ öθ s9uρ oν ÌŸ2 tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩∇∪ { )ومن ذلك ،   )٤

                                                 
 .  )٤٢٩١(أبو داود املالحم ) ١(
، كالمها  ) ٥٢٢ / ٤ " ( مستدركه"  ، ورواه احلاكم يف ) ١٠٧،  ١٠٦ / ٤ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(

 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه
 .  ٣ -١: اآلياتسورة العصر ) ٣(
 .  ٨:  سورة الصف آية) ٤(
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 ٤٨٩

وينسون أن اإلرهاب والوحشية وقتل الشعوب ،  وصفهم له باإلرهاب والوحشية
والتسلط على اخللق بغري احلق وكل صفات الذم إمنا هي يف دين الكفر ومن صفات 

 إما -إلسالم تصدر منهم بعض التصرفات اخلاطئة وكون بعض املنتسبني إىل ا،  الكفار
ألن اإلسالم ينهى عن ؛              ُ             فإن ذلك ال ي نسب إىل اإلسالم-عن جهل أو عن قصد سيئ 

                                        ُ َ َّ                     وطريق اخلالص من هذا االهتام السيئ لإلسالم أن ي ب ي ن أن فعل هؤالء األشخاص .  ذلك
ُ        وأن كل مسلم ع رضة للخ،  ليس من اإلسالم وإمنا هو تصرف شخصي وليس هناك ،  طأ            

 .  معصوم إال رسول اهللا 

 أبرز القضايا اليت حتتاج إىل وقفة املسلمني يف هذا العصر 
ُ                                              ما هي أبرز  القضايا اليت حتتاج إىل وقفة املسلمني يف هذا العصر- ٤٩٩س  ؟            

قضية اجلهل بعقيدة التوحيد :  أبرز القضايا اليت حتتاج إىل وقفة املسلمني يف هذا العصر
والغزو ،  واالنتماءات إىل املذاهب املخالفة لإلسالم،  ثري من املنتسبني إىل اإلسالمعند ك

  ُّ                          كل  هذه القضايا حتتاج إىل وقفة ؛  الفكري الوافد من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم
،  وذلك ببيان اإلسالم الصحيح بعقيدته وتشريعاته احلكيمة،              ٍ     ٍَّ صحيحة ومدافعة  قوي ة 

      َ َ                   ِّ    َّ                 َّ             ما خال ف ه من خالل املناهج الد راسي ة والوسائل اإلعالمي ة ونشر الكتب               ِّ والتحذير من كل  
 .  النافعة

 أشد خطر على األمة وكيفية صد هذا اخلطر 
          ُّ      ً  فما هو أشد ها خطر ا ؛          ُ        ّ        ّ        ّ      األخطار ت حدق باألم ة اإلسالمي ة من كل  جانب- ٥٠٠س

ّ          وكيف الس بيل  إىل صد  هذا اخلطر؟        ّ  على األم ة  ؟          ّ   ُ     
                ّ      ُ                            واجه األمة اإلسالمي ة هو ب عدها عن كتاب اهللا وسنة رسوله    ُّ      أشد  خطر ي

 .                           ّ                  واستبداهلما بالقوانني الوضعي ة واملذاهب املنحرفة
ّ                     وكذلك أشد  خطر يواجه األم ة اإلسالمي ة هو الض الل واالحنراف يف العقيدة         ّ        ّ             ُّ           ،

ُ               َّ      ِّ   َّ         َّ          َّ       َّ  وتسر ب  األفكار الكفري ة والش ركي ة والبدعي ة من قبوري ة وصوفي ة   .  وبدع وخرافات    ُّ
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 ٤٩٠

      َّ ِ      ِّ              ّ        ّ      ُّ َ                           كما أن  م ن أشد  األخطار على األم ة اإلسالمي ة تفر ق ها فيما بينها وعداوة بعضها 
 .  لبعض

ً         ّ      ُّ ً  وعالج ذلك بالر جوع إىل الكتاب والس ن ة تعل م ا وتعليم ا وحكم ا بني الن اس وختل ق ا       ً        ً ُّ     َّ ُّ                  ُّ             
 .  بأخالقهما

 ر الغياب عن قضايا العصر واختالف العلماء وصوم الصغا
وصوم ؟  واختالف العلماء؟   ماذا تقولون يف الغياب عن قضايا العصر- ٥٠١س
 ؟              ُّ                           هل تضعون الن قط على احلروف حول هذه املسائل؟     ِّ   الص غار

بل ،                   ُّ   ُّ      ً                فليس العامل اإلسالمي  كل ه غائب ا عن قضايا العصر،                    ً ليس هذا اإلطالق صحيح ا
 كما قال النيب ؛     ُّ              تفه م لقضايا العصر                                    ٍ   هناك واحلمد هللا من املسلمني من هو على يقظة  و

،  ال يضرُّهم من خذهلم وال َمن خالفهم،  ال تزالُ طائفة من أُمَّيت على احلّق ظاهرين {
 .  )٢( )١( } حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل وُهم على ذلك

عتربون ليس بينهم تباين واختالف وهللا احلمد كما هو موجود عند علماء هذه البالد امل
َ            وإن ق د ر  وجود اختالف،  الفرق األخرى    َّ                      ّ               فإن ما هو يف املسائل االجتهادي ة اليت لالجتهاد ؛       ُ ِّ
 .  وهللا احلمد،                                    ُّ  ومع ذلك فهم مجاعة واحدة وإخوة متحاب ون،  فيها مسرح

؛                     ّ         ّ           يؤمرون بالصالة والص يام ليتدر بوا عليهما   ِّ        ِّ                       الص غار املمي زون الذين هم دون البلوغ
وفرِّقوا ،  واضربوهم عليها لعشرٍ،  ُمروا أوالدكم بالّصالة لسبع { كما قال النيب 
ّ       ِّ           وكان الس لف يصو مون صبياهنم)٤( )٣( } بينهم يف املضاجع               َّ    لبوا األكل والش راب فإذا ط،          

ُ               شغلوه م ببعض األلعاب      )٥(  . 

                                                 
 .  )٣/٣٨٤ (، أمحد )١٥٦(مسلم اإلميان ) ١(
 .  من حديث ثوبان رضي اهللا عنه)  ١٥٢٣ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ٣(
،  من حديث عبد امللك بن الربيع بن سربة عن أبيه عن جده)  ١٣٠ / ١ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٤(

من حديث عبد امللك )  ٧٤ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ن جدهوحديث عمرو بن شعيب عن أبيه ع
 .  بن الربيع بن سربة عن أبيه عن جده

 .             ُّ َ ِّ                      من حديث الر ب ي ع بنت معوذ رضي اهللا عنها)  ٢٤٢-٢٤١ / ٢ " ( صحيح البخاري"  كما يف) ٥(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٩١

 سبب ذهاب مثرة اجلهاد األفغاين 
إن ذهاب مثرة اجلهاد األفغاين هو نتيجة طبيعية لعدم :   يقول البعض- ٥٠٢س

 ؟  ما ردكم،  اعتماد املنهج الصحيح
 فما )٢( )١( } َمن قاتل لتكونَ كلمةُ اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا { قال النيب 

وبالتايل تكون نتيجته ،  خرج عن هذا الضابط من أنواع القتال فهو ليس يف سبيل اهللا
والواجب عليهم ،  وما حيصل عند األفغانيني اآلن ال بد أنه نتيجة خلل حاصل،  الفشل

:  قال اهللا تعاىل؛                                    ُّ َّ جوع إىل احلق واالحتكام إىل الكتاب والس ن ةمراجعة أنفسهم والر
}  (#θ à)¨?$$ sù ©!$# (#θ ßs Î=ô¹ r&uρ |N# sŒ öΝà6ÏΖ÷ t/ ( (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ βÎ) ΟçFΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∪ { )٣(   . 

 اخلطط املكافئة حىت ال تصبح إفريقية كلها مسيحية حسب خطط 
                                                    ً      إن أعداء الدين يسريون خبطة مرسومة ونظريات حىت إن طاغوت ا من - ٥٠٣س

فلماذا ؛               ّ     ّ       ّ  م ستصبح إفريقي ة كل ها مسيحي ة٢٠٠٠ ّ         إن ه يف سنة :  كبار طواغيتهم قال
 ؟     ً   فئة  هلا           ّ         ً     املسلمون ال يت خذون خطط ا مكا

$øŠ©9 öΝä3Íh‹ÏΡ§{  {:  اهللا جل وعال يقول tΒ r'Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$ tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# 3 tΒ ö≅ yϑ ÷è tƒ #[þθ ß™ t“ øgä† 

Ïµ Î/ Ÿω uρ ô‰Ågs† …çµ s9 ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $wŠÏ9uρ Ÿω uρ #ZÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ { )سيحصل :  فإذا قال أهل الكتاب؛   )٤
ُ              وسيتنص ر  من الناس كذا،  كذا وال يبعث يف نفوسنا القنوط وال ،            ُ  فهذا ال يضري نا،        َّ

ّ                  وإن ما يبعثنا وحيث نا على العمل واجلد  واالجتهاد يف الد عوة إىل اهللا سبحانه ،  الكسل               ِّ                 ُّ              ّ  
β  {:  واهللا يقول،  وتعاىل Î)uρ (#ρ çÉ9 óÁ s? (#θ à)−G s?uρ Ÿω öΝà2 •ÛØtƒ öΝèδ ß‰ø‹x. $ º↔ ø‹x© 3 { )٥(   . 

                                                 
، النسائي اجلهاد  )١٦٤٦(د ، الترمذي فضائل اجلها )١٩٠٤(، مسلم اإلمارة  )١٢٣(البخاري العلم ) ١(

 .  )٤/٤١٧(، أمحد  )٢٧٨٣(، ابن ماجه اجلهاد  )٢٥١٧(، أبو داود اجلهاد  )٣١٣٦(
 .  من حديث أيب موسى رضي اهللا عنه)  ٢٠٦ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  ١:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  ١٢٣:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ١٢٠:  ن آيةسورة آل عمرا) ٥(
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 ٤٩٢

 )١( } s9 Ÿ≅äzô‰tƒ sπ̈Ψyfø9$# ωÎ) tΒ tβ%x. #·Šθèδ ÷ρr& 3“t≈|ÁtΡ 3  {:  قالوا؛  هم قالوا أعظم من هذا
:        ّ       َّ            واهللا جل  وعال رد  عليهم بقوله،  فهل هذا منطق عاقل أو إنسان،  حىت اجلنة احتجزوها

}  ôtΒ zΝn=ó™r& …çµyγô_uρ ¬! uθèδuρ ÖÅ¡øtèΧ ÿ…ã&s#sù …çνãô_r& y‰ΨÏã ÏµÎn/u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝÎγöŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡt“øts† ∩⊇⊇⊄∪ { )٢( 
$øŠ©9 öΝä3Íh‹ÏΡ§{  {:  وقال تعاىل tΒ r'Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$ tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# 3 tΒ ö≅ yϑ ÷è tƒ #[þθ ß™ t“ øgä† Ïµ Î/ Ÿω uρ ô‰Ågs† …çµ s9 

ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ wŠÏ9uρ Ÿω uρ #ZÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ { )٣(   . 

$  {:  قالوا ملوسى،  وهم قالوا أعظم من هذا tΡÍ‘ r& ©!$# Zο tôγ y_ { )وقالوا،  وقالوا،  )٤  .
ُ وعندهم أقاويل والعياذ باهللا ترو ع        ُّ           وال تضر  أهل اإلميان ،           َّ       ُّ        ولكنها كل ها ترتد  يف حنورهم،                               ِّ

ُ  ََّ أبد ا إذا استقام أهل اإلميان وأعد وا ع د ت   .  ُ              ه م ومل يتخاذلوا   ً                           ُّ   
،  ويتعبون،             َّ      ُ                                          َّ  اآلن نرى الن صارى ي نفقون األموال ويبنون املباين واملدارس واإلرسالي ات

ُ               ويتنص ر  قليل من الناس ُ    َ   ّ     ّ     ّ      مث يتر كون  الن صراني ة عم ا قليل،       َّ         ً           ُ  ِ     ونرى كثري ا من الناس ي سل مون ،      
،  أوا تعاليم اإلسالمإمنا يسلمون إذا ر،  وبدون شيء،                         ّ  بدون دعوة من أحد من الن اس

ِ              َّ     وس م عوا القرآن جمر د مساع  َ هذا مع ،               َّ                            وإذا قرءوا جمر د قراءة عن اإلسالم فإهنم يسلمون،   
َ          فكيف لو أن  املسلمني جد وا ود ع وا إىل اهللا ؛  هكذا تأثري اإلسالم عليهم،  كسل املسلمني  َ     ُّ          ّ          

             ِّ     لغريهم وحىت ميث لوا                       َّ                               وأظهروا حماسن اإلسالم وطب قوه يف أنفسهم أوال حىت يكونوا قدوة
 ! ؟                 ً اإلسالم متثيال صحيح ا

ُ     َّ    يقول بعض  الن صارى                   ً       َّ                       حنن أنفقنا كذا مليون ا وتنص ر واحد فقط يف مقابل هذه :         
ُ                  ُ َ            ً      ً بينما املسلمون ي سل م  اآلالف بدون أن يبذ ل  املسلمون درمه ا واحد ا،  املاليني  ِ  ُ                . 

                                                 
 .  ١١١:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١١٢:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٢٣:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ١٥٣:  سورة النساء آية) ٤(
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 ٤٩٣

إذا ،      ُّ    ُ    ّ  فاحلق  مثل  الس يف؛      ُ  حيمل ه        َّ           ولكن احلق  حيتاج إىل من،      ُّ             فاحلق  واضح واحلمد هللا
ً                    ٌّمحله إنسان شجاع محال صحيح ا لن يقف يف وجهه عدو  َ       ولكن  الس الح إذا و ج د  بدون ،                        ِ  ُ         ّ     ّ    

ٍ    ِ ُ    ّ         يد  حتم ل ه فإن ه ال يفيد    . 
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 ٤٩٤

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 املنهج يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ُ              ما هو منهج نا يف األمر با- ٥٠٤س  ؟           ّ            ملعروف والن هي عن املنكر          

فإن ؛    ّ                                                إن  األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا كان يف بلد مسلم،  هذا كما أسلفنا
وإذا ،                              ّ                  بأن يقوم اإلنسان باملناصحة والت ذكري واملوعظة احلسنة؛  األمور منضبطة وهللا احلمد

              ُّ    نه يرجع إىل الس لطة فإ؛                         ُّ                             احتاج األمر إىل تبليغ الس لطة من أجل األخذ على يد العاصي
              َّ                    فإن املطلوب الس تر على أصحاب املعاصي ؛                   َّ         ُّ   وإذا مل حيتج إىل الر فع إىل الس لطة،      ُِّ   ويبل غ ها

فهؤالء ؛                  ًُ                  ً            ً                    إذا رأى منهم جتاو ب ا حنو اإلنكار وقبوال  للدعوة وترك ا ملا هم عليه من اخلطأ
ّ            الص الح ما أمكن  ُ                       ِّ                             يست ر عليهم ويكتفي بأن يغي روا هم من أنفسهم من الفساد إىل وإذا ،     

فإذا بلغ هذا ،  ُ                                                        ّ     و جد أن هذا العاصي ال يستجيب وال يقبل النصيحة يرفع األمر لويل  األمر
أما إذا كانوا يف غري ،                   ُ    ُ ألنه أهنى األمر إىل م نتهاه ؛                          َّ ُ    َّ   إىل ويل أمر املسلمني برئت ذم ة  الن اصح

ودرء الفتنة الكبرية اليت قد ،   احلسنة                    َّ                        جمتمع مسلم فعليهم الد عوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة
ّ   تعود على املسلمني بالض رر ٌ فال يكون هناك عنف ؛                                       ٌ    ِّ     وال يكون هناك جماهبة  تؤد ي ألن ،                 

ّ      ت قابل بأشد  منها وإمنا هو نشر لإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة واملناصحة ملن يقبل ،  ُ         
 .  ومن ال يقبل فإن أمره إىل اهللا سبحانه وتعاىل،  ذلك

 حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
وكيف ؟                       َّ                             هل األمر باملعروف والن هي عن املنكر واجب على كل مسلم- ٥٠٥س

 ؟  يكون ذلك
 قال ؛  األمر باملعروف والنهي عن املنكر جيبان على كل مسلم حبسب استطاعته

،  فإن مل يستطع فبقلبه،  فإن مل يستطع فبلسانه؛  َمن رأى منكم منكًرا فلُيغيِّرُه بيده {
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 ٤٩٥

ومن أنكر ،                     َّ                فال جيوز ملسلم أن يقر  املنكر ويرضى به)٢( )١( } وذلك أضعف اإلميان
 .  حبسب استطاعته فقد برئ

  : بعض رجال احلسبة الذين خيرجون عن قوله تعاىل
}äí ÷Š$# 4’n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( {  

 يالحظ على بعض املشتغلني يف هيئات األمر باملعروف والنهي عن - ٥٠٦س
äí  {:  املنكر أهنم خيرجون عن القاعدة القرآنية اليت تقول ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø: $$ Î/ 

Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: ُ                 ما تعليق  فضيلتكم على ذلك،   اآلية )٣( } ) #$  ؟         
،  الذين يشتغلون يف هيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر من خرية رجال األمة

َ    وقد أ سن د  إل     ُ                    وما ي قال عنهم من جتاوزات ،                                      َّ   يهم هذا األمر عن اقتناع املسؤولني بصالحي تهم     ُ  ِ
ُ       ّ                              وإمنا ي قصد  به الت شويه وإلقاء العراقيل يف طريقهم،  ليس بصحيح يف الغالب فال جيوز أن ،       ُ   

ٌ ن صغي إليه ونصد قه وإن صح  منه شيء حبكم أهنم بشر             ّ          فال جيوز أن نت خذه سبيال ،  ُ              ِّ         َّ                   
 :  كما يقول الشاعرفهم ،  النتقاصهم

                ُ   َّ                  كفــى املــرء نــبال أن ُتعــدَّ معايبــه              ُ             ُ ُّ  ومن ذا الذي ُترضى سـجاياه كُلُّهـا
 :  أو كما قال اآلخر

ــيكم ــا ألب ــيهم ال أب ــوا عل َ  ُّ           من اللوم أو ُسدُّوا املكان الذي َسـدُّوا          ِ  ُّ                    أِقلُّ               ُّ  ُ             
 :        ِّ                           وأن نشج عهم ونناصرهم عمال بقوله تعاىل،  فالواجب علينا أن نتعاون معهم

}  (#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θçΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© 

É>$ s)Ïèø9$# ∩⊄∪ { )فهم الذين ينهون عن الفساد يف األرض،  )٤  . 
 ! ؟  ملاذا نتغاضى عن املفسدين ونلتمس عيوب املصلحني

                                                 
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(ة والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة الصال )١١٤٠(
 .  من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه)  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٣(
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٩٦

 كيفية حتقيق إنكار املنكر مبا حيقق املصلحة العامة 
 ؟  كيف حنققه مبا خيدم املصلحة العامة.   إنكار املنكر- ٥٠٧س

لى ما توجبه الشريعة                                           ً   ميكن حتقيق إنكار املنكر للمصلحة إذا كان متمشي ا ع
وأن ،  بأن يكون اإلنكار عن علم ويكون حبكمة ورفق وصرب على األذى،  اإلسالمية

رُه َمن رأى منكم ُمنكًرا فلُيغيِّ { :  بقولهيكون على املنهج الذي وصفه الرسول 

،  فمن بيده سلطة يزيل بيده،  )١( } فإن مل يستطع فبقلبه،  فإن مل يستطع فبلسانه،  بيده
ومن ليس عنده علم وال سلطة ينكره ،  ومن عنده علم وليس عنده سلطة ينكره بلسانه

  كما قال،  فليس يف قلبه إميان،  ومن مل ينكر على هذا الترتيب الوارد يف احلديث،  بقلبه
 .  )٣( )٢( } وليَس وراَء ذلك من اإلميان حبَّة خردل {

 أمهية تغيري املنكر يف اإلسالم والرد على من يقصر يف ذلك 
                   ُ   ِّ      وما الرد على الذين ي قص رون يف ؟   ما أمهية تغيري املنكر يف اإلسالم- ٥٠٨س
 ؟  ذلك

فقد عاب اهللا على ،  عظيم يف اإلسالم ويف مجيع األديان السماويةتغيري املنكر واجب 
 :  اليهود وعلى النصارى ولعنهم ملا تركوا هذا الواجب

∅š  {:  فقال تعاىل Ïè ä9 t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 .ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) 4’ n?tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ  |¤ŠÏã uρ Çö/$# 

zΟtƒ ötΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θçΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$uΖoKtƒ tã 9x6Ψ •Β çνθ è= yèsù 4 

š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθè= yè øtƒ ∩∠∪ { )٤(  . 

                                                 
داود الصالة ، أبو  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
 .  )٥٠(مسلم اإلميان ) ٢(
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٧٠،  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
 .  ٧٩:  سورة املائدة آية) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٩٧

Ÿω  {:  وقال تعاىل öθ s9 ãΝßγ8 pκ÷]tƒ šχθ –ŠÏΨ≈−/§9$# â‘$ t7ôm F{$#uρ tã ÞΟÏλÎ; öθ s% zΟøO M}$# ÞΟÎγ Î= ø.r&uρ |M ós ¡9$# 4 

š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ ãèoΨ óÁ tƒ ∩∉⊂∪ { )١(   . 

 #$}Ÿωöθn=sù tβ%x. zÏΒ Èβρãà)ø9$# ÏΒ ôΜä3Î=ö6s% (#θä9'ρé& 7π̈ŠÉ)t/ šχöθpκ÷]tƒ Çtã ÏŠ$|¡xø9$# ’Îû ÇÚö‘F {:  وقال تعاىل

ωÎ) WξŠÎ=s% ô£ϑÏiΒ $uΖøŠpgΥr& óΟßγ÷ΨÏΒ 3 yìt7̈?$#uρ šÏ%©!$# (#θßϑn=sß !$tΒ (#θèùÌø?é& Ïµ‹Ïù (#θçΡ%x.uρ šÏΒÌøgèΧ ∩⊇⊇∉∪ { )٢(   . 

ä3tFø9uρ öΝä3Ψ  {:  وقال اهللا تعاىل هلذه األمة ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ããô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $# tβρããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 

tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ψ ßϑø9$# 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )٣(   . 

فإن مل ،  فإن مل يستطع فبلسانه،  يِّره بيدهَمن رأى منكم ُمنكًرا فليغ { وقال النيب 

 .  )٥( )٤( } وذلك أضعف اإلميان،  يستطع فبقلبه
فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر وتغيريه حسب االستطاعة واجب مهم يف 

ُ              َّ                   والذين يقصرون يف ذلك قد عر ض وا أنفسهم وعر ضوا جمتمعهم للعقوبة ،  اإلسالم َّ                         
:  قال تعاىل،   إمنا أهلك األمم السابقة بسبب تركها لتغيري املنكرفإن اهللا سبحانه،  واهلالك

}  $ £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ÿÏµ Î/ $ uΖøŠpgΥr& t Ï% ©!$# šχöθ pκ÷]tƒ Çtã Ïþθ ¡9$# $ tΡõ‹s{r&uρ š Ï% ©!$# (#θßϑ n= sß ¥># x‹yè Î/ 

¤§ŠÏ↔ t/ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ à)Ý¡øtƒ ∩⊇∉∈∪ { )٦(   . 

                                                 
 .  ٦٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ١١٦:  سورة هود آية) ٢(
 .  ١٠٤:  سورة آل عمران آية) ٣(
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٤(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٥(
 .  ١٦٥:  سورة األعراف آية) ٦(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٩٨

 املنكر الذي ينبغي تغيريه 
 ؟   ما هو املنكر الذي ينبغي تغيريه- ٥٠٩س

وأعظم ،  املنكر الذي جيب تغيريه هو كل ما هنى اهللا عنه من املعاصي القولية والفعلية
χ  {:   قال تعاىلذلك الشرك باهللا  Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∪ { )مث الز ىن ،   )١   ّ     

واللواط وشرب املسكرات وتعاطي املخدرات وأكل الربا والتربج والسفور وترك الصالة 
إىل غري .   عنها واستماع األغاين املاجنة والنظر يف األفالم اخلليعة والصور الفاتنةوالتكاسل

فال بد من املبادرة بالعمل على تغيريها ،                      َ ُ               ذلك من املنكرات اليت ك ث رت يف بالد املسلمني
 .  وإزالتها من بالد املسلمني

 مراتب املنكر ودرجاته 
 ؟   ما مراتب تغيري املنكر ودرجاته- ٥١٠س

،  َمن رأى منكم ُمنكًرا فليغيِّره بيده { :  بقولهمراتب تغيري املنكر قد بينها النيب 

 هذه مراتب تغيري املنكر )٣( )٢( } فإن مل يستطع فبقلبه،  فإن مل يستطع فبلسانه
،  وال جيوز له أن ال ينكر املنكر،  وكل مسلم جيب أن يقوم مبا يستطيعه منها،  ودرجاته

فال جيوز ملن يقدر ،  وال جيوز له أن ينتقل إىل مرتبة وهو يستطيع القيام باملرتبة اليت قبلها
وال جيوز ملن يستطيع اإلنكار ،  على تغيري املنكر باليد أن يقتصر على إنكاره باللسان

 .  يقتصر على إنكاره بالقلبباللسان أن 

                                                 
 .  ١٣:  سورة لقمان آية) ١(
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٤٩٩

 املسؤول عن تغيري املنكر وكيفية إمكان ضبط هذه املسؤولية 
 ؟  وكيف ميكن ضبط هذه املسئولية؟   من املسئول عن تغيري املنكر- ٥١١س

؛  ومن مل ينكر املنكر بقلبه فليس مبسلم،  إنكار املنكر بالقلب مسئول عنه كل مسلم
وليس وراء ذلك من اإلميان حبَّةُ  { ، )١( } فََمن مل يستطع فبقلبه { لقوله 

فإمنا جيب على من يقدر على ذلك من ،   أما إنكاره باليد أو باللسان)٣( )٢( } َخْرَدلٍ
 ّ   أم ا ،  مني إذا مل يترتب على ذلك حصول منكر أشدالوالة والعلماء وغريهم من املسل

ُ         اإلنكار بالقلب فال يعجز عنه أحد وال ي عذر  فيه أحد    ُ                                   . 
وميكن ضبط هذه املسئولية العظيمة بأن يوكل القيام هبا ملن فيه الكفاءة من أهل العلم 

،  رة    ُ   َّ                                              ْ بأن ي كو ن يف الدولة جهاز خاص من العلماء وأهل القوة والغي ،  والدين والغرية
ْ                                      ويعطو ن الصالحيات الكافية واإلمكانيات املناسبة كما هو موجود يف هذه اململكة من ،      

اليت نرجو من اهللا أن يعينها على القيام ،  هيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر
وإهنا مليزة عظيمة حلكومتنا ،  وأن يوفق والة األمور ملساعدهتا ومساندهتا،  بواجبها

ومنحته اإلمكانيات الالزمة حىت ،        َّ                 حيث كو نت هذا اجلهاز اهلام،  ها اهللالرشيدة وفق
فإن هذا من أعظم أسباب النصر والتمكني يف األرض وحصول األمن ،  يقوم بواجبه
 .  واالستقرار

χ  {:  قال اهللا تعاىل uÝÇΖuŠs9uρ ª!$# tΒ ÿ…çν çÝÇΨ tƒ 3 χ Î) ©!$# :” Èθ s)s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ t Ï%©!$# β Î) 

öΝßγ≈ ¨Ψ©3¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#ρ ãtΒ r&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ (#öθ yγ tΡuρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# 3 ¬!uρ èπ t6 É)≈ tã 

Í‘θ ãΒW{$# ∩⊆⊇∪ { )كما حصر اهللا الفالح على القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر .   )٤

                                                 
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٨(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )٣/٥٣(، أمحد  )٤٠١٣(، ابن ماجه الفنت  )١١٤٠(
 .  )٥٠(مسلم اإلميان ) ٢(
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٧٠،  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
 .  ٤١ - ٤٠:  اتياآلسورة احلج ) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٥٠٠

ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π  {:  فقال ¨Βé& tβθ ããô‰tƒ ’n< Î) Îösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ψ ßϑø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ 

ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )فإذا قامت جهة خاصة هبذا األمر كما ينبغي انضبط خري ،   )١
 .  انضباط وحصل املقصود

 املمارسات اخلاطئة يف تغيري املنكر وعن كيفية عالجها 
 ؟  وكيف ميكن عالجها؟   يف تغيري املنكر ما املمارسات اخلاطئة- ٥١٢س

 :  املمارسات اخلاطئة يف تغيري املنكر تتلخص فيما يلي
 أن يقوم بتغيري املنكر من ال علم عنده مبا حيل وحيرم وما هو منكر وما ليس - ١
ِ  ُّ     ً وقد ي حر م حالال وي ح ل  حرام ا،  فإن هذا يفسد أكثر مما يصلح،  مبنكر وال يستطيع دفع .      ُ   ِّ       ُ 
،                               ً             ً             فال بد أن يكون القائم بذلك عامل ا مبا يأمر عامل ا مبا ينهى عنه،  شبهات اليت توجه إليهال

يستطيع اجملادلة باليت هي أحسن ودفع الشبهات اليت توجه إليه من أصحاب الشهوات 
 .  واملغالطات

 أو يقوم بتغيري املنكر من ليس عنده حكمة ووضع لألمور يف مواضعها وترتيب - ٢
،  فقد يقوم بإنكار منكر صغري وهناك ما هو أكرب منه وأوىل بالبداءة بتغيريه،  ياتلألولو

 .  فال بد من احلكمة يف ذلك،  أو يقوم بإنكار منكر خيلفه منكر أعظم منه
فال ،  مث تقابل مبثل ذلك أو أشد،   أو يقوم بتغيري املنكر بطريق العنف والشدة- ٣

 .                 ً                   ً               آلمر الناهي رفيق ا فيما يأمر به رفيق ا فيما ينهى عنهفال بد أن يكون ا،  حيصل املقصود
 أو يقوم بإنكار املنكر وتغيريه من ليس عنده صرب وحتمل فينقطع يف أول الطريق - ٤

َ        ويترك التغيري ألنه أ صيب  باليأس قال ،  وال بد يف اآلمر الناهي من الصرب والتحمل،                    ُ  
#)  {:  تعاىل öθ |¹# uθ s? uρ È d, ys ø9 $$ Î/ (# öθ |¹# uθ s? uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ ∩⊂∪ { )وقال تعاىل عن لقمان،   )٢  :

                                                 
 .  ١٠٤:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٣:  سورة العصر آية) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٥٠١

}  ¢ o_ ç6≈ tƒ ÉΟÏ% r& nο 4θ n= ¢Á9$# öãΒ ù&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tµ÷Ρ$#uρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# ÷É9 ô¹ $#uρ 4’ n?tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& ( ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ÷“ tã 

Í‘θ ãΒW{$# ∩⊇∠∪ { )١(   . 
 فرمبا يرتل إىل                                              َّ            أو يقوم بذلك من ال يتقيد بدرجات اإلنكار اليت بي نها الرسول - ٥

 .  أو يصعد إىل درجة وهو ليس من أهلها،  طيع اليت قبلهادرجة وهو يست
بأن تكون ،                                    ُّ                    قد يكون من بعض اآلمرين باملعروف تسر ع يف بعض األمور املهمة- ٦

له مبادرات ال يرجع فيها إىل أهل العلم والرأي واملشورة الذين يقومون بدراسة األمور 
األخطاء أو بعضها تعوق مسرية إن ارتكاب هذه ،  ويعملون جتاه كل شيء ما يناسبه
ِ       ً       وقد ت حد ث أمور ا عكسية،  األمر باملعروف والنهي عن املنكر وقد حيصل منها نتائج ،      ُ  

فمثال الذي يقوم بإنكار املنكر اخلفيف ويترك املنكر الذي هو أعظم منه ال ،  غري كافية
 الربا والسفور وغري فالذي يترك إنكار الشرك والبدع وينكر أكل،   ُ ِ      ُُ           ي نت ج عمل ه  كبري فائدة

وعاجل ،  ذلك من األمور اليت يوجد ما هو أعظم منها يكون قد بدأ من آخر الطريق
ً              جسم ا مقطوع الرأس فقد كانوا يبدءون ،  وخالف منهج األنبياء عليهم الصالة والسالم،    
دة فإذا صححوا العقي،  كانوا يبدءون بإنكار الشرك وعبادة غري اهللا،  بإنكار األهم فاملهم

 .  أوال التفتوا إىل إنكار املعاصي األخرى
 فقد بقي يف مكة ينكر الشرك ويدعو إىل خذ هذا ممثال يف منهج نبينا حممد 

 .  التوحيد ثالث عشرة سنة قبل أن ينكر الربا والزىن وشرب اخلمر ويأمر بالصالة والزكاة
ع مسلم عنده بعض أما حنن ففي جمتم،  هذا كان يف جمتمع املشركني:  قد يقول قائل

               ً                                         إن ما كان موجود ا عند املشركني يف اجلاهلية يوجد اليوم يف غالب :  فنقول،  املخالفات
بالد املسلمني ما هو مثله أو أعظم منه من الشرك باهللا املتمثل يف عبادة األضرحة والطرق 

يف تلك فالواجب على اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر ،  الصوفية والبدع يف الدين

                                                 
 .  ١٧:  سورة لقمان آية) ١(
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 ٥٠٢

مث يواصلوا ،  وأن يبدءوا بإنكاره جبد وعزمية حىت تطهر البالد منه،  البالد أن يهتموا بذلك
 .  مسريهتم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف بقية املخالفات

${:  اجلمع بني قوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( {أى من ر " :  وحديث
 احلديث  "          ً             منكم منكر ا فليغريه بيده

$  {:   قال تعاىل- ٥١٣س pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#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 ،   )١( } 4 #$
 ؟  )٣( " . )٢( } من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده { : باملعروف

واحلديث ليس بني اآلية :  السائل يطلب اجلواب عن اجلمع بني اآلية واحلديث فنقول
وأال ،  ألن اهللا سبحانه وتعاىل أمرنا أن نأخذ بأنفسنا إىل طريق احلق وأن نلتزمه؛  تعارض

وال نكون مع الناس إن أساءوا أسأنا وإن ،  ننظر إىل فعل اآلخرين واحنراف اآلخرين
مع أننا نقوم باألمر باملعروف ،                          ً      ً بل نلزم طريق اإلحسان دائم ا وأبد ا،  أحسنوا أحسنا

من رأى منكم منكًرا  { ي عن املنكر حسب استطاعتنا كما يف حديث النيب والنه

 )٥( )٤( } فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان،  فإن مل يستطع فبلسانه،  فليغريه بيده
≅¨ Ÿω Νä.•ÛØtƒ ̈Β  {:  اآلية الكرمية حيث قالوهذا تشري إليه  |Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ قيد ،   )٦( } 4 #$

                                                 
 .  ١٠٥:  سورة املائدة آية) ١(
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(ميان مسلم اإل) ٢(

 .  )٣/٥٤(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
 .  ، من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ) ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٤(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
 .  ، من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ) ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٥(
 .  ١٠٥:  سورة املائدة آية) ٦(
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 ٥٠٣

 املنكر حسب ومن االهتداء أن نأمر باملعروف وننهى عن،  سبحانه انتفاء الضرر باالهتداء
 .  استطاعتنا بعد إصالح أنفسنا بأن نكون أول من يتمثل اخلري ويتجنب الشر

يا أيها  { :  تنبه هلذا وقال   ِّ                                             وصد يق هذه األمة وأفضلها بعد نبيها أبو بكر الصديق 

$   {:   إنكم تقرءون هذه اآليةالناس pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ̈Β ¨≅ |Ê 

# sŒ Î) óΟ çF ÷ƒ y‰ tF ÷δ  باملعروف ولتنهونَّ عن لتأمرنَّ " :  يقولوإين مسعت النيب  )١( } 4 #$

وأن من ظن أن معىن ،   فهو يبني هبذا أنه ال تعارض بني اآلية واحلديث)٣( )٢( } املنكر
 .  واهللا تعاىل أعلم،  اآلية ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر فقد أخطأ يف فهمه لآلية

  "                 ً من رأى منكم منكر ا " : اجلمع بني حديث
   "  رأيت املنكر فلم تغريهما منعكم إذا " : وحديث

من  { :  يقولمسعت رسول اهللا :   قال عن أيب سعيد اخلدري - ٥١٤س
فإن مل يستطع فبقلبه وذلك ،  فإن مل يستطع فبلسانه،  رأى منكم منكًرا فليغريه بيده

يدل على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر  فهذا احلديث )٥( )٤( } أضعف اإلميان
                                                       ً               على حسب استطاعة اإلنسان لكون الناس فيهم من يغريه بيده نظر ا لقوته اجلسمية 

                    ومنهم الضعيف جد ا وال ،  ومنهم من ال يستطيع أن يغريه إال بلسانه،  والنفسية
   ً             فإذ ا هذا الضعيف  ، وهذا يكون بكره املنكر وأهله،  يستطيع أن يغري املنكر إال بالقلب

 .  ال شك خيشى على نفسه من بطش الناس لضعفه
                                                 

 .  ١٠٥:  سورة املائدة آية) ١(
مسند العشرة أمحد ، ) ٤٠٠٥(، ابن ماجه الفنت ) ٤٣٣٨(، أبو داود املالحم ) ٢١٦٨( الترمذي الفنت )٢(

 .  )١/٧(املبشرين باجلنة 
وهو جزء من حديث .  من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه)  ١١ / ٤ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٣(

 .  وللحديث رواية أخرى. "  إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل: "  لهأو
، 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(
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٥(
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 ٥٠٤

إن اهللا يسأل العبد يوم القيامة  { وهناك حديث آخر روي عن رسول اهللا 
فيقول ،  خشيت الناس:  فيقول؟  ما منعك إذا رأيت املنكر فلم تغريه:  حىت يقول له

يشري على أن األمر باملعروف  ويف هذا احلديث )١( } أنا أحق أن ختشاين:  اهللا تعاىل
والنهي عن املنكر ال بد منه مهما كانت استطاعة املرء وقوته سواء أكان ضعيفا أو 

فأرجو من فضيلتكم التكرم باجلمع بني احلديثني السابقني يف حالة صحة احلديث ،  قويا
 ؟  الثاين

،   ال بد منهألن احلديث األول يدل على أن إنكار املنكر؛  ال تعارض بني احلديثني
 :  ولكنه على مراتب
أن يغريه بيده وذلك إذا كان من أهل السلطة وأهل احلسبة الذين :  فاملرتبة األوىل

وليس هو كما ذكر السائل القوي يف بدنه ،  يأخذون على يد العصاة باألدب والعقوبة
 بالقوة ال بل املراد به صاحب السلطة الذي يتمكن من إزالة املنكر،  والقوي يف نفسه

أو لكونه صاحب البيت ألن صاحب البيت له ،            ً           ً                لكونه سلطان ا أو مأمور ا من قبل السلطان
ألن اهللا أعطاه السلطة ؛  السلطة على من فيه من أوالده وأهله فيغري عليهم املنكر بيده

فإذا مل يكن بيده سلطة عامة وال خاصة فإنه يغري بلسانه بأن يبني املنكر وينهى ،  عليهم
فإن مل يستطع أن يبني بلسانه لكونه خيشى مفسدة أشد ،   وحيذر منه إن استطاع ذلكعنه

وإمنا ،  ويبغض املنكر وأهل املنكر وال يطمئن إىل العصاة وال يأنس هبم،  فإنه ينكره بقلبه
وال يكون كبين إسرائيل الذين كانوا ينهون عن املنكر يف أول ،  خيالفهم ويتباعد عنهم

هذا ما يدل عليه احلديث ،  نعهم بعد ذلك أن جيالسوا العصاة وأن يأنسوا هبماألمر مث ال مي
 .  األول

؟  ملاذا مل ينكر املنكر:  أما احلديث الثاين وهو أن اهللا سبحانه يسأل العبد يوم القيامة
ً             أن أحق أن ختشاين احلديث أيض ا ظاهر يف أن :  فيقول اهللا،  إين خشيت الناس:  فيقول                        

                                                 
 / ٢ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ويف مواضع أخرى)  ٤٨،  ٤٧ / ٣ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ١(

 .  ، كالمها من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ) ١٣٢٨
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أو يستطيع أن ينكر بلسانه ،  ان يستطيع أن ينكر بيده ولكنه مل ينكرهذا يف شخص ك
بل ادخر وسعه وترك ما يقدر عليه من إنكار املنكر مداراة للناس وجماملة ،  ولكنه مل ينكر

أما الذي يترك إنكار املنكر بيده أو بلسانه لكونه ال ،                        ً فهذا هو الذي يكون ملوم ا،  هلم
               ً                     فهذا يكون معذور ا يف هذه احلالة على أن ،  مفسدة أشدأو خيشى من ،  يستطيع ذلك

 .  وهللا احلمد،  فال تعارض بني احلديثني،  ينكر ذلك بقلبه ويبتعد عنه وعن أهله

 كيفية إنكار املنكر وكيفية جتنب البدع 
                                ً    وكيف نتجنب البدع بصفة عامة وخصوص ا يف ؟   كيف ننكر املنكر- ٥١٥س
 ؟  التعزية

فإن ،  من رأى منكم منكًرا فلُيغيِّره بيده { :  بقوله    َّ         ر بي نها النيب كيفية إنكار املنك

 :  ويف رواية)٢( )١( } فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان،  مل يستطع فبلسانه

 وكل مسلم يعلم ما يستطيعه من )٤( )٣( } وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل {
 .  تلك املراتب فيجب عليه أن يقوم به

وعدم احلضور ،  وبياهنا للناس والتحذير منها،  وكيفية جتنب البدع تكون بالنهي عنها
 .  تها وهجر أهلها حىت يتوبوا منها ويتركوهايف األمكنة اليت تقام فيها ومقاطع

،                            ُّ                بتوعية املسلمني يف إحياء الس نن وإماتة البدع- وهذا شيء مهم -         ً  ويكون أيض ا 
وعن طريق وسائل اإلعالم املرئية ،  وذلك عن طريق خطب اجلمعة واحملاضرات والندوات

 .  مواملسموعة واملقروءة حىت يكون املسلمون على بصرية من أمر دينه

                                                 
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
 .  )٥٠(مسلم اإلميان ) ٣(
 .  من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه)  ٧٠،  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
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                ُّ         ألهنا تقضي على الس نن وتفسد ؛  وال حول وال قوة إال باهللا،  فأمر البدع أمر خطري
واملبتدع أحب إىل الشيطان من ،  الدين وتغضب الرب سبحانه ألهنا من شريعة الشيطان

 .  واملبتدع يبعد أن يتوب،  العاصي ألن العاصي يتوب
أحسن اهللا عزاءك وجرب :  صابوأما التعزية يف امليت فهي مشروعة بأن يقول للم

وال تقام ،   وال يكون للتعزية مكان خاص-          ّ       ً   إن كان املي ت مسلم ا -مصيبتك وغفر مليتك 
قال جرير بن عبد ،  فهذا من املنكر،  هلا سرادقات وال تكاليف مالية واستعدادات باهظة

.  )١( " ياحةكنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام بعد دفنه من الن " اهللا 
 .  واهللا أعلم

 حكم زيارة األقارب الذين ال ختلو جمالسهم من املنكر 
ووالداي يف بعض األيام يسهران ،   يل أقارب وأرحام ومنهم خال يل- ٥١٦س

ولكين أرفض ألن جملسهم ال خيلو من ،  عندهم ويريدانين أن أذهب معهم لزيارهتم
فهل أذهب ،     َّ               وأن  علي أن أصل رمحي،  اهللا غفور رحيم:  ويقولون يل،  املنكرات

 ؟  معهم وأحتمل الصرب على منكراهتم كي أصل الرحم أم أقطعهم
وتقوم ،  أما إذا كان يف ذهابك إليهم رجاء أن تؤثر عليهم وأن تعظهم إىل ترك املنكر

 :  فإنه جيب عليك الذهاب إليهم من ناحيتني،  بواجب إنكار املنكر
 .  لرحمصلة ا : الناحية األوىل
أما إذا مل حيصل منك إنكار ،  إنكار املنكر الذي تقوم به إذا ذهبت : الناحية الثانية

وهم يستمرون على منكرهم على الرغم مما تنكر ،  أو كان اإلنكار ال جيدي،  املنكر
ألنك إذا ذهبت إليهم فإنك جتلس يف جملس يكون فيه ؛  عليهم فإنك ال تذهب إليهم

فعليك أن تبتعد عنهم لعل اهللا سبحانه ،  ه أو ال تقدر على تغيريهمنكر وأنت ال تغري
 .  وتعاىل يهديهم

                                                 
 .  ) ٥١٤ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٠٤ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ١(
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 ٥٠٧

 من دخل املسجد وقد رأى يف طريقه أناسا مل يقوموا للصالة 
                                   ً                  هل إذا ذهب املرء إىل املسجد ووجد أناس ا عند املسجد ودخل - ٥١٧س

 ؟  هل عليه إمث أم ال،  صلوا:  املسجد ومل يقل هلم
،  إما باليد،  سلم أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر حبسب استطاعتهجيب على امل

 .  وإما بالقلب،  وإما باللسان
ً                             فإذا رأى أناس ا ال يصلون فإنه يأمرهم بالصالة،  وال جيوز للمسلم ترك إنكار املنكر               ،

أهل وإن مل يكن له سلطة فإنه يبلغ ،  فإن امتثلوا وإال فإن كان له سلطة ألزمهم وأدهبم
من رأى  { وال جيوز له السكوت على املنكر وإقراره لقوله ،  السلطة عن وضعهم

وذلك أضعف ،  فإن مل يستطع فبقلبه،  فإن مل يستطع فبلسانه،  منكم منكًرا فليغريه بيده
 .  )٢( )١( } اإلميان

 حكم األكل والشرب مع تارك الصالة واملصر على تركها 
 هل جيوز يل أن أجالس وأشارك يف املأكل واملشرب تارك الصالة املصر - ٥١٨س

 ؟  على تركها
ال جيوز لك أن جتالسه وتشاركه يف املأكل واملشرب إال إذا كنت تقوم بنصيحته 

فإذا كنت تقوم هبذا معه وجب عليك ،   يديكوترجو أن يهديه اهللا على،  واإلنكار عليه
ألن هذا من إنكار املنكر والدعوة إىل اهللا تعاىل لعل اهللا أن يهديه على ؛  أن تقوم به معه

 .  يديك
وهو مقيم على ،  أما إذا كنت تشاركه وجتالسه وتأكل وتشرب معه من غري إنكار

وقد لعن اهللا بين ،  ز لك أن ختالطهفإنه ال جيو،  ترك الصالة أو مقيم على شيء من الكبائر

                                                 
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
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 ٥٠٨

∅š  {:  قال تعاىل،  إسرائيل على مثل هذا Ïèä9 t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 .ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) 4’ n?tã Èβ$ |¡ Ï9 

yŠ…ãρ#yŠ  |¤ŠÏãuρ Çö/$# zΟtƒ ötΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θçΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θçΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$uΖoKtƒ  tã 

9x6Ψ •Β çνθ è= yèsù 4 š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθè= yè øtƒ ∩∠∪ { )وجاء يف تفسري اآلية أن أحدهم ،   )١
ليوم اآلخر وهو مقيم على مث يلقاه يف ا،  كان يرى اآلخر على املعصية فينهاه عن ذلك

فلما رأى اهللا منهم ذلك ،  وخيالطه ويكون أكيله وشريبه وقعيده،  معصيته فال ينهاه
 .  ولعنهم على لسان أنبيائهم،  ضرب قلوب بعضهم ببعض

.   من أن نفعل مثل هذا الفعل لئال يصيبنا ما أصاهبم من العقوبةوحذرنا نيب اهللا 
 .  واهللا أعلم

  إنكار املنكر وبيان عذر املسلم يف
   " ...                  ً من رأى منكم منكر ا " : حدود االستطاعة القولية الواردة يف حديث

 
وما حدود االستطاعة ؟                      ً                مىت يكون املسلم معذور ا يف إنكار املنكر- ٥١٩س

 ؟  )٣( )٢( } من رأى منكم منكًرا { : القولية الواردة يف حديث
             ً        لكنه يكون واجب ا عليه ،  إنكار املنكر ال يسقط عن املسلم حبال وال يعذر يف تركه

فإن مل يستطع ،  من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده { حبسب استطاعته لقوله 

 .  )٥( )٤( } وذلك أضعف اإلميان،   يستطع فبقلبهفإن مل،  فبلسانه

                                                 
 .  ٧٩ - ٧٨:  يتاناآلسورة املائدة ) ١(
، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(ائعه ، النسائي اإلميان وشر )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )٤٠١٣(، ابن ماجه الفنت  )١١٤٠(
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
ة ، أبو داود الصال )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٤(

 .  )٣/٥٤(، أمحد  )١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٤٠(
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٥(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٥٠٩

والذي ال ،  والذي ليس معه سلطة يغريه بلسانه،  فالذي بيده سلطة يغري املنكر بيده
ألن الذي ال ينكر املنكر ليس مبؤمن ؛  يقدر بلسانه ينكره بقلبه فيبتعد عن املنكر وعن أهله

 .  )١( } وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل { : كما يف احلديث
صاحب البيت فإن له سلطة على من يف :  ومن أصحاب السلطة الذين ينكرون باليد

وفرقوا بينهم يف ،  ضربوهم عليها لعشروا،  مروا أوالدكم بالصالة لسبع { بيته لقوله 

$  {:  وقال تعاىل.  )٢( } املضاجع pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθ è% ö/ä3|¡àΡ r& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9$# 

äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ { )وقال تعاىل،  )٣  :}  öãΒ ù&uρ y7 n=÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ ÷É9 sÜô¹ $#uρ $ pκö n= tæ ( { )٤(   . 

 حكم تنصيب اإلنسان نفسه على غريه يف كل املواقف 
ً                       هل جيوز لإلنسان أن ينصب نفسه حكم ا على غريه يف كل املواقف- ٥٢٠س ؟                                

ً                ومىت يسوغ شرع ا للشخص أن يقول  ؟  هذا خبيث وهذا غري ذلك:             
ً                       ال يصلح لإلنسان أن ينصب نفسه حكم ا على الناس وينسى نفسه بل على اإلنسان ،                               

 إن نصب املسلم نفسه لكن،  أن ينظر إىل عيوب نفسه أوال قبل أن ينظر إىل عيوب غريه
ً             ً               ً                       ناصح ا إلخوانه آمر ا باملعروف وناهي ا عن املنكر فهذا شيء طيب إنه نصب :  وال يقال،     

 )yϑ̄ΡÎ) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ×οuθ÷zÎ) (#θßsÎ=ô¹r'sù t÷t/ ö/ä3÷ƒuθyzr& 4 { )٥$  {:  يقول تعاىل،          ً           نفسه حكم ا على الناس
ويقول اهللا ،  )٦( } املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا { :  يقولوالرسول  

                                                 
 .  )٥٠(مسلم اإلميان ) ١(
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ٢(
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ٣(
 .  ١٣٢:  سورة طه آية) ٤(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ٥(
، النسائي  )١٩٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٥(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٤٦٧(البخاري الصالة ) ٦(

 .  )٤/٤٠٥(، أمحد  )٢٥٦٠(الزكاة 
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 ٥١٠

θ#)  {:  تعاىل çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 { )ويقول ،   )١ 

هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة  " : قال؟  ملن يا رسول اهللا:  قالوا،  " الدين النصيحة {

ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب  {  ويقول )٣( )٢( } املسلمني وعامتهم

 .  )٥( )٤( } لنفسه
 وعلى اإلنسان أن يصلح نفسه أوال مث حياول إصالح اآلخرين من باب حمبة اخلري هلم

فإن هذا هو ما هنى ،  وليس من باب تنقيص اآلخرين أو التماس عيوهبم،  والنصيحة هلم
 .  وإمنا يف حب اخلري هلم،  عنه اإلسالم

هذا خبيث وهذا غري ذلك فاإلنسان املسلم ال يسوغ له :  وبالنسبة لقول اإلنسان
ً                                               ً         شرع ا أن يقول ذلك يف حق أخيه املسلم إال إذا كان معروف ا باالحنراف        ً           ومعروف ا باملقاصد   

من يعرف حاله جيب عليه أن يقول ما يعلم عن خبثه واحنرافه إذا كان ذلك ،  السيئة
أما إذا قال ،  يترتب عليه مصلحة دينية بأن حيذر الناس منه حىت ميكنهم مقاومة خطره

ً           ألن هذا يصبح تعرض ا شخصي ا ال ؛  ذلك جملرد النيل منه أو جملرد الذم فهذا ال جيوز                
 .  لحة فيهمص

،  وال شك أن احلكم على الناس حيتاج إىل روية وتثبت فاإلنسان ال يعتمد على ظنه
$  {:  واهللا تعاىل يقول pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $# #ZÏWx. zÏiΒ Çd©à9$# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd©à9$# ÒΟøO Î) ( Ÿω uρ 

(#θ Ý¡¡¡pgrB Ÿω uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò÷è t/ 4 { )٦(   . 

                                                 
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ١(
 .  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(أبو داود األدب ،  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ٢(
 .  من حديث متيم الداري رضي اهللا عنه)  ٧٤ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
، النسائي  )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(، مسلم اإلميان  )١٣(البخاري اإلميان ) ٤(

 .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق  )٦٦(ملقدمة ، ابن ماجه ا )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
 .  من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه)  ٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٥(
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٦(
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 ٥١١

فاهللا تعاىل ،  كذلك جيب على اإلنسان أال يعتمد يف هذا املوضوع على خرب فاسق
$  {:  يقول pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ̈ t6 tG sù βr& (#θ ç7ŠÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg¿2 (#θ ßs Î6óÁ çG sù 

4’ n?tã $ tΒ óΟçFù= yè sù tÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ { )كم وهلذا على املرء أن يتجنب الظنون السيئة وال حي،   )١
وال حيكم ،  وعليه أال يقبل األخبار ممن جاء هبا بدون متحيص وبدون تثبت،  جملرد ظنونه

فإذا كان عنده علم شرعي فإنه حيكم مبوجب ما ،  على الناس إال مبوجب العلم الشرعي
أما إذا كان جاهال باألحكام الشرعية فال جيوز له احلكم على تصرفات ،  ثبت لديه
 .  الناس

Ÿω  {  أال خيوض يف هذه اجملاالت اليت ليس له هبا علموعلى املرء uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 

Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨β Î) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$# uρ yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ä. y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ { )وقال تعاىل،   )٢  :

}  ö≅è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ zsÜt/ zΝøO M}$#uρ z øö t7ø9$#uρ Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# βr&uρ (#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ 

$ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ βr&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪ { )٣(   . 
فالذي ليس عنده علم ال يصدر األحكام مبجرد ظنه أو جمرد رأيه أو ما متليه عليه 

         ً                      ن رمى مؤمن ا مبا ليس فيه أو وصفه وم،                                  بل عليه أن يتوقف ألن األمر خطري جد ا،  نفسه
أن اإلنسان إذا  { كما جاء يف احلديث،  بصفة ال تنطبق عليه فإن ذلك يرجع وباله عليه

وكذلك ال جيوز للمسلم أن  ، } لعن من ال يستحق اللعنة فإن اللعنة ترجع على من قاهلا
،  أو يا خبيث أو ما شابه ذلك من األلقاب السيئة،  أو يا كافر،  يا فاسق:  يقول ألخيه

Ÿω  {:  يقول اهللا تعاىل uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛôœeω $# ä−θ Ý¡àø9$# y‰÷è t/ Ç≈ yϑƒM}$# 4 { )٤(   . 

                                                 
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ٣٦:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ٣(
 .  ١١:  ةسورة احلجرات آي) ٤(
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وأن يكون عنده علم وبصرية ،  فاملسلم جيب عليه أن يتحفظ من هذه اجملاالت
كما أنه جيب أن تكون عنده تؤدة ،                 ً وعلى الناس ثاني ا،  يستطيع احلكم هبا على نفسه أوال

 .         ُ                         وتثبت وب عد نظر وعدم تسرع يف األمور
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 ويل أمر املسلمني والشباب 

Ÿω{:  تصحيح مفاهيم معاين قوله تعاىل uρ tβθèù$ sƒ s† sπ tΒ öθ s9 5ΟÍ← Iω 4{  

َ                يفهم كثري من الش باب اليوم  معىن قوله تعاىل- ٥٢١س          ّ                  :}  Ÿω uρ tβθ èù$ sƒ s† sπ tΒöθ s9 

5ΟÍ← Iω 4 { )أهنم الذين يذكرون أخطاء احلك ام على املنابر وأمام املأل ويف األشرطة  )١                                   ّ                           
ّ   املسج لة نرجو توجيه ،                                               ً وحيصرون األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ذلك أيض ا،     
،  يةوتوضيح املعىن الصحيح هلذه اآل،         ُّ       َّ    إىل الس لوك الص حيح-هداهم اهللا -هؤالء 

 .                            َّ         ّ      ً وبيان حكم أولئك الذين يتكل مون يف احلك ام علن ا
$  {:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u tΒ £‰s?ötƒ öΝä3ΨÏΒ tã Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃öθ |¡sù ’ÎAù'tƒ 

ª!$# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™: Ït ä† ÿ…çµtΡθ ™6 Ït ä† uρ A'©!ÏŒr& ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# >ο ¨“ Ïã r& ’n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# šχρ ß‰Îγ≈pgä† ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Ÿω uρ 

tβθ èù$ sƒ s† sπ tΒ öθ s9 5ΟÍ← Iω 4 { )وجاهد يف سبيل اهللا،  هذه اآلية يف كل من قال كلمة احلق،   )٢  ،
          ّ                    ومل يترك الن صيحة واألمر باملعروف ،  وهنى عن املنكر طاعة هللا تعاىل،  ملعروفوأمر با

   ّ        فإن  هذا هو ،  والنهي عن املنكر واجلهاد يف سبيل اهللا من أجل الناس أو من خشية الناس
 .      ُ امللوم 

ّ          ولكن  قضية الن صيحة والد عوة إىل اهللا          ّ         ّ äí  {:  كما قال اهللا تعاىل،      ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7În/ u‘ 

Ïπ yϑ õ3Ït ø:$$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )واهللا سبحانه وتعاىل قال ،   )٣

Ÿωθà)sù …çµs9 Zωöθs% $YΨÍh‹©9 …ã&©#yè©9 ã©.x‹tFtƒ ÷ρr& 4y  {:  عون             ّ               ملوسى وهارون مل ا أرسلهما إىل فر ǿƒs† ∩⊆⊆∪ { )٤( 

                                                 
 .  ٥٤:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٥٤:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٣(
 .  ٤٤:  سورة طه آية) ٤(
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 ٥١٤

$  {                   ّ       وقال تعاىل يف حق نبي نا حممد  yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ zÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9uρ |MΨä. $̂àsù xá‹Î= xî É=ù= s)ø9$# 

(#θ ‘Ò xΡ]ω ôÏΒ y7 Ï9öθ ym ( { )١(   . 
   ّ          ّ            ُّ                                 ُ                فالن صيحة للحك ام تكون بالط رق الكفيلة بوصوهلا إليهم من غري أن ي صاحبها تشهري أو 

   ّ                  والن صيحة تكون سر ا بني ،       ّ       ُّ َّ      َّ            ول الن اس الس ذ ج والد مهاء من الناسيصاحبها استنفار لعق
  ّ       ّ          ّ          وإم ا أن يت صل به ويبي ن له هذه ،    ّ              وإم ا بالكتابة له،   ّ           إم ا باملشافهة:     َّ          ِّ     الن اصح وبني ويل  األمر

 .  ويكون ذلك باألدب املطلوب،                ِّ  ويكون ذلك بالر فق،  األمور
،                       َّ                َّ    نابر ويف احملاضرات العام ة فهذه ليست بالن صيحة   ّ    ّ                       وأم ا الن صيحة لوالة األمور على امل

        ّ              وهذا يترت ب عليه أضرار ،                                 ّ         وهذا زرع للفتنة والعداوة بني احلك ام وشعوهبا،  هذا تشهري
ُ  فهذه تفر ز  ،         َّ                              ُّ                   قد يتسل ط الوالة على أهل العلم وعلى الد عاة بسبب هذه األفعال،  كبرية ِ        

 .   َ ُّ            ظ ن  فيها من اخلري      ُّ                     ّ  ُ من الش رور ومن احملاذير أكثر مم ا ي 
مث ذهبت إىل املأل ،  أو وقع يف خمالفة،  فلو رأيت على شخص عادي مالحظة

َ                           ّ     فالن عمل كذا وكذا العت ب ر  هذا من الفضيحة وليس من الن صيحة:  وقلت   -والنيب ،                      ُ ِ
 إذا أراد  وكان النيب )٣( )٢( } ا ستره اهللا يف الّدنيا واآلخرةَمن ستَر مسلًم { : قال-

ً          أن ينب ه على شيء ال خيص  قوم ا بأعياهنم ما بالُ أقوامٍ يفعلونَ كذا  { : بل يقول،        ِّ              ُّ   

ّ       ألن  الت صريح باألمساء يفسد أكثر مم ا يصلح؛  )٥( )٤( } وكذا     ّ               بل رب ما ال يكون فيه ،    ّ   ّ                       
ٌ صالح   .                  ّ ٍ                       بل فيه مضاعفة سي ئة  على الفرد وعلى اجلماعة،    

                                                 
 .  ١٥٩:  سورة آل عمران آية) ١(
، أبو  )١٤٢٦(، الترمذي احلدود  )٢٥٨٠(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٢٣١٠(البخاري املظامل والغصب ) ٢(

 .  )٤٨٩٣(دب داود األ
 .  من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه)  ٩٨ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
 .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(مسلم النكاح ) ٤(
، ومثل ذلك وقع يف بعض السنن  من حديث أنس بن مالك)  ١٨٣-١٨٢ / ١ (كما يف صحيح البخاري ) ٥(

 .  غريهاو
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 ٥١٥

       ّ                          َّ               وأهل الن صيحة الذين يقومون هبا ال بد  أن يكونوا على ،         ّ           طريق الن صيحة معروف
ّ                         مستوى من العلم واملعرفة واإلدراك واملقارنة بني املضار  واملصاحل والنظر يف العواقب                                                  . 

 وذلك إذا )١(كما قال ذلك شيخ اإلسالم رمحه اهللا ،           ً ملنكر منكر ا ّ                رب ما يكون إنكار ا
ُ           ملا يول د  من الفساد؛     ّ                      ً فإن  اإلنكار نفسه يكون منكر ا،                           ٍَّ أنكر املنكر بطريقة غري شرعي ة  ِّ        ،

    ِّ    ونسم يها ،     ِّ        ً نسم يها تشهري ا،           َّ       َّ      ِّ                ِّ         وكذلك الن صيحة رب ما نسم يها فضيحة وال نسم يها نصيحة
 .                  ّ          ِّ          إذا جاءت بغري الط ريق الشرعي  املأمور به،            ٍّ      ا زيادة شر  وفتنة    ِّ  ونسم يه،  إثارة

              ً                       ً                  حكم من نفذ حد ا على أحد من الناس متعدي ا على حق السلطان 
        َّ          وهي تتعل ق باملفتئت ،   نقطة أخرية أريد أن أستوضحها يف هذه املسألة- ٥٢٢س

فهناك من ،  حد من الناس            َّ           ما حكم من نف ذ حد ا على أ،             ُّ     على حق الس لطان)      ِّ املتعد ي (
ّ   يد عي بأن ليس للس لطان أكثر من الس جن  ؟    َّ              ُّ               

ُ         ُّ        ّ   ِّ          َّ               ال جيوز االفتئات  على الس لطان والت عد ي على صالحي ات سلطان املسلمني ومن قتل ،              
ُ           وإمنا قتله مبوجب رأيه هو فهذا يقام عليه القصاص  إذا طالب ،     ً              ٍّأحد ا بغري حكم شرعي                                             

لكن ،  فال قصاص عليه،      ً    َّ            ٌّ          شرع ا أن  املقتول مرتد  عن اإلسالمإال إذا ثبت،    ُّ       ويل  املقتول
 .     ُّ           َِّ       ِّ           َّ                ً للس لطان أن يؤد ب ه لتعد يه على صالحي اته مبا يراه رادع ا

          ً  احلد تعزير ا 
 ؟              ِّ      ً  ماذا عن احلد  تعزير ا- ٥٢٣س

   ُّ   شر ه           ُّ              ّ                  إذا رأى ويل  أمر املسلمني أن  هذا املفسد ال يندفع،       ً     ُ   ّ              أحيان ا يصل  الت عزير إىل القتل
 .                    ُ ُ إال بالقتل فإنه يقت ل ه

                                                 
 .  حممد السيد اجلليند.  ، حتقيق د                    َّ لشيخ اإلسالم ابن تيمي ة"  األمر باملعروف والنهي عن املنكر: "  انظر) ١(
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 ٥١٦

 كيفية نصيحة والة األمر 
ومع هذا جند ،     ّ         ٌ              والن صيحة أصل  من أصول اإلسالم،      ّ     ّ      الد ين الن صيحة- ٥٢٤س

؟        ُ   ُوكيف ت بذل ،  وحدودها،                      َّ        ّ               بعض اإلشكال فيما يتعل ق مبعىن الن صيحة لوالة األمر
ُ وكيف ي تدر ج  هل لكم يف إيضاح ،        َّ         ة بالت غيري باليد                          ِّ ومن أبرز اإلشكاالت تلك املتعل ق؟        ُ   َّ
 ؟  هذه املسألة
،  هللا " : قال؟  ِلَمن:  قُلنا،  " الدِّيُن النَّصيحةُ { :    َّ           وض ح هذا وقالالنيب 

 .  )٢( )١( } وألئّمة املسلمني وعاّمتهم،  ولرسوله،  ولكتابه
ّ              الن صيحة ألئم ة املسلمني تكون وبيان ،            ُّ      وتكون بالد عاء هلم،   بطاعتهم باملعروف  ّ        

ّ       الط ريق الص حيح هلم          َّ     وتكون الن صيحة ،                                        ُّ   وبيان األخطاء اليت قد تقع منهم من أجل جتن بها،     ّ      
ً                                    ّ     وتكون أيض ا بالقيام باألعمال اليت يكلوهنا إىل موظ فيهم ،       ّّ                ّ   هلم سر ي ة بينهم وبني الن اصح         

          ّ         ّ     وهذا من الن صيحة لويل  أمر .  اهلم بأمانة وإخالص                        ُّ      وإىل من حتت أيديهم بأن يؤد وا أعم
 .  املسلمني

فإن مل يستطع ،  َمن رأى منكم منكًرا فليغّيرُه بيده { وكذلك قال النيب 

 .  )٤( )٣( } فإن مل يستطع فبقلبه،  فبلسانه
 :  ومعىن ذلك أن املسلمني على ثالثة أقسام

ُ            فهذا يغي ر  املنكر بيده،                    ُّ   من عنده العلم والس لطة : القسم األول وذلك مثل والة ،          ِّ
                                ّ      ّ                           ومثل رجال اهليئات واحلسبة الذين نص بهم ويل  األمر للقيام باألمر باملعروف ،  األمور

 .  ريقة احلكيمة املشروعة       ّ                 ّهؤالء يغي رون بأيديهم بالط ،     ّ            والن هي عن املنكر
                                                 

 .  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ١(
 .  متيم الداري رضي اهللا عنهمن حديث )  ٧٤ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) 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(
 .  دري رضي اهللا عنهمن حديث أيب سعيد اخل)  ٦٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
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 ٥١٧

      ّ             بأن يبي ن للناس حكم ،         ّ         فهذا يغي ر بلسانه،  وليس عنده سلطة،  وهناك من عنده علم
هذا من ،  ويرشد ويعظ وينصح،  ويأمر وينهى،  واملعروف واملنكر،  احلالل واحلرام
 .  اإلنكار باللسان

          ُ     عليه أن ي نكر فهذا،     ّ       ولكن ه مسلم،  وليس عنده سلطة،  وهناك من ليس عنده علم
ويبعد نفسه عن االجتماع بأهل املنكر لئال ،  املنكر بقلبه بأن يكره املنكر وأهل املنكر

 .                               ّ            هذه هي درجات األمر باملعروف والن هي عن املنكر،     ِّ        يؤث روا عليه

 املنهج يف التعامل مع احلاكم املسلم وغري املسلم 
ّ  ُ    ّ                  هناك من يسو غ  للش باب اخلروج على احلك- ٥٢٥س ّ      ومات دون الض وابط                        
ّ   ّ  الش رعي ة  ؟                   ّ                              ما هو منهجنا يف الت عامل مع احلاكم املسلم وغري املسلم،    

ُ      ّ   منهجنا يف الت عامل مع احلاكم املسلم الس مع  والط اعة :  يقول اهللا سبحانه وتعاىل،             ّ                        َّ 
}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í< 'ρ é&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä ôã t“≈uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ –Šãsù 

’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ { )١(   ،

وإن تأّمر ،  أوصيكم بتقوى اهللا والّسمع والطّاعة { :        َّ              كما مر  يف احلديث يقولوالنيب 
يت وسّنة اخللفاء فعليكم بسّن،  فإّنه َمن َيِعش منكم فسوف يرى اختالفًا كثًريا،  عبٌد

َمن  { ويقول ،                           ً  هذا احلديث يوافق اآلية متام ا)٣( )٢( } الّراشدين املهدّيني من بعدي

إىل غري ذلك من .  )٥( )٤( } وَمن عصى األمري فقد عصاين،  أطاع األمَري فقد أطاعين

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٢(
 .  ) ٤٦١ (تقدم خترجيه ص ) ٣(
 .  )٢/٣٨٧(، أمحد  )٢٨٥٩(، ابن ماجه اجلهاد  )٢٧٩٧(البخاري اجلهاد والسري ) ٤(
 .  ) ٨-٧ / ٤ " ( صحيحه"  اري يفرواه البخ) ٥(
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 ٥١٨

ّ        ّ   حاديث الواردة يف احلث  على الس مع والط اعةاأل وإن أُِخذ ،  امسع وأِطع { ويقول ،                     ِّ       

 .  )٢( )١( } وُضرَِب ظهُرك،  مالُك
            ٍ                     فإن أمر مبعصية  فال يطاع يف هذا األمر ،     ُّ                              فويل  أمر املسلمني جيب طاعته يف طاعة اهللا

 .    ّ   ُ                         ّ   لكن ه ي طاع يف غري ذلك من أمور الط اعة،  ) يف أمر املعصية:  يعين (
فإن كان يف :  فهذا خيتلف باختالف األحوال،    ّ                          وأم ا التعامل مع احلاكم الكافر

وفيهم استطاعة ملقاتلته وتنحيته عن احلكم وإجياد حاكم مسلم فإنه جيب ،           َّ ٌاملسلمني قو ة 
فال جيوز ،   ّ                              أم ا إذا كانوا ال يستطيعون إزالته،  بيل اهللاوهذا من اجلهاد يف س،  عليهم ذلك

َ  َّ        َّ          هلم أن ي ت ح ر شوا بالظ لمة الكفرة والنيب ،    َّ                         َّ          ألن  هذا يعود على املسلمني بالض رر واإلبادة؛         ََ 
ومعه من أسلم من ،              َّ  والوالية للكف ار،   عاش يف مكة ثالث عشرة سنة بعد البعثة

   ُ  َ   ومل ي ؤم ر ،                ِّ              َّ               بل كانوا منهي ني عن قتال الكف ار يف هذه احلقبة    ُ           َّ  ومل ي نازلوا الكف ار،  أصحابه
 .               ٌ      ٌ              ُ          َّ   وصار له دولة  ومجاعة  يستطيع هبم أن ي قاتل الكف اربالقتال إال بعدما هاجر 

إذا كان املسلمون حتت والية كافرة وال يستطيعون إزالتها :  هذا هو منهج اإلسالم
ولكن ال خياطرون بأنفسهم ،  ويدعون إىل اهللا ،   ّ        َّ                    فإن هم يتمس كون بإسالمهم وبعقيدهتم

ّ    ألن  ذلك يعود عليهم باإلبادة والقضاء على الد عوة؛                      ّ  ويغامرون يف جماهبة الكف ار  ّ       أم ا إذا ،    ّ                                      
ّ             كان هلم قو ة  يستطيعون هبا اجلهاد فإن هم جياهدون يف سبيل اهللا على الض وابط املعروفة                            ّ                     ٌ  ّ           . 

 سلمون الكفار املقصود بالقوة اليت إذا حتققت جاهد امل
ّ         ّ         ّ ّّ   هل املقصود بالقو ة هنا القو ة اليقيني ة أم الظ ن ي ة- ٥٢٦س           ّ  ؟                 

ّ         القو ة معروفة وصار املسلمون يستطيعون القيام باجلهاد يف سبيل ،         ّ      فإذا حتق قت فعال،     
ُ           ّ  عند ذلك ي شرع  جهاد الكف ار،  اهللا ّ         ً           ّ          أما إذا كانت القو ة مظنونة  أو غري متيق نة فإنه ال ،          ُ                    

                                                 
 .  )١٨٤٧(مسلم اإلمارة ) ١(
 .  من حديث حذيفةبلفظ قريب من هذا)  ١٤٧٦ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
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 ٥١٩

ّ           ّ     اطرة باملسلمني والز ج  هبم يف خماطرات قد تؤد ي هبم إىل الن هايةجتوز املخ ّ  وسرية  النيب  ،                   َّ ُّ                       ُ     
 .      ّ                         يف مك ة واملدينة خري شاهد على هذا

 حكم الدعاء لوالة األمر على املنابر 
،   بعض الناس يعيب على خطباء اجلوامع الدعاء لوالة األمر على املنرب- ٥٢٧س

 ؟  فما توجيه فضيلتكم حيال ذلك
اخلطباء إذا دعوا لوالة األمور فهم ،  من قال ذلك فالعيب فيه هو وليس يف اخلطباء

 وقد قال النيب ،  ألن الدعاء لوالة األمور من النصيحة هلم،  على السنة وهللا احلمد
دعاء للمسلمني ولوالة        ّ                       ومن الن صيحة وأعظم النصيحة ال)٢( )١( } الدِّيُن النَّصيحةُ {

 .  هذا من أعظم النصيحة،  أمورهم
ُ               كان ي ع ذ ب  من قبل الوالة- رمحه اهللا -واإلمام أمحد  َّ  َ َ  ُّفي ضر ب  وي ج ر ،       ُ   ُ   ُ  َ ومع هذا ،   ُ  

وذلك ألن السلطان إذا ،  لو أعلم أن يل دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان:  كان يقول
 لوالة األمور أمر مستحب موافق للسنة وعمل فالدعاء،  صلح أصلح اهللا به البالد والعباد

يدعون هلم بالصالح ،  وما زال املسلمون يدعون لوالة األمور على املنابر،  املسلمني
وإذا كان الكافر ،  وال ينكر هذا إال جاهل أو مغرض يريد الفتنة بني املسلمني،  واهلداية

 ؟  لصالح       ُ                      فكيف ال ي دعى للمسلم باهلداية وا،  ُ               ي دعى له باهلداية

 حقوق والة األمر على الرعية 
:  فهل نستطيع القول،   العالقة بويل األمر حددها اإلسالم دون شك- ٥٢٨س

 ؟                  ًّ             كما أن للوالد حق ا ال جيوز جتاوزه،            ً                           إن له حقوق ا ملزمة ال جيوز للمسلم جتاوزها

                                                 
 .  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ١(
 .  من حديث متيم الداري رضي اهللا عنه)  ٧٤ / ١ " ( حهصحي"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
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 ٥٢٠

θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ#)  {:  لقوله تعاىل،  لويل أمر املسلمني حق الطاعة باملعروف ãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# 

’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( { )١(   ، وقوله } َّاعةُعلى املرء املسلم السَّمُع والط { )٣( )٢( 
  َ      وم ن مل )٥( )٤( } فعليكم بتقوى اهللا والسَّمع والطّاعة وإن تأمَّر عليكم عبد {  وقوله

ِ                            ي ط ع ويل األمر فقد عصى اهللا ورسوله  ُ  . 
صاحلة وإرشاده إىل الصواب والقيام                    ّ                   ومن حقوق ويل األمر الن صيحة له باملشورة ال

الدِّين  { قال ،  بالعمل الذي يعهد به إىل أحد املسلمني من األمراء واملوظفني
هللا ولكتابه ولرسوِلِه وألئّمة املسلمني  " : قال؟  ِلَمن يا رسول اهللا:  قلنا،  " النَّصيحة
 .  )٧( )٦( } وعامَّتهم

 حكم التقصري يف النصيحة لوالة األمر 
                                                          وهل ترون أن التقصري يف مناصحة والة األمر أي ا كانوا تفريط حبق - ٥٢٩س

ولكن البعض يظن أنه ال جيد ؟  وكيف؟  اإلسالم واملسلمني ونزعة هوى تؤذن بالشر
 ؟    ً                                 أذن ا سامعة أو سيجد إجابات دبلوماسية
ُ   التقصري يف نصيحة ويل األمر ت عترب  خ ولكن ال بد أن تكون ،  يانة له وعدم قيام حبقه                       ُ   

     ّ                            ال بالت شهري على املنابر ويف اجملامع أو ،                      ّ                     ّ   النصيحة بالطرق الشرعي ة فيما بينهم وبني الن اصح
ِ  ُ                         يف األشرطة واملنشورات اليت ت حد ث  البلبلة ويستغلها املغرضون    ّ                  فإن  هذه الطريقة ليست ،                         ُ  

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
، ابن ماجه اجلهاد  )٢٦٢٦(، أبو داود اجلهاد  )١٧٠٧(، الترمذي اجلهاد  )١٨٣٩(مسلم اإلمارة ) ٢(

 .  )٢/١٤٢(، أمحد  )٢٨٦٤(
 .  مر رضي اهللا عنهمن حديث ابن ع)  ١٤٦٩ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٤(
، ورواه  ) ٢٠٠ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ١٢٧،  ١٢٦ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

 .  ن حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه، كلهم م ) ٣٢٠،  ٣١٩ / ٧ " ( سننه"  الترمذي يف
 .  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ٦(
 .  من حديث متيم الداري رضي اهللا عنه)  ٧٤ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٧(
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           ّ                    ّ   ومن قام بالن صيحة بالطريقة الشرعي ة ،  للكلمةوإمنا هي إثارة وفضيحة وتفريق ،  نصيحة
                            ّ      ّ    فإن مل حيصل هلا تأثري فقد برئت ذم ة الن اصح ،  فالغالب أنه حيصل هبا املقصود أو بعضه

 .              ّ         وحصل على الث واب من اهللا

                                ُ        كيفية اختيار الشباب املسلم قدوة ي قتدى هبا
  وبيان السبيل إىل السعادة والطمأنينة يف نفوس الشباب 

ٌ          ّ           القدوة ن رباس  يضيء الط ريق لآلخرين- ٥٣٠س ّ           فكيف خيتار الش باب املسلم ،           ِ               
ّ          ّ                 ّ   وما هو الس بيل إىل الس عادة والط مأنينة يف نفوس الش باب؟   ُ    ق دوته           ّ  ؟           

ّ        ّ               ّ   تكون القدوة الص احلة للش باب يف اآلباء الص احلني ّ            واملدر سني املستقيمني،                     ُّ    والد عاة ،      
،             َّ                             والبيئة الص احلة اليت يعيش فيها شباب املسلمني،  ف                 َّ  واجملتمع اإلسالمي الن ظي،  املصلحني

ُ                                                                وذلك مم ا يؤك د  على املسلمني العناية بتربية أوالدهم وشباهبم على ضوء اإلسالم ومحايتهم  ِّ     َّ      
ّ  من الت ي ارات املؤث رة الض ار ة  .          ّ واهللا املوف ق،        ّ ّ         ّ      ّ 

ّ             ً     ّ         ويشعر اإلنسان بالس عادة إذا متس ك باإلسالم دين ا وختل ق بأخالقه             ّ :  قال تعاىل،  وآدابه                
}  Iω r& χ Î) u!$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ çΡ% Ÿ2 uρ 

šχθ à)−G tƒ ∩∉⊂∪ ÞΟßγ s9 3“ tô±ç6 ø9$# ’Îû Íο 4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# † Îûuρ Íο tÅz Fψ$# 4 { )وقال تعاىل،  )١  :}  ôtΒ 

Ÿ≅ Ïϑ tã $ [s Î=≈ |¹  Ï iΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& uθ èδ uρ Ö ÏΒ ÷σ ãΒ … çµ ¨Ζ t Í‹ ós ãΖ n= sù Zο 4θ u‹ ym Zπ t6 Í hŠ sÛ ( { )وقال تعاىل،  )٢  :
}  Çyϑ sù yìt7©?$# y“#y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’ s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ { )وقال ،  إىل غري ذلك من األدلة.   )٣

 .   )٤( } ∪∇⊅∩ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u ’È⌡uΚôÜs?uρ Οßγç/θè=è% Ìø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿωr& Ìò2É‹Î/ «!$# ’È⌡yϑôÜs? Ü>θè=à)ø9$#  {:  تعاىل

                                                 
 .  ٦٤ - ٦٢:  اآلياتسورة يونس ) ١(
 .  ٩٧:  ل آيةسورة النح) ٢(
 .  ١٢٣:  سورة طه آية) ٣(
 .  ٢٨:  سورة الرعد آية) ٤(
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 كيفية طلب العلم خاصة يف بداية التعلم 
 أن جيمعنا وإياك يف وأسأل اهللا ،   أحبك يف اهللاإين:   فضيلة الشيخ- ٥٣١س

نرجو منك توجيه نصيحة :  يا فضيلة الشيخ:  اجلنة ومجيع إخواننا املسلمني وبعد
،  إنه على احلق:     ٌّ     فكل  يقول،  والسبب أن بينهم فجوة كبرية،  للشباب يف هذه املدينة
وكيف ينهجون ،   العلمفنرجو أن توجهوا نصيحة يف طلب،  واهللا يعلم من معه احلق

 ؟  خاصة يف بداية تعلمهم ويف بداية طلبهم للعلم
         ُ  َ ِّ      يريد أن ي ف ر ق بني - لعنه اهللا -ال شك أن الشيطان ،  بسم اهللا الرمحن الرحيم

،  وكذلك أعوان الشيطان من بين اإلنسان يريدون أن يفرقوا بني املسلمني،  املسلمني
:  تعهد الشيطان بذلك حني قال ما ذكره اهللا عنههذا أمر معروف منذ ،  شباهبم وشيبهم

}  y7tG÷ƒuu‘r& #x‹≈yδ “Ï%©!$# |MøΒ§Ÿ2 ¥’n?tã ÷È⌡s9 Ès∫ö̈zr& 4’n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#  ∅s3ÏΨtFômV{ ÿ…çµtG−ƒÍh‘èŒ ωÎ) WξŠÎ=s% ∩∉⊄∪ 
tΑ$ s% ó=yδ øŒ$# yϑ sù y7 yèÎ7s? óΟßγ ÷Ψ ÏΒ  χ Î* sù zΟ̈Ψ yγ y_ ö/ä.äτ !#t“ y_ [!#t“ y_ #Y‘θèùöθ ¨Β ∩∉⊂∪ ø— Ì“ øtFó™ $#uρ ÇtΒ |M ÷èsÜtG ó™ $# Νåκ÷]ÏΒ 

y7 Ï?öθ |Á Î/ ó=Î= ô_ r&uρ ΝÍκö n= tã y7 Î=ø‹sƒ ¿2 šÎ= Å ù‘ uρ óΟßγ ø.Í‘$ x© uρ ’ Îû ÉΑ≡uθ øΒ F{$# Ï‰≈s9÷ρ F{$#uρ öΝèδ ô‰Ïã uρ 4 $ tΒ uρ ãΝèδ ß‰Ïètƒ 

ß≈ sÜø‹¤±9$# ω Î) #·‘ρ ãäî ∩∉⊆∪ ¨β Î) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§øŠs9 š s9 óΟÎγ öŠn= tæ Ö≈ sÜù= ß™ 4 4† s∀ x.uρ y7 În/tÎ/ Wξ‹ Å2 uρ ∩∉∈∪ { )١( 
 .  يعين آدم عليه السالم 

وال يقاوم الشيطان وأعوان الشيطان إال الرجوع إىل كتاب اهللا ،  هذا مهنة الشيطان
مع الرجوع ألهل العلم والبصرية بالتعلم منهم ،   والعمل بذلكوسنة رسول اهللا 

 على أيدي دعاة مث احلذر من الدسائس اليت تتخلل اجملتمع من هنا وهناك،  ومشاورهتم
 وهللا احلمد -ألن هذا اجملتمع يف هذه البالد ؛                        ُ   ِّ             السوء الذين يريدون أن ي فر قوا هذا اجملتمع

ُ            حيكم فيه شرع  اهللا سبحانه ،  ميتاز به على سائر الناس يف البلدان األخرى،   ما زال خبري-           
ن عندها الكمال يف إ:  ال نقول،   والية مسلمة مؤمنة-وهللا احلمد-والوالية فيه ،  وتعاىل

كذلك هذه البالد ،  وما عندنا من النقص ميكن إصالحه باملناصحة الشرعية،  كل شيء

                                                 
 .  ٦٥ - ٢٦:  اتياآلسورة اإلسراء ) ١(
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ُ           ليس فيها قباب أو أضرحة ت عب د  من دون اهللا،  على عقيدة التوحيد ليس فيها مزارات ،                         ُ  َ 
 ، ترفل باألمن واالستقرار،  وهي بالد احلرمني الشريفني،  شركية كما يف البالد األخرى

 .  بينما البالد األخرى على ختوف،  نأمن على أنفسنا وأموالنا وعلى أوالدنا
:        ُ              فإن مل ت شكر فإهنا تزول،  والنعمة تستوجب الشكر،  فكروا يا عباد اهللا هبذه النعمة

}  øŒÎ)uρ šχ©Œr's? öΝä3š/u‘  È⌡s9 óΟè?öx6x© öΝä3¯Ρy‰ƒ Î— V{ (  È⌡s9uρ ÷Λän öxŸ2 ¨βÎ) ’ Î1# x‹tã Ó‰ƒÏ‰t±s9 ∩∠∪ { )١(   ،
ُ              فعلى شباب املسلمني أن يتذك ر وا هذه النعمة وأن يسعوا يف بقائها وإصالح ما حيصل ،                          َّ

ين الذين وعليهم أن حيذروا كل احلذر من املفسد،  فيها من خلل بالطرق الصحيحة
،  وهم ينشرون العداوة واألحقاد بني املسلمني،  يتسمون باسم الدعوة وباسم اإلسالم

ويتلمسون الزالت البسيطة ليكربوها حىت جيعلوها كأهنا جرائم ،  ويتصيدون يف املاء العكر
 .  وأهنا وأهنا،  وأهنا كفر،  وليس هلا إصالح،  ليس هلا عالج

؛  وإن تلبسوا باسم اإلسالم وباسم الدعاة،  من الناسعلينا أن حنذر من هذا النوع 
والسعي بإزالة الفرقة بني ،  والسعي باإلصالح،        ّ                   ألن الد اعية من صفاته اإلخالص

 .  املسلمني
ُ                  أما هذه الدعوة اليت ت فر ق  بني الناس وتشتتهم َ  ِّ  فالذي ي ش ه ر ،  فهذه دعوة إىل الفتنة،                     ُ   ِّ  ُ      

،  فهذا داعية سوء،      ُ  َ ِّ                لذي ي ق ن ط الناس من اإلصالحوا،  باألخطاء والذي ينشر املخازي
وأن ،  وأن نشكر نعمة اهللا علينا،  وأن نعود إىل رشدنا،  علينا أن حنذر من أمثال هؤالء
ّ                وأن ن ز يل ما بيننا من االختالف بالر جوع إىل كتاب اهللا ،  ُ   ِ                       ن قب ل على تعلم العلم النافع                          ِ  ُ    

* . } βÎوسنة رسول اهللا  sù ÷Λä ôã t“≈uΖs? ’Îû &ó x« çνρ–Šãsù ’n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷ΛäΨä. tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρ ù's? ∩∈∪ { )٢(  . 

                                                 
 .  ٧:  سورة إبراهيم آية) ١(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٢(
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  موجهة للشباب تؤلف بينهم وتبعدهم عن الفرقة واالختالف كلمة
ُ        ّ    الر جاء منكم إعطاؤنا كلمة تؤل ف  بني الش باب- ٥٣٢س ُ             وت بع د ه م عن الفرقة ،      َّ                         ِّ  ُ  ِ  ُ  

 .  كما ال خيفى عن فضيلتكم،    ّ                  ٌّألن  الفرقة واالختالف شر ؛  واالختالف
 - يف هذه البالد ويف غريها -             ُّ                             حنن واهللا ال نود  إلخواننا وأبنائنا ومجيع املسلمني،  نعم

ُ     ً         وال ن بغ ض  أحد ا من أجل ،        ُّ                      وال نود  هلم إال االجتماع على اخلري،       ُّ          ال نود  هلم إال اخلري  ِ  ُ    
َ ُ          ُ وإن ما ن بغ ض  من أبغض ه  اهللا ورسول ه،  شخصه         ُ  ِ ُ           ِّ             ن بغ ض  أعداء الد ين وأهل الضالل،    ّ     ُ   ِ هؤالء ،   ُ 

ُ   ن بغض هم ألن  اهللا ي بغ ض هم  ِ  ُ     ّ      ُ ُ       ال ن بغ ض  األشخا،   ُ    ِ وإمنا نبغض املناهج ،  ص من أجل أشخاصهم   ُ 
َ      ون بغ ض  من متس ك  هبا وأىب أن يرج ع  عنها،                     ّ  ّ املنحرفة واملناهج الض ال ة ِ               َ َّ       ُ  ِ ُ ُ هذا ن بغ ض ه ،    ُ   ِ هذا ،       ُ 

ّ              مع رجائنا أن  املخالف يرجع إىل الص واب ألنه أخونا،  من املواالة يف اهللا واملعاداة يف اهللا                   ّ              ،
ُ        نريد  له اخلري      . 

ّ فنحن نوصي الش      َ   ِ                 وأن ي عر ضوا ما حصل بينهم ،                   ُ           باب أن يتركوا الف رقة واالختالف            
             ّ       ألهنم قد ال يتمك نون من ؛  ُ                                   ّّ  ه م ال ميكنهم أن يرجعوا إىل الكتاب والس ن ة،  على أهل العلم

،  أنا أقول كذا:  ويقول أحدهم،  ولكن يرجعون إىل أهل العلم،  هذا لقصور علمهم
ّ   أي نا على الص وا،  وفالن يقول كذا ُ                           ِّويصد رون عن أهل العلم لبيان احلق ؟  ب  ُّ               . 

،   ّ                           إم ا باملشافهة إذا حضروا عندهم:  أن يرجعوا إىل أهل العلم،  هذا الذي نريد هلم
؟    ُّ          َّ   أي نا على الص واب:  يقولون،                 ّ  ويشرحون هلم القضي ة،    ّ                             وإم ا بالكتابة يكتبون إىل العلماء

  ُّ       أي نا على ،  ودليل فالن كذا،  دليل فالن كذا،      ٌ         وفالن  يقول كذا،  حنن نقول كذا
ّ               مث يأخذون اإلجابة الص حيحة إن شاء اهللا؟     َّ   الص واب                     . 

ُ                ويصد رون عن إرشادهم ،  ويكتبون إىل أهل العلم املوثوقني واملعروفني بعلمهم    
 .  هذا هو الذي أوصيكم به،  وتوجيههم
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 حال الشباب الذي آل إىل استهجان البعض 
  الشرعي الرزين لعدم انضباط الشباب بالضابط

 أمسى الشباب الذين كانوا موضع الفرح بصحوهتم حمل استهجان - ٥٣٣س
 ؟  فما هو تعليقكم،  لعدم انضباط الشباب بالضابط الشرعي الرزين؛  البعض

            َ  َّ                                                          الشباب الذي م ن  اهللا عليه باهلداية والرغبة بالتمسك بالدين جيب تشجيعه وتوجيهه 
ومحايته من التيارات واألفكار ،  م الدين الصحيحوتعليمه أحكا،  إىل طريق الصواب

ّ     املشبوهة واملناهج املنحرفة اليت تتسمى باإلسالم وهي تريد الكيد له والص د  عنه  ّ فإن ،                                                                
öΝä.θ  {:       َّ              ً               ً  يتسم ون باإلسالم ظاهر ا وحياربونه باطن ا- وما زالوا -املنافقني من قدمي الزمان  à)s9 

(#þθ ä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒÎ)uρ (#öθ n= yz (#θ ‘Ò tã ãΝä3ø‹n= tæ Ÿ≅ ÏΒ$ tΡF{$# zÏΒ Åáø‹tó ø9$# 4 ö≅è% { )١(   ،}  šχθ ããÏ‰≈ sƒ ä† ©!$# 

t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u { )٢(   . 

 الذين يستعجلون يف ممارسة الدعوة وإصدار الفتاوى بغري علم 
ّ                       ما هي توجيهات فضيلتكم لبعض شباب الص حوة الذين يستعجلون يف - ٥٣٤س                                    

ّ                           ممارسة الد عوة وإصدار الفتاوى بغري علم  ؟          
ّ            ال شك أن  الد عوة إىل اهللا ت                                                       عاىل واجبة على من عنده االستطاعة للقيام هبا عملي ا وبدني ا        ّ   

ّ                          ّ         ّ   ومن ال يستطيع القيام بالد عوة فإنه يدعو للمسلمني بالت وفيق والن صر،        وعقلي ا وإن كان ،                         
ّ         ذا مال  فإن ه يساعد على الد عوة مباله  .            ُّ         وإعانة الد عاة إىل اهللا،  من طبع الكتب وتوزيعها،        ٍ   ّ               

ٌ ن ها منصب  خطري   ّ            وأم ا الفتوى فإ     ٌ ّ  ٌ             ال جيوز اإلقدام عليه إال مم ن هو مؤه ل  بالعلم الذي ،  ّ                ّ                      
ّ     وال يفيت إال عند الض رورة،     ّ ُ                 تلق اه  عن ثقات العلماء  .  إذا مل يوجد من هو أعلم منه،                  

                                                 
 .  ١١٩:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٩:  سورة البقرة آية) ٢(
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 كيفية عالقة الشباب بالعلماء 
 وحكم من ينتقص من علمائنا الكبار وخيتار دعاة الشباب 

وما ،               ُ  ِّ                            لة الشيخ أن ت بي نوا لنا عالقة الشباب بالعلماء هل لكم يا فضي- ٥٣٥س
ألنه يوجد من ينتقص من علمائنا الكبار وخيتار دعاة ؛  الذي ينبغي أن يكونوا عليه

 ؟  الشباب
؛  إذا حصل انفصال بني العلماء وبني الشباب حصل اخلطر العظيم،  هذا خطر عظيم

كالذئب ،                ُ          عاة السوء وحرف وهم عن احلقألن الشباب إذا انفصلوا عن علمائهم توالهم د
إّنما يأكُلُ  { كما قال النيب ،  حياول فصل الغنم عن الراعي من أجل أن يعبث هبا

 فاليت خترج عن مجاعتنا وعن منهجنا هذه يأكلها )٢( )١( } الذّئُب ِمَن الغنم القاصية
 .  والذئب هنا من دعاة السوء ، الذئب

 وال نزكي على اهللا -وعلماء هذه البالد ،  فعلى شباب املسلمني أن يرتبطوا بعلمائهم
؛  وأهنم من أصلح الناس وهللا احلمد،   الذي نعلم من حاهلم أهنم من خرية الناس-   ً  أحد ا 

ً       ً وتعلموا من مشاخيهم علم ا صحيح ا،  ألهنم نشأوا على عقيدة سليمة هوا يف دين اهللا تفق،                      
،  وهللا احلمد،         ٍاخلط ماش .  وهكذا،  وعلماؤهم تفقهوا على من قبلهم،  على يد علمائهم

 .  فال تزهدوا يف علماء هذه البالد
،  أنا ال أنتقص العلماء اآلخرين،  وجربتم الفرق بني علماء هذه البالد وبني غريها

ومن أين أخذوا ،  رف من أين تعلموانثق هبم ونع،  علماؤنا معروفون لدينا:  ولكن أقول
أما غريهم من العلماء اآلخرين فال نطعن ،  فهم معروفون لدينا،  وأين نشأوا،  العلم
ال ،  وال نعرف من أين تعلموا،  حنن ال نعرف من أين أخذوا العلم:  ولكن نقول،  فيهم

                                                 
 .  )٦/٤٤٦(، أمحد  )٥٤٧(صالة ، أبو داود ال )٨٤٧(النسائي اإلمامة ) ١(
، ورواه النسائي يف سننه  ) ١٤٧ / ١ (، ورواه أبو داود يف سننه  ) ١٩٦ / ٥ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٢(

 .  ) من الغنم (، كلهم من حديث أيب الدرداءبدون ذكر  ) ١٠٧،  ١٠٦ (
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رهم ويف فنحن نتوقف يف أم،  ال نعرف مقاصدهم ونياهتم،  نعرف مستواهم العلمي
 .  ال نطعن فيهم وال نسارع يف الثقة هبم من غري معرفة،  شأهنم

ُ     َُ             إذا كان الراوي جمهوال ال ت عر ف  حال ت ه توقفوا عن :  أنتم تعرفون منهج رواة احلديث  َ   ُ                      
من يعرفون ومن ال ،  ألهنم ال يريدون أن يغامروا ومينحوا الثقة لكل أحد؛  الرواية عنه
 .  يعرفون

،  ين ال بد أن يؤخذ عن توثق وعن يقني وعن معرفة وعن بصريةوالد،  هذا دين
     َّ      ما قص روا يف ،  وعلماء هذه البالد حسب علمنا هبم أهنم وهللا احلمد من خرية العلماء

ونلتمس العلم ،  ونزهد فيهم،  فلماذا يرخصون علينا،  تعليمنا ويف توجيهنا ويف إرشادنا
 .  ذا خطأ عظيمه؟  ونلتمس التوجيه من غريهم،  عن غريهم

 منهج السلف يف املبتدع وبدعته 
ّ                        لقد انتشر بني الش باب فكر جديد ورأي جديد- ٥٣٦س :       ّ          وهو أن هم يقولون،                  

ُ                              ُ َّ ال ن ب د ع  من أظهر بدعة حىت نقيم عليه احل ج ة ُ                      وال نبد ع ه  حىت يقتنع ببدعته دون ،     َُ  ِّ  ُ ِّ      
ّ       فما هو منهج الس لف يف ه،     ُّ                        الر جوع إىل أهل العلم والفتوى  ؟         ّ      ّ  ذه القضي ة اهلام ة              

ِ  َ      ّ                                                البدعة هي ما أ حد ث  يف الد ين من زيادة أو نقصان أو تغيري من غري دليل من كتاب   ُ              
 )٢( )١( } من أحدثَ يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ {  وكما قال اهللا وسنة رسوله 

وكل ،  وكلّ بدعٍة ضاللة،  فإنّ كلّ حمدثٍة بدعةٌ،  وإّياكم وُمحدثات األمور { وقال 
θãè#)  {:   وقال تعاىل)٤( )٣( } ضاللة يف النار Î7®?$# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠs9Î) ÏiΒ óΟä3În/§‘ Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? ÏΒ 

ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u!$ u‹Ï9÷ρ r& 3 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã©.x‹s? ∩⊂∪ { )٥(   . 
                                                 

،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(لسنة ، أبو داود ا )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ١(
 .  )٦/٢٥٦(أمحد 

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٦٧ / ٣ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ٣(
"  ، ورواه اإلمام مسلم يف  عبد اهللامن حديث جابر بن)  ١٨٩،  ١٨٨ / ٣ " ( سننه"  رواه النسائي يف) ٤(

:  من حديث جابر بن عبد اللهوللفائدة انظر)  ٥٩٢ / ٢ " ( وكل ضاللة يف النار"  بدون ذكر"  صحيحه
 .  ) ٥٦ص (أليب شامة "  الباعث على إنكار البدع واحلوادث"  كتاب

 .  ٣:  سورة األعراف آية) ٥(
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ُ                        وال ت عر ف  بآراء هؤالء وال بأهوائهم،            ً                   فالبدعة إذ ا إحداث شيء يف الدين  َ وليس ،     ُ  
          ّّ       فليست الس ن ة ما وإمنا األمر راجع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله ،  ا إليهم        ً األمر راجع 

فإن اهللا سبحانه ،  أو السنة ما رضي به زيد أو فالن،  تعارفه الناس والبدعة ما مل يتعارفوه
     ّّ    فالس ن ة                     َّ            بل أغنانا بالوحي املرت ل على رسوله ،  وتعاىل مل يكلنا إىل عقولنا أو آراء الناس

ّ     هبا الر سول ما جاء        والبدعة ما مل يأت هبا الر سول      ّ                        ليس ،   من األقوال واألفعال
َ ُ                ّ         ألحد أن حيكم على شيء بأنه بدعة أو أنه سن ة حىت يعرض ه  على كتاب اهللا وسن ة رسوله           ّ                                     

ٌّوظن  أن ه حق ،     ّ                  وأم ا إن فعله عن جهل     ّ   ّ ٌ       فهذا معذور  باجلهل،      ُ  َّ    ومل ي بي ن له،     لكن يف ،           
ونعترب ،  وحنن نعامله معاملة املبتدع،  ويكون عمله هذا بدعة،      ً بتدع اواقع أمره يكون م
 .    ّ              أن  عمله هذا بدعة

وحيكمون على األشياء حسب أهوائهم ،           ّ             ُ             وننصح الش باب الذين يسل كون هذا املنهج
 .            َّ         ّ                   وأن ال يتكل موا يف الد ين إال عن علم ومعرفة،       َّ                   أن يت قوا اهللا سبحانه وتعاىل

ّ        ُ   والض اللة واهل دى ،      ّّ          والس ن ة والبدعة،         ّ                أن يتكل م عن احلالل واحلرامال جيوز للجاهل     
ّ   فإن  هذا قرين الش رك،  بدون علم $ %ö≅è  {:  قال تعاىل،     ّ             yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß 

$ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ zsÜt/ zΝøO M}$#uρ z øö t7ø9$#uρ Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# β r&uρ (#θä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ βr&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã 

«!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗs>÷è s? ∩⊂⊂∪ { )فجعل القول على اهللا بال علم مع الش رك،   )١   ّ  ّ     ّ     مم ا يدل  على ،                                
 .  رتهخطو

         ّ                                               ّ                ّ   فأمور الد ين وأمور العلم ال جيوز الكالم فيها إال على بصرية وبي نة من كتاب اهللا وسن ة 
ّ     وليس الكذب  على الر سول ،   وليس الكذب على اهللا كالكذب على غريهرسوله          ُ           

 )٣( )٢( } َمن كذب علّي ُمتعّمًدا فليتبّوأ مقعده من الّنار { قال ،  كالكذب على غريه
                                                 

 .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ١(
 .  )٤/٢٥٢(، أمحد  )٤(، مسلم مقدمة  )١٢٢٩(ي اجلنائز البخار) ٢(
لقط الآللئ : "  من حديث أيب هريرةوللفائدة انظر)  ٣٦-٣٥ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(

 .  ) ٢٦١ص (للزبيدي "  املتناثرة يف األحاديث املتواترة
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ôyϑ *  {:  وقال سبحانه وتعاىل sù ãΝn= øßr& £ϑ ÏΒ z> x‹Ÿ2 ’n?tã «!$# z>¤‹x.uρ É−ô‰Å_Á9$$ Î/ øŒÎ) ÿ…çν u!% y` 4 

}§øŠs9r& ’Îû zΟ̈Ψ yγ y_ “Yθ ÷VtΒ t ÌÏ≈ s3ù= Ïj9 ∩⊂⊄∪ { )فال جيوز ألحد أن يتكل م يف أمور الد ين ،   )١   ّ            ّ                  
 .                                ّ         ّ                ّ        واحلكم على الناس إال بالعلم والد ليل والبي نة من كتاب اهللا وسن ة رسوله

 التنبيه على خطأ واالحنراف وتشخيصه للناس 
ٌ  لقد تفش ى بني الش باب ورع - ٥٣٧س        ّ ٌ  كاذب         َّ                            ّ     وهو أهنم إذا مسعوا الن اصحني ،      

ويذكرون حقيقة ما ،                             ّ                            من طلبة العلم أو العلماء حيذ رون من البدع وأهلها ومناهجها
 الفتتان -           ِّ ً   ولو كان مي ت ا -وقد يوردون أمساء بعضهم ،      ُّ        ويرد ون عليهم،  هم عليه
ً             ّ  وذلك دفاع ا عن هذا الد ين،  الناس به ّ           دس ني بني صفوف     ً       ّ        وكشف ا للمتلب سني واملن،            
          ُ   فما هو قول كم ،     َّ      ّ                  َّ  فيد عون أن  ذلك من الغيبة احملر مة،     ِّ           ّ         لبث  الفرقة والن زاع فيها،    ّ  األم ة

 ؟  يف هذه املسألة
ُ        القاعدة يف هذا الت نبيه على اخلطأ واالحنراف وتشخيص ه للناس وإذا اقتضى األمر أن ،                   ّ                           

َ                   ُ  َ  َّ   يصر ح  باسم األشخاص حىت ال ي غت ر  هبم األشخاص الذين عندهم احنراف يف      ً  وخصوص ا ،     َّ
ّ وي حس نون هبم الظ ن ،  وهم مشهورون عند الناس،                      َّْ         الفكر أو احنراف يف الس ي ر واملنهج ّ          ِ   ُ   ،

َ      وأن ي حذ ر  منهم،            ُ   َ           فال بأس أن ي ذك روا بأمسائهم َّ   ُ      . 
،            ُّ        ُ    ُ                فذكروا الر واة وما ي قال  فيهم من القوادح،                              ّ     والعلماء حبثوا يف علم اجلرح والت عديل

                              ّ                    ٍّ     وإمنا من أجل نصيحة األمة أن تتلق ى عنهم أشياء فيها جتن  على ،  ن أجل أشخاصهمال م
 .     ِّ                      الد ين أو كذب على رسول اهللا 

َ     ُ  وال ي ذكر  صاحب ه،                   ُ َ ََّ          فالقاعدة أوال أن ي ن ب ه  على اخلطأ             َّ           إذا كان يترت ب على ذكره ،     ُ   
َ أم ا إذا اقتضى األمر أن يصر ح ،  أو ليس لذكره فائدة،     َّ ٌمضر ة  ،   بامسه لتحذير الناس منه ّ                        َّ

ّ              ّ   فهذا من الن صيحة هللا ولكتابه ولرسوله وألئم ة املسلمني وعام تهم ً              خصوص ا إذا كان له ،            ّ                               
ّ    وحيسنون الظ ن  به،  نشاط بني الناس ّ                ال بد  من بيان وحتذير ،  ويقتنون أشرطته وكتبه،            ّ    

                                                 
 .  ٣٢:  سورة الزمر آية) ١(
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ّ         ألن  يف الس كوت ضرر ا على الناس فال بد  من كشفه؛  الناس منه           ّ          من أجل الت جريح أو ال،    ّ      ُّ       ً                
ّ              ّ   وإمنا من أجل الن صيحة هللا ولكتابه ولرسوله وألئم ة املسلمني وعام تهم،    ّ   ّ الت شف ي                            ّ                . 

 حكم تصنيف الناس واالستمتاع بذلك 
 من األشياء املؤسفة اليوم ما جنده من حرص البعض على تصنيف - ٥٣٨س

 ؟  الناس واالستمتاع هبذا
الم يف الناس وتفريق كلمة املسلمني واحلكم على ال جيوز للمسلم أن يشغل نفسه بالك

Ÿω  {:  قال تعاىل،    ّ              ألن  هذا من الفساد؛  الناس بغري علم uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨β Î) 

yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ%x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ { )١(  . 
ّ  والواجب على املسلم أن يسعى باإلصالح ومجع الكلمة والس عي يف توحيد الص ف    ّ               ّ                                                

ّ على احلق  ّ             ّ                                    ال أن يفر ق املسلمني ويصن فهم إىل مجاعات أو إىل فرق أو إىل غري ذلك،         بل ،         
فإذا رأى فرقة ،      ً                                    شيئ ا من اخللل يف املسلمني أن يسعى إىل إصالحهاملطلوب منه إذا رأى

 .  يسعى إىل مجع كلمة املسلمني
  ّ ألن  ؛  أن يدعو إىل مجع الكلمة وإزالة أسباب الفرقة،  هذا هو املطلوب من املسلم

ّ              ّ   هذا من أعظم الن صيحة ألئم ة املسلمني وعام تهم         ّ                . 

 املسائل اليت جيوز فيها االختالف 
  ينبغي التوقف عن اخلالف فيها وواجب املسلمني حنو دينهم واليت

ُ  وتلك اليت ينبغي الت وق ف  ؟   ما هي املسائل اليت جيوز االختالف فيها- ٥٣٩س ُّ   ّ                 
 ؟                  ُ          وما واجب املسلمني ت جاه دينهم؟  عن اخلالف فيها

                                                 
 .  ٣٦:  سورة اإلسراء آية) ١(
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 :  االختالف على قسمني
  ّ            ألن  الواجب على ؛  زوهذا ال جيو،  االختالف يف مسائل العقيدة : القسم األول

       ّ   ُّ               وعدم الت دخ ل يف ذلك بعقوهلم ،                     َّ                 ُّ َّ املسلمني اعتقاد ما دل  عليه الكتاب والس ن ة
 .  وال جمال لالجتهاد واالختالف فيها،    ّ              ّ  ألن  العقيدة توقيفي ة؛  واجتهاداهتم

وهذا ال بد ،                       َّ                 ُّ   اختالف يف املسائل الفقهي ة املستنبطة من الن صوص : والقسم الثاين
ّ       ّ             ولكن جيب األخذ مبا ترج ح بالد ليل من أقواهلم،    ّ                 ألن  مدارك الناس ختتلف؛  منه وهذا ،                    

 .  هو سبيل اخلروج من هذا اخلالف
ويترك ،  وحيافظ على أداء ما أوجب اهللا عليه،                       َّ           وجيب على املسلم أن يهتم  بأمور دينه

َ           أن يصد ق  يف معاملتهو،          َّ                          وأن يتحل ى باألخالق الفاضلة مع إخوانه،       ََّ         ما حر م  اهللا عليه  ُ        ،
 .            ً     ً     ويكون قدوة  صاحلة  لغريه،  وحيفظ أمانته

ّ       ّ                 وجيب أن يترب وا على الت مس ك بالد ين واألخالق الفاضلة وأن يبتعدوا عن األخالق ،             َّ         ّ  
ّ                ُّ  الر ذيلة وقرناء الس وء              َّ        وأن يكونوا قو ة لإلسالم ،          ُّ                       ُ     وأن يهتم وا مبا ينفعهم يف دينهم ود نياهم،    

 .  واملسلمني

 صحوة اإلسالمية ونصيحة للشباب ال
ّ          الص حوة اإلسالمي ة تعبري شائع هذه األيام ملا ن طل ق  عليه املد  اإلسالمي - ٥٤٠س          ُ  ِ  ُ                          ّ          ّ    

ومباذا تنصحون ؟   ماذا تقولون عنهوالعودة إىل حتكيم كتاب اهللا وسنة رسوله 
 ؟     ّ   الش باب

،        ّ   إىل تأم لكلمة الصحوة اليت شاعت على ألسنة الناس يف هذه األيام كلمة حتتاج
ّ          خصوص ا يف هذه البالد اليت ما زالت ولن تزال بإذن اهللا متمس كة باإلسالم                                                ً ومل تكن ،     

ّ               فهذا الت عبري إن صح  يف بعض اجملتمعات،       ً               ّ             غافلة  عنه أو نائمة مث  استيقظت وصحت فإنه ،         ّ         
ُ            ّ         ال يصح  يف اجملتمع الس عودي  الذي حيك م  كتاب اهللا وسن ة رسوله  ِّ         ّ    ُّ            ُّ     روف ويأمر باملع  ،

 .  واحلمد هللا،  فهو شعب صاحل ومستيقظ،  وينهى عن املنكر
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ُ          ّ                     وأم ا ما ننصح به الش باب فهو تعل م  العلم الن افع على أيدي العلماء ّ     وعدم الت سر ع يف ،    ّ                 ّ           ُّ   ّ       
بل عليهم أن ،          ُّ                                             وعدم تقب ل األفكار بدون متحيص ونظر فيها وفيما تنطوي عليه،  األحكام
وأن يبتعدوا عن االنفعاالت واحلماس ،            َّ   وأن ال يتسر عوا،  لماءوأن يسألوا الع،      َّ   يتثب توا

ُ         الذي يوقع ه م يف اخلطأ ِ             كما أنصحهم بالب عد عن االنتماءات اليت ت بع دهم عن منهج ،          ُ   ُ                      ُ              
θßϑ#)  {:  كما قال تعاىل،             ُّ َّ               ّّ          الكتاب والس ن ة ومذهب أهل الس ن ة واجلماعة ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# 

$ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% §xs? 4 { )١(   ،}  Ÿω uρ (#θ ãã t“≈uΖs? (#θ è= t±øtG sù |=yδ õ‹s?uρ ö/ä3çt† Í‘ ( { )فاالجتماع ،   )٢
 .      ُ        والف رقة عذاب،         ِّ    ٌعلى احلق  رمحة 

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٤٦:  سورة األنفال آية) ٢(
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 العبادات 

 كتاب الطهارة 

 أحكام املياه 

 املقدار الذي إذا خالط املاء الطهور وهو جنس ينجس به املاء الطهور 
 ما هو املقدار الذي إذا خالط املاء الطهور وهو جنس ينجس به املاء - ١س
  ؟ الطهور

أي ما غري لونه أو طعمه ،                                            َّ          املقدار املتفق عليه بني أهل العلم هو أن ما غي ر صفة املاء
وإن كان أقل من قلتني وخالطته ،  أو رحيه من جناسة فهو جنس هذا بإمجاع أهل العلم

إذا بلغ املاء القلتني  { لقوله ؛  فاألحوط اجتنابه،  جناسة ومل يتغري فهذا موضع خالف

 فاالحتياط تركه إذا كان ينقص عن القلتني ومل يتغري بالنجاسة )٢( )١( } مل حيمل اخلبث
ً          خروج ا من اخلالف      . 

 طهارة املاء املتغري باملكث أو بسقوط شيء طاهر فيه 
؛  غري اللونوعلى جانبه حوض كبري به ماء مت،   يوجد يف منطقتنا مسجد- ٢س

ولكن أكثر الناس يتوضئون منه ،  وله رائحة غري مستحبة،  فهو يبدو أخضر اللون
ً          ً فإين أحضر ماء  معي طهور ا؛  أما أنا؟  فهل صالهتم صحيحة؛  ويصلون ولكنين ،             

                                                 
، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٦٣(، أبو داود الطهارة  )٥٢(، النسائي الطهارة  )٦٧(الترمذي الطهارة ) ١(

 .  )٧٣١(، الدارمي الطهارة  )٢/١٢(، أمحد  )٥١٧(
"  ، ورواه الترمذي يف )١٦/ ١" ( سننه"  اه أبو داود يف، ورو )١٢ / ٢" ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

 / ١" ( سننه"  ، ورواه الدارمي يف )١٧٥ / ١" ( سننه"  ، ورواه النسائي يف )٧٢،  ٧١ / ١" ( سننه
، كلهم  )١٣٤ / ١" ( مستدركه"  ، ورواه احلاكم يف )٤٩ / ١" ( صحيحه"  ، ورواه ابن خزمية يف )٢٠٢

 .  ورواه غريهم.  بنحوه إال احلاكم.  ن عبد اهللا بن عمر عن أبيه رضي اهللا عنهممن حديث عبيد اهللا ب
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فهل أنا على ؛  ووصفي بالتشدد والتزمت يف الدين،  أتعرض للنقد والسخرية منهم
 .  أفيدونا أثابكم اهللا؟  حق من فعلي أم على باطل

فإذا تغري ،  ألن املاء طهور ما مل يتغري بنجاسة؛          ً                لست مصيب ا يف ترك هذا املاء
،  فهو طهور؛  أما إذا كان تغريه بغري جناسة،  فهو جنس بإمجاع أهل العلم؛  بنجاسة

ً                         خصوص ا إذا كان تغريه بسبب مكثه أو بسبب ما تلقيه الريح فيه ،  أو بسبب نابت فيه،     
فهو طهور على ؛  إذا كان تغريه بشيء طاهر؛  املهم،  من أوراق األشجار وحنو ذلك

ً                                     خصوص ا إذا كان تغريه بشيء يشق صون املاء عنه،  الصحيح من قويل العلماء أو مل ،     
؛  ما مل يتغري بنجاسة،  ولو تغري،  فال بأس بالتطهر مباء اجلابية والربكة؛              ً يوضع فيه قصد ا
ألن هذا من ؛  والذين أنكروا عليك معهم يف هذا صواب،   مباء غريهفال داعي إلتيانك

 .  التشدد الذي ال وجه له

 أحكام اآلنية 

 حكم األكل والشرب من آنية تشرب فيها الكالب 
 ما حكم األكل أو الشرب يف آنية تأكل وتشرب فيها الكالب بدون - ٣س
 ؟  وماذا يلزمنا الستعمال آنية الكالب،  علم

يف األواين النظيفة واألواين الطاهرة غىن عن استعمال األواين اليت تأكل منها :     ًأوال 
أما ،  فعليكم أن تعدلوا إىل األواين الطيبة الرتيهة النظيفة؛  الكالب أو تشرب منها الكالب

 أمرنا فإن النيب ؛  لو دعت احلاجة إىل استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب
 فيجب عليكم إذا )١(لب يف اإلناء أن نغسله سبع مرات إحداهن بالتراب إذا ولغ الك

عليكم أن تغسلوها ؛                      ً                                      أردمت أن تستعملوا إناء  من األواين اليت تأكل أو تشرب منها الكالب
 .  مث بعد ذلك تستعملونه،  وأن تعفروها بالتراب،  سبع مرات

                                                 
، وورد حنو هذا يف السنن  )٢٣٥،  ٢٣٤ / ١(، وصحيح مسلم  )٥١ / ١(صحيح البخاري :  انظر) ١(

 .  وغريها
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 حكم األقالم اليت حتتوي على شيء من الذهب 
فما حكم ؛  ك أنواع من األقالم حتتوي على ريشة خفيفة من الذهب هنا- ٤س
 ؟  استعماهلا

مثل ؛  ال للرجال وال للنساء؛  ال جيوز استعمال القلم إذا كان فيه شيء من الذهب
ال جيوز استعماهلا ال للرجال وال ؛  األواين من الذهب أو األواين اليت فيها شيء من الذهب

 أو يف اآلنية اليت فيها شيء )١(ن الشرب يف آنية الذهب والفضة  علنهي النيب ؛  للنساء
 .  والقلم مثلها،  من ذلك

 حكم قليل الذهب يكون على النظارة أو القلم وكذلك قليل احلرير يف العباءة 
والقليل من احلرير يكون ،   القليل من الذهب يكون يف القلم أو النظارة- ٥س

 ؟  هل هو حرام؛  يف العباءة
إال ما دعت إليه ضرورة كأنف وحنوه ورباط ؛  رم على الرجل التحلي بالذهبحي
 .  )٣( )٢( } أُحِّلَ الذهب واحلرير إلناث أميت َوُحرَِّم على ذكورها { لقوله ؛  أسنان

 وربط بعض )٤(طع أنفه وتشوه وجهه  لعرفجة باختاذ أنف من ذهب ملا قورخص 
ألن من خاصية الذهب أنه ال يننت وال ؛  )٥(السلف أسناهنم بالذهب ملا احتاجوا إىل ذلك 

 .  يصدأ
                                     ً                                         ويباح للرجل القليل من احلرير يكون طراز ا يف العباءة إذا كان بقدر أربعة أصابع فما 

 .  )٦( أو ثالثة أو أربعة إال موضع أصبعني؛   هنى عن لبس احلريرألن النيب ؛  دون
                                                 

 .  )٢٠٧ / ٦(صحيح البخاري :  انظر) ١(
 .  )٤/٣٩٢(، أمحد  )٥١٤٨(، النسائي الزينة  )١٧٢٠(الترمذي اللباس ) ٢(
 .  )١٦١ / ٨" ( سننه"  ، ورواه النسائي يف )٣٩٣،  ٣٩٢ / ٤" ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(
،  ١٦٣ / ٨(، ورواه النسائي يف سننه  )٨٠ / ٦(، ورواه الترمذي يف سننه  )٨٩ / ٤(رواه أبو داود يف سننه ) ٤(

١٦٤(  . 
  . )٨١ / ٦(سنن الترمذي :  انظر) ٥(
 .  )٤٤،  ٧(صحيح البخاري :  انظر) ٦(
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 أحكام إزالة النجاسة 

 حكم من يعمل يف املخترب للتحاليل الطبية
  وسقط شيء من البول على البنطلون الذي يلبسه 

وتعلمون يا فضيلة الشيخ بأن العمل يف ،   أعمل يف خمترب للتحاليل الطبية- ٦س
يء من البول على  وحيدث أن يسقط ش-أعزكم اهللا -املخترب يشتمل على البول 

                                           ً     هل جيب خلع البنطلون واستبداله بعد كل عمل خوف ا من ؛  البنطلون الذي ألبسه
 ؟  فهل تصح صاليت؛                       ً وإذا حدث وصليت به سهو ا،  النجاسة

إذا كان الثوب الذي تعمل فيه يصيبه شيء من النجاسة اليت تباشرها ألجل حتليل 
إما تغسل هذه النجاسة :  إذا أردت الصالةفإنه جيب عليك أحد أمرين ؛  البول أو الغائط

ألن طهارة الثوب ؛  وإما أن ختلعه وتصلي بثوب طاهر،  وتصلي يف ثوبك الذي تعمل فيه
y7  {:  لقوله تعاىل؛  من شروط صحة الصالة t/$ u‹ÏO uρ öÎdγ sÜsù ∩⊆∪ { )وألن النيب ؛   )١ 

مث تنضحه ،  وتقرصه باملاء،  بأن حتك الدم؛  ائض اليت يصيب الدم ثوهبا أن تغسلهأمر احل
 كان  { وألنه؛  فهذا دليل على أنه يشترط طهارة الثوب الذي يصلي فيه؛  )٢(

ملاذا :  سأهلم؛  فلما سلم،  فخلع الصحابة نعاهلم،  يف أثناء الصالةفخلع نعليه ،  يصلي
 إن جربيل أخربين قال .  رأيناك يا رسول اهللا خلعت نعليك:  قالوا.  ؟ خلعتم نعالكم
 .  )٤( )٣( } أن هبما خبثًا

 .  فدلت هذه النصوص على أنه يشترط طهارة امللبوس يف الصالة

                                                 
 .  ٤:  سورة املدثر آية) ١(
 .  )٨٠،  ٧٩ / ١(صحيح البخاري :  انظر) ٢(
 .  )١٣٧٨(، الدارمي الصالة  )٣/٢٠(، أمحد  )٦٥٠(أبو داود الصالة ) ٣(
"   ورواه الدارمي يف، )١٧٢ / ١" ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف )٢٠ / ٣" ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(

 .  )٣٧٠ / ١" ( سننه
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                                        ً           إذا صليت يف الثوب الذي أصابته النجاسة ناسي ا ومل تفطن  : وهي،  أما املسألة الثانية
ألنك معذور هلذا ؛  فالصحيح يف قويل العلماء صحة الصالة؛  إال بعد الفراغ من الصالة

 .  ولكن عليك التحفظ يف هذا وبذل اجملهود،  النسيان
؛  فإن أمكن أن تتخلص من الثوب النجس:  أما إذا ذكرت النجاسة يف أثناء الصالة

،  فصالتك صحيحة؛  فتخلع النجس ويبقى عليك الثوب اآلخر،             ً     ألن عليك ثوب ا آخر
 .  فإنك خترج من الصالة؛  وأما إذا مل تتمكن من ذلك

 حكم الصالة يف ثوب فيه دم أو يف حالة خروج الدم من بدن اإلنسان أثناء الصالة 
ن بدن اإلنسان  ما حكم الصالة يف ثوب فيه دم أو يف حالة خروج الدم م- ٧س

 ؟  أثناء الصالة
.  إذا صلى اإلنسان يف ثوب فيه دم يسري من حيوان طاهر يف احلياة فال بأس يف ذلك

ألن هذا الدم جنس فيخرج ؛                      ً                                  أما إذا كان الدم كثري ا ورآه يف أثناء الصالة فإن صالته تبطل
 .  ويغسل ثوبه ويصلي

سواء كان الدم من بدنه هو أو ،  ةأما إذا مل يعلم به إال بعد الصالة فصالته صحيح
 .  من حيوان

 حكم فرك املنطقة املتنجسة من املالبس الداخلية بقطرات من البول باملاء 
 وحان -أعزكم اهللا- إذا تنجست املالبس الداخلية بقطرات من البول - ٨س

أم ،  فهل جيوز يل فرك املنطقة املتنجسة باملاء بتحقيق الطهارة من البول؛  وقت الصالة
 ؟  جيب تبديل املالبس املتنجسة
؛  فإنه جيب عليك أن تغسلها باملاء؛  وأردت أن تصلي فيها،  إذا أصاب البول الثياب
وتصلي ،  حىت تتيقن زوال النجاسة،  ما أصابه البول:  أي؛  بأن تغسل حمل النجاسة باملاء

     ً     ً   ُُ  ِّ      ة غسال  كافي ا ت ي ق ن معه بل مىت غسلت حمل النجاس،  وال يلزمك أن تستبدهلا بغريها،  فيها



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٥٣٨

 أمر من أصاب دم ألن النيب ؛  فإن صالتك فيها صحيحة إن شاء اهللا؛  زوال النجاسة
 .  واهللا أعلم.  )١(احليض ثوهبا أن تغسله وتصلي فيه 

 حكم املالبس اليت أصاهبا البول مث جفت 
 يغسل وهل جيب أن؟   هل املالبس اليت تبللت بالبول مث جفت تظل جنسة- ٩س

 ؟  هل يغسل موضع اللمس؛  وإذا ملسها اإلنسان؟  موضع البلل
وال يكفي جفاف النجاسة ،  النجاسة ال تزول عن املالبس إال بالغسل باملاء الطهور

مث ،  مث تقرصه باملاء،  ّتهَتُح { :  يف دم احليض يصيب ثوب املرأةقال ،  عنها

فيجب غسل النجاسة عن الثوب قبل الصالة ؛  )٣( متفق عليه )٢( } مث تصلي به،  تنضحه
 .  فيه

النتقال النجاسة ؛  فإنه يغسل ما ملسها به من جسمه؛  وإذا ملس اإلنسان جناسة رطبة
 .  واهللا أعلم.  اهلا إليهلعدم انتق؛  فإنه ال يغسل ما ملسها به؛  أما النجاسة اليابسة،  إليه

 حكم املشي على الفراش الذي بال عليها الطفل وال يعرف املكان احملدد للبول 
 أنا شاب متزوج وقد يبول طفلي يف عدة أماكن من الفراش املوجود يف - ١٠س
وأعرف مواقع بعض التبول والبعض اآلخر ال أعرف موقعه من الفراش حىت ،  اجمللس

فهل جيوز أن أسري على الفراش وأنا متوضئ ،  الفرش غري طاهرةإين أشعر أن مجيع 
ً                                                                للصالة علم ا بأن املواقع اليت أعرف 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

                                                 
 .  )٨٠،  ٧٩ / ١(صحيح البخاري :  انظر) ١(
،  )٢٩٣(، النسائي الطهارة  )١٣٨(، الترمذي الطهارة  )٢٩١(، مسلم الطهارة  )٢٢٥(البخاري الوضوء ) ٢(

،  )١٣٦(طهارة ، مالك ال )٦/٣٤٥(، أمحد  )٦٢٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٦١(أبو داود الطهارة 
 .  )٧٧٢(الدارمي الطهارة 

 .  )٢٤٠ / ١" ( صحيحه"  ، ورواه مسلم يف )٨٠،  ٧٩ / ١" ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٣(
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       َّ                                                ر قد مس  مواطن النجاسة بكأس من املاء وأزال أثرها فلم يبق إذا كان السائل كما ذك
حينئذ جناسة فعليه أن ميشي على الفراش ورجاله فيها رطوبة من الوضوء ال حرج عليه يف 

 .  ألنه أزال النجاسة وغسلها؛  ذلك
فإنه يتجنب هذا ،  أما إذا كان بقي أماكن من النجاسة مل يزهلا وال يعلم مكاهنا

أما إذا كانت رجاله ،  ه ال يطأ عليه وهو رطب الرجلني لئال تتأثر بالنجاسةالفراش كل
ألن اليابس ال يتأثر ولو استخدم ؛  يابستني بعد الوضوء فال مانع أن ميشي على الفراش

 .                            ً                                     النعلني أو املداس ولبسها توقي ا هلذه النجاسة يكون هذا أحوط له وأبعد
إن كانت أمكنة النجاسة رطبة ومعروفة ،  سةفاحلاصل أن هذا خيتلف باختالف النجا

وإذا كانت النجاسة غري رطبة وخفية يف هذا املكان وكانت رجاله يابستني فال ،  يتجنبها
وإذا كانت النجاسة يابسة ورجاله مترطبة والنجاسة ،  حرج يف ذلك أن مير على الفراش

ه رطبتان إال حبائل بأن خفية ال يدري يف أي مكان فإنه ال ميشي على هذا الفراش ورجال
 .  يلبس النعلني وما يف حكمهما

 حكم افتراش سجادة الصالة للصالة على أرضية غرفة غري طاهرة 
ويف بعض األحيان ال تكون ،   أنا أصلي يف مرتيل الذي يتكون من غرفة- ١١س

   ً      علم ا بأن ؛  فهل جيوز أن أفترش سجادة الصالة وأصلي فقط؛  أرضية الغرفة طاهرة
 ؟  فما احلكم؟  وال ميكن تغيريه،   الغرفة ملصوقفرش

أو طهارة الفراش الذي ،                                     ُ  َ َّ       من شروط صحة الصالة طهارة البقعة اليت ي ص ل ى عليها
 .  )١( أمر بغسل بول األعرايب الذي بال يف املسجد ألن النيب ؛  ُ  َ َّ      ي ص ل ى عليه

ألنه ؛  صالة عليهصحت ال؛                 ً      ً وفرش عليها فراش ا طاهر ا،  وإذا كانت األرض متنجسة
فالغرفة اليت تنجست أرضيتها ال تصح الصالة فيها ؛                           ً     ً جعل بينه وبني النجاسة حائال  طاهر ا

 .  أو فرشها بفراش طاهر،  إال بعد غسل النجاسة اليت فيها

                                                 
 .  )٦٢ / ١(رواه البخاري يف صحيحه ) ١(
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مع العلم أن الرجل ال جيوز له أن يصلي يف بيته صالة الفريضة ويترك الصالة يف 
أو قضاء فريضة ،  أو إذا كانت الصالة نافلة،  ذر شرعيإال لع؛  املسجد مع اجلماعة

 .  واهللا أعلم.  فاتته

 حكم رش النجاسة باملاء 
 إذا أصاب الثوب بول أي أصابته جناسة فهل يكفي أن نرش على موضع - ١٢س

النجاسة ماء حىت يبتل املكان باملاء أم ال بد من غسل املكان الذي أصابه البول وليس 
 ؟  رشه باملاء فقط

 :  فأجاب فضيلة الشيخ بقوله
إذا أصاب الثوب جناسة من البول أو دم احليض أو عذرة أو غري ذلك من النجاسات 

وحىت يتيقن زوال النجاسة ،  بأن يغسل حىت تزول النجاسة،             ً     ًجيب غسله غسال  كامال 
َتُحّته مث تقرصه مث  { :  للحائض ملا سألته عن دم احليض يصيب الثوب قاللقوله 

أي تفركه  " مث تقرصه باملاء " أي حيك "        ِ َّ      ً فأمر ب ح ت ه أوال )٢( )١( } تنضحه باملاء
ألجل أن ؛  مث تنضحه باملاء بعد قرصه،  حىت يتحلل ما بداخل الثوب من الدم " باملاء

 .  يزول أثر النجاسة
                                              ً    من املبالغة يف غسل النجاسة حىت تزول سواء كانت بوال  أو ذلك يدل على أنه البد 
 :  وال يكفي نضحها إال ما ورد يف مسألتني ومها،             ً          عذرة أو دما  أو غري ذلك

أي رشه  " مسألة بول الغالم الذي مل يأكل الطعام فإنه يكفي نضحه باملاء
 .  )٤( )٣( } ُيغسل من بول اجلارية وُيرش من بول الغالم { لقول الرسول  " باملاء

                                                 
،  )٢٩٣(، النسائي الطهارة  )١٣٨(، الترمذي الطهارة  )٢٩١(، مسلم الطهارة  )٢٢٥(البخاري الوضوء ) ١(

،  )١٣٦(، مالك الطهارة  )٦/٣٤٥(، أمحد  )٦٢٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٦١(أبو داود الطهارة 
 .  )٧٧٢(الدارمي الطهارة 

 .   من حديث أمساء رضي اهللا عنها بنحوه٢٤٠ ص١رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ج) ٢(
 .  )١/١٣٧(، أمحد  )٥٢٥(طهارة وسننها ، ابن ماجه ال )٣٧٧(، أبو داود الطهارة  )٦١٠(الترمذي اجلمعة ) ٣(
ورواه ابن .  ١٠١ ص١ورواه أبو داود يف سننه ج.  ١٣٧،  ٩٧،  ٧٦ ص١رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج) ٤(

ورواه احلاكم يف مستدركه .  ١٢٩ ص ١ورواه الدارقطين يف سننه ج.  ١٧٥،  ١٧٤ ص ١ماجه يف سننه ج
 .  بنحوه يب طالبكلهم من حديث علي بن أ.  ١٦٦،  ١٦٥ ص١ج
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ألن جناسته خمففة ؛  واملسألة الثانية مسألة املذي إذا أصاب الثوب فإنه يكفي نضحه
أما النجاسة املغلظة فال يكفي فيها النضح وال الرش بل البد ،  مثل بول الغالم جناسة خمففة

 .  رات فأكثر حىت تزول النجاسةمن غسلها ثالث م

 حكم اللعاب اخلارج من اإلنسان أثناء نومه 
هل هذا السائل ؟             ّ                                  ما حكم الل عاب الذي خيرج من الشخص أثناء النوم- ١٣س

 ؟  وإذا حكمنا بأنه جنس فكيف ميكن احلذر منه؟  خيرج من الفم أم من املعدة
واألصل فيما خيرج من ،  س بنجساللعاب الذي خيرج من النائم أثناء نومه طاهر ولي

إن املؤمن ال  { لقول النيب ؛  الطهارة إال ما دل الدليل على جناسته،  آدم،  بين

ألن ؛   فاللعاب والعرق ودمع العني وما خيرج من األنف كل هذه طاهرة)٢( )١( } ينجس
 .  ل ما خيرج من السبيلني جنسوالبول والغائط وك،  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 من ،  والنخامة وما أشبه ذلك

 .  الثياب والفرش

 الصالة بالعطور اليت هبا كحول إذا كانت يف الثوب أو البدن 
؟   هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن العطور اليت هبا كحول حمرمة استعماهلا- ١٤س

هل ؛  وما هو الراجح يف اخلمر؟  وأهنا ال جتوز الصالة هبا إذا كانت يف الثوب أو البدن
 .  أفيدوين أثابكم اهللا؟  هي طاهرة أم جنسة

لذي أصابه شيء وال جتوز الصالة يف الثوب ا،  نعم العطور املسكرة حيرم استعماهلا
وكذا البدن جيب غسل ما أصابه ،  كسائر النجاسات؛  منها حىت يغسل ما أصابه منها

                                                 
، 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 
 .  )ديث قصةوللح(من حديث أيب هريرة) ٧٥،  ٧٤ / ١" ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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.  )٢( )١( } وكل مخر حرام،  كل مسكر مخر { لقوله ؛  ألهنا مخر؛  ألهنا جنسة؛  منها

$  {:  لقوله تعاىل؛  والراجح أن اخلمر جنسة 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 { )أخرب أن اخلمر رجسف،   )٣  ،
 .  واهللا أعلم.  وهذا يدل على جناسته،  وأمر باجتنابه،  والرجس معناه النجس

 آداب قضاء احلاجة 

 حكم غسل السبيلني قبل الوضوء 
 يف الوضوء هل ال بد أن أغسل السبيلني مع أين لست حباجة إىل قضاء - ١٥س
 ؟  حاجة

 جيب بعد قضاء احلاجة من أجل إزالة أثر غسل السبيلني وهو ما يسمى باالستنجاء إمنا
                                             ُ  ِّ               ويكفي عن االستنجاء االستجمار باحلجارة وحنوها مما ي نق ي املخرج من أثر ،  اخلارج
وإذا استنجى اإلنسان أو استجمر ومل خيرج منه شيء بعد ذلك فإنه ال يعيد ،  اخلارج

فاالستنجاء إزالة .  االستنجاء عند كل وضوء إال إذا خرج منه شيء من البول أو الغائط
 .  جناسة وليس هو من الوضوء

                ً  حكم التبول واقف ا 
 ؟   هل جيوز لإلنسان أن يتبول وهو واقف وما حكم هذا- ١٦س

ً                           يكره التبول من اإلنسان وهو واقف إال إذا كان حمتاج ا لذلك بأن يكون به مرض وال                                               
ً            سخ ا وجنس ا فإذا جلس أو كان املكان متو،  يستطيع القعود فال بأس أن يتبول وهو واقف     ً  

                                                 
، ابن ماجه األشربة  )٣٦٧٩(، أبو داود األشربة  )١٨٦١(، الترمذي األشربة  )٢٠٠٣(مسلم األشربة ) ١(

 .  )٢/٢٩(، أمحد  )٣٣٩٠(
 .  ) ١٥٨٨ / ٣ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٢(
 .  ٩٠:  سورة املائدة آية) ٣(
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أو لكونه فيه طني فيتلوث اإلنسان إذا جلس فال مانع أن يتبول وهو واقف ،  تلوث به
 .  للعذر

                  ً    ألن ذلك قد يكون سبب ا يف ؛  أما من غري عذر فإنه يكره له أن يتبول وهو واقف
 .  واهللا تعاىل أعلم،  إصابته بالنجاسة وتطاير البول إليه

 ط املسمى باحلمام املعلق حكم التبول على احلائ
احلمام  ( يوجد لدينا يف العمل وعلى حائط داخل دورة املياه ما يسمى - ١٧س
 يأيت إليه بعض اإلخوان الذين يلبسون البنطلونات ويبول الواحد منهم وهو ) املعلق
ويف يوم من األيام نصحت ؟  فكيف يضمن أن البول ال يصيب بنطلونه،  واقف

 ؟  أرجو النصح واإلرشاد،   مل ينه عن ذلكإن الرسول  : فقال،     ً    شخص ا ما
ألن ؛  جيوز للشخص البول وهو واقف إذا حترز من رشاش البول على بدنه وثيابه

 ال سيما إذا كان حيتاج إىل ذلك لضيق )١( بال وهو واقف يف بعض املرات النيب 
 .  إال أنه يكره من غري حاجة،  مالبسه أو آلفة يف جسمه

 ول دورات املياه بالكتب اإلسالمية واألشرطة النافعة من القرآن واحملاضرات حكم دخ
 هل جيوز دخول دورات املياه بالكتب اإلسالمية واألشرطة النافعة من - ١٨س

 ؟  القرآن واحملاضرات
 - وهو حمل قضاء احلاجة -ال جيوز دخول احلمام :  األصل كما ذكر أهل العلم

وال شيء فيه اسم اهللا عز ،  وال األحاديث املكتوبة،  ملصحف ال ابشيء فيه ذكر اهللا 
مع االحتفاظ ،  فال بأس أن يدخل به؛  إال إذا خاف عليه من السرقة أو الضياع؛  وجل
 .  أو يف مكان مغطى داخل ثيابه،  وجعله يف داخل جيبه،  به

ألنه ال ؛  فهي ليست مثل املصحف والكتاب؛  فلم يتبني يل فيها شيء؛  أما األشرطة
 .  وإمنا هي عبارة عن صوت خمزون،  يوجد هبا كتاب

                                                 
 .  ي اهللا عنهمن حديث حذيفة رض) ٦٢ / ١(انظر صحيح اإلمام البخاري ) ١(
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 من خصال الفطرة 

 حكم ختان البنات 
 ؟  وملاذا.   هل ختان البنات حرام- ١٩س

                                              ملا فيه من مصلحة البنت وحظوهتـا عنـد          -                                  ختان البنات مستحب وليس بواجب      
  .      زوجها

 أحكام الوضوء فضله ونواقضه  

  مفهوم احلدث األصغر واألكرب
ً                   وأيض ا مفهوم احلدث األصغر،   ما هو مفهوم احلدث األكرب- ٢٠س  ؟     

هذا هو .  والنفاس،  واجلنابة،  كاحليض؛               ُ   هو ما يوجب الغ سل:  احلدث األكرب
 .  احلدث األكرب

وسائر نواقض ،  والغائط،  كالبول؛  فهو ما يوجب الوضوء؛  أما احلدث األصغر
فهو حدث ؛             ُ   وما أوجب الغ سل،  و حدث أصغرفه؛               ً     فما أوجب وضوء ا فقط؛  الوضوء
 .  أكرب

 .  واهللا أعلم،  وبينهما فرق من ناحية ما يترتب عليهما من أحكام حملها كتب الفقه

 حكم النية يف الوضوء والصالة 
 ؟   ما حكم النية يف الوضوء والصالة- ٢١س

 عبادة من وال تصح أي،  النية ال بد منها يف الوضوء واالغتسال ويف كل عبادة
 والنية يف الصالة تكون )٢( )١( } إمنا األعمال بالنيات { لقوله ؛  العبادات إال بالنية

ينوي يف قلبه الصالة اليت يصليها من فرض أو ،  قبل تكبرية اإلحرام وقبل دخوله فيها
                                                 

، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ١(
 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(

 .   تعاىل عنه، من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا )٢ / ١" ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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ً            م إين نويت أصلي كذا وكذا فرض ا أو نافلة الله:  وال يتلفظ بلسانه فال يقول،  نافلة                           
 .  وعدد الركعات

 وال عن أحد من أصحابه أهنم كانوا ألنه مل يرد عن النيب ،  هذا كله من البدع
كما أنه مل يثبت عن اإلمام ،  وإمنا هذا حدث بعدهم فهو من البدع،  يتلفظون بالنية

 وحىت )١(               ُ         وإن كان هذا قد ن سب إليه ،  ةالشافعي رمحه اهللا أنه يرى التلفظ بالنية يف الصال
وأما اجتهاد العامل دون دليل من ،   أوىل باالتباعلو ثبت عنه فإن ما ثبت عن الرسول 

 .  السنة فال جيوز األخذ به

 الفضل الذي يناله املسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث 
 ؟   بعد كل حدث ما الفضل الذي يناله املسلم إذا استمر على الوضوء- ٢٢س

،                                                                      ً الفضل الذي يناله املسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث أنه يبقى طاهر ا
وألنه رمبا يذكر اهللا سبحانه ،  واحملافظة على الطهر والبقاء عليه من األعمال الصاحلة
وألنه لو حصل له صالة يف ؛  وتعاىل يف أحواله كلها فيكون ذكره هللا تعاىل على طهر

 .                                                  فيه ماء يسهل الوضوء منه فيكون مستعد ا هلذه الصالةمكان ليس
ً                 املهم أن بقاء اإلنسان على طهارة دائم ا فيه فوائد كثرية                                    . 

 إن الذنوب تتساقط عند الوضوء :  صحة القول
 ؟  إن الذنوب تتساقط عند الوضوء:   ما صحة القول- ٢٣س

ومنها احلديث ،  هانعم وردت يف فضل الوضوء أحاديث كثرية يف الصحاح وغري
 :  قالوهو ما رواه مالك ومسلم والترمذي عن أيب هريرة ،  الذي أشار إليه السائل

ا إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه {

                                                 
 .  )٣٠،  ٢٩ / ٢٢(انظر جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ) ١(
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فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله ،  بعينه مع املاء أو مع آخر قطر املاء
 .  )٢( )١( } مع املاء أو مع آخر قطر املاء حىت خيرج نقيا من الذنوب

من توضأ فأحسن الوضوء  { قال رسول اهللا :   قالوروى مسلم عن عثمان 

 .   احلديث)٤( )٣( } . خرجت خطاياه من جسده حىت خترج من حتت أظفاره

 حكم قول املسلم إذ توضأ فغسل وجهه اللهم بيض وجهي 
        ِّ       اللهم بي ض وجهي :  ـ هل جيوز للمسلم إذا توضأ فغسل وجهه أن يقول٢٤س

ً كما بيضت وجوه ا وكما سو دت وجوه        َّ          ً  ؟  إخل.  اللهم اجعلين أشرب من ماء اجلنة،  ا            
 والنيب عليه الصالة ألنه مل يرد عن النيب ؛    ُ                             ال ي قال هذا الدعاء عند غسل الوجه

 :  ويقول)٦( )٥( } فهو ردٌّ؛  من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه { : والسالم يقول

 يدعو عند غسل  ومل يكن النيب )٨( )٧( } من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ {
أشهد أن ال إله  : ( وعند هنايته،  ) بسم اهللا : ( إمنا كان يقول عند بداية الوضوء،  وجهه

 - واحلكمة يف ذلك )٩( ) عبده ورسوله،     ً حممد ا،  أشهد أنو،  إال اهللا وحده ال شريك له

                                                 
، الدارمي الطهارة  )٦٣(، مالك الطهارة  )٢/٣٠٣(، أمحد  )٢(، الترمذي الطهارة  )٢٤٤(مسلم الطهارة ) ١(

)٧١٨(  . 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ٢١٥ / ١(رواه مسلم يف صحيحه ) ٢(
 .  )٢٤٥(هارة مسلم الط) ٣(
 .  من حديث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه) ٢١٦ / ١" ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٤(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٥(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  )١٦٧ / ٣" ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٦(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠( الصلح البخاري) ٧(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  )١٥٦ / ٨" ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٨(
؛ وتعليق الشيخني شعيب األرناؤوط وعبد القادر ) ١٩٦،  ١٩٥ / ١(كالم ابن القيم يف زاد املعاد :  انظر) ٩(

 .  لى كالم ابن القيم رمحه اهللا تعاىلاألرناؤوط ع
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وهي ،  الطهور باملاء من احلدث األصغر واألكرب:   أنه جيمع بني الطهورين-واهللا أعلم 
ّ الطهارة من احلدث احلسي  فيجمع ،  ويأيت بالشهادتني للطهارة من الشرك،  وذلك باملاء،                     

واهللا ،  هذه هي احلكمة،  الطهارة من الشركالطهارة من احلدث و:    ً             إذ ا بني الطهارتني
 .  ألنه مل يثبت عن النيب ؛  فال يقال أدعية أثناء الوضوء؛  أما ما عدا ذلك،  أعلم

 حكم احلركة من مكان آلخر أثناء الوضوء 
وكم املسافة اليت يستطيع ،   هل جيوز احلركة من مكان آلخر وهو يتوضأ- ٢٥س

 ؟  عضو عن العضو اآلخرأن يتحرك هبا قبل أن جيف ال
وال سيما إذا كان هذا االنتقال ،  ال بأس باالنتقال من حمل إىل حمل يف أثناء الوضوء

كأن ينتقل ألجل توفر املاء يف موضع آخر إذا انقطع عنه املاء يف املكان الذي بدأ ؛  حلاجة
حبيث تنشف      ِّ    ً       ً ال يفو ت وقت ا طويال  :  أي؛  إذا مل يكن هناك فاصل طويل؛  الوضوء فيه
ما دامت نيته ؛  فإنه ال حرج يف أن يكمل وضوءه ويبين على ما مضى منه؛  أعضاؤه
 .  باقية

فإنه البد أن يستأنف ؛  مث انتقل وقطع النية،  بأن بدأ الوضوء؛  أما إذا قطع النية
 .  ألن ما غسله بالنية األوىل قد انقطع حكمه؛  الوضوء من جديد

  الوضوء حكم غسل أو مسح الرقبة يف
 ؟   هل غسل أو مسح الرقبة من فروض أو من سنن الوضوء أم ال- ٢٦س

ليس مسح الرقبة من سنن الوضوء وال من فروضه ألن اهللا عني األعضاء املغسولة 
 .  واملمسوحة

$  {:  قال تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n< Î) 
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 .  ٦:  سورة املائدة آية) ١(
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َ                      فالذي ي م س ح الرأس فقط دون العنق  ْ ،  بت يف مسح العنق عن الرسول سنةومل يث،        ُ 
 .  فمسحه من البدع

 حكم غسل األطراف الصناعية يف الوضوء أو الغسل 
               ً          ووضعت بدهلا طرف ا صناعي ا - واحلمد هللا -  ُ                  ق طعت قدمي يف اجلهاد - ٢٧س

 ؟            َّ                                  فهل جيب علي  غسله واملسح عليه إذا كان عليه جورب
                          ً   لكعب والقدم ولبست مكاهنا قدم ا             ِّ                          إذا كانت الر جل قد قطعت من الساق وذهب ا

                                             ِّ                      صناعي ا فليس عليك غسله وقد سقط عنك غسل هذه الر جل املقطوعة وال متسح على 
                         ِّ                                أما إذا كان قد بقي من الر جل شيء من الكعب فما حتته فإنه جيب ،  القدم الصناعي

                   ً                              وإذا لبست عليه ساتر ا من خف أو جورب فإنك متسح عليه ،  عليك غسل هذا الباقي
 .  لى ما حياذيه من امللبوسع

 حكم الدهانات اليت على الوجه ومتنع وصول املاء إىل اجللد 
 إين فتاة أضع على وجهي دهانات وصفها يل الطبيب وقال جيب علي أال - ٢٨س

 ساعة على األقل وإين وهللا احلمد مسلمة وعلي أن أتوضأ ١٢ميسها املاء ملدة تقدر بـ
 على وجهي فهل أمسح األجزاء اليت ال يوجد هبا دهان فأخشى أن يالمس املاء الدهان

 .                     ً أفيدونا جزاكم اهللا خري ا؟  أم ماذا
ال :                                                  ً               إذا كان يف الوجه مرض جلدي وقد وصف له الطبيب دهانا  يوضع عليه وقال

              ُ  َ َّ             ففي هذه احلالة ي ج ن ب موضعه املاء ،  ميسه املاء لعدة ساعات من أجل بقاء الدهان للعالج
غسل الباقي مع بقية األعضاء ويتيمم بدل غسل الوجه إىل أن تنتهي احلاجة يف الوضوء وي

 .  واهللا أعلم،  إىل وضع الدهان

 حكم الطالء الذي يكون على األظافر هل يؤثر على الوضوء 
 هل يؤثر طالء األظافر املستعمل للزينة على صحة الوضوء للصالة أم - ٢٩س

 ؟  ال
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 :  الطالء له حالتان
أن ال يكون له جرم يتجمد على الظفر مينع وصول املاء إىل البشرة فال  : وىلاحلالة األ

أما إذا كان هذا الطالء يتجمد وله جرم كما ذكر عن .  مانع منه وال يؤثر على الوضوء
ألنه حيول بني املاء وبني البشرة وال يصح معه ؛  وغريها فهذا ال جيوز " املناكري " طالء

 .  الوضوء وال اغتسال حىت يز

 حكم صالة الذي ينام قبل دخول اخلطيب ليوم اجلمعة 
وبعضهم ال ،   أرى بعض اإلخوة ينام قبل دخول اخلطيب ليوم اجلمعة- ٣٠س

 ؟  فما حكم صالة هؤالء؛  حيضر إال بعد اإلقامة
واجللوس يف املسجد النتظارها بعد أداء حتية ،  ُ                          ي شرع التبكري حلضور صالة اجلمعة

أو جلس ،  وإن زاد على ذلك وصلى حىت حيضر اإلمام،  ة ركعتنيوهي صال،  املسجد
،  وينصت،  مث يستمع إىل اخلطبة،  ففي ذلك أجر عظيم؛  يتلو القرآن أو يذكر اهللا
 .  ويصلي اجلمعة مع املسلمني

،  ال جيوز التأخر عن حضورها إال لعذر شرعي،  وصالة اجلمعة واجبة على األعيان
وتفويت ،  وتفويت الستماع اخلطبة،  فهذا فيه نقص عظيم؛  ة الصالةوأما التأخر إىل إقام

؛  ففيه تفويت خلريات كثرية املسلم حباجة إليها؛  وأجر انتظار الصالة يف املسجد،  التبكري
؛  وأما صالهتم،   وترك التأخرفيجب على هؤالء الذين اعتادوا التأخري التوبة إىل اهللا 

 .   أنفسهم خريات كثريةلكن فوتوا على،  فهي صحيحة
واالنتباه ،  لكن ينبغي طرد النوم،  فإنه ال يؤثر على وضوئه؛  وأما النوم من اجلالس

 .  واهللا أعلم.  كما ذكرنا؛  واالشتغال بالعبادة قبل اخلطبة،  للخطبة
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 هل الغفلة تبطل الوضوء 
ملسلم وهل جيب يف هذه احلالة أن يتوضأ ا؟   هل الغفلة تبطل الوضوء- ٣١س

 ؟      ً      ًوضوء ا كامال 
فإن النوم ؛  فإن كان يريد النوم؟  هل يريد هبا النوم؟  ال أدري ماذا يريد بالغفلة

وعالمة العميق أن يكون النائم ال حيس بنفسه ،                   ً بشرط أن يكون عميق ا؛  ناقض للوضوء
سال حلديث صفوان بن ع؛  فإن عليه أن يتوضأ؛  فإذا نام اإلنسان هذه النومة،  لو أحدث

أن ال نرتع خفافنا ثالثة أيام :   إذا كنا سفًراأمرنا رسول اهللا  { : قال؛  رضي اهللا عنه

العني  { :  وحلديث)٢( )١( } ولكن من غائط وبول ونوم،  إال من جنابة؛  ولياليهن

 .  )٤( )٣( } استطلق الوكاء؛  فإذا نامت العينان،  وكاء السَّه
                      ً     لكن إذا كان النوم خفيف ا حيس ،  فهذا جوابه؛  فإن كان السائل يريد بالغفلة النوم

ألن ؛                    ً ذا كان اإلنسان جالس اإ،  فإنه ال ينقض الوضوء؛  بنفسه اإلنسان لو أحدث
 .  عقل الشيء وفهمه؛  األساس كله على العقل

ولكن ،  فإن هذا ال ينقض الوضوء؛  الغفلة عن ذكر اهللا:  أما إذا كان يريد بالغفلة
 .  الذي ينبغي لإلنسان أن يدمي ذكر اهللا سبحانه وتعاىل كل وقت

’ (χÎ  {:  قال تعاىل Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏF÷z $#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ 

É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇⊃∪  t Ï% ©!$# tβρãä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθ ãè è% uρ 4’ n?tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρã¤6xtG tƒ uρ ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# 

                                                 
 .  )١٢٦(، النسائي الطهارة  )٩٦(الترمذي الطهارة ) ١(
ورواه ابن ماجه .  )٨٣ / ١" ( سننه"  ، ورواه النسائي يف )١٠٧،  ١٠٦ / ١" ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٢(

 .  )١٦١ / ١" ( سننه"  يف
 .  )١/١١١(، أمحد  )٤٧٧(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٠٣(طهارة أبو داود ال) ٣(
"  ، ورواه الدارقطين يف )١٦١ / ١" ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف )٥١ / ١" ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٤(

 .  )١٦١ / ١" ( سننه



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٥٥١

ÇÚö‘ F{$#uρ $ uΖ−/u‘ $ tΒ |M ø)n= yz #x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ys ö6 ß™ $ oΨ É)sù z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊇⊇∪ { )وذوو األلباب ،   )١
 .  قولهم ذوو الع

ً              حكم من يعاين من خروج ريح بشكل مستمر وخصوص ا بعد الوضوء                                          
وأعيد ،  فال أستطيع أن أصلي؛   أعاين من خروج ريح بشكل مستمر- ٣٢س

فال أعيد الوضوء وأمت ؛  فهل يكون حكمي حكم سلسل البول؛  الوضوء أكثر من مرة
 فسد فيها الوضوء رغم وهل أعيد الصالة السابقة اليت؟  صاليت من غري إعادة الوضوء

 ؟  أين صليتها
فإن حكمه حكم ؛  وال يستطيع حبسه،  إذا خرج الريح من اإلنسان بصفة مستمرة

،  وصالته صحيحة،  مث يصلي يف احلال،  يتوضأ عندما يريد الصالة؛  من به سلسل البول
،   )٢( } Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4  {:  لقوله تعاىل؛  ولو خرج منه شيء يف أثناء الصالة
 .  وهذا ال يستطيع أكثر من ذلك

فهذا عليه أن يعيد الوضوء إذا ؛  أما إذا كان خروج الريح منه ليس بصفة مستمرة
ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا  { لقوله ؛   الصالة اليت صالهاويعيد،  خرج منه شيء

 .  )٤( )٣( } أحدث حىت يتوضأ

 خروج الريح ال يوجب االستنجاء 
وهل من ضرورة ؟   يفسد االستنجاء- أعزكم اهللا - هل خروج الريح - ٣٣س

 ؟  ستنجاء مرة ثانية قبل الوضوءإلعادة اال

                                                 
 .  ١٩١ - ١٩٠:  تانياآلسورة آل عمران ) ١(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٢(
، أمحد  )٦٠(، أبو داود الطهارة  )٧٦(، الترمذي الطهارة  )٢٢٥(، مسلم الطهارة  )٦٥٥٤( البخاري احليل )٣(

)٢/٣١٨(  . 
 .  ، وغريمها )١٦ / ١" ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف )٨١ / ١" ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٤(
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ال ينصرف حىت يسمع  { لقول النيب ؛  خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء

ألنه ؛  ال يوجب غسل الدبر:   لكنه ال يوجب االستنجاء أي)٢( )١( } صوًتا أو جيد رًحيا
 .  لغسلمل خيرج شيء يستلزم ا

أن يغسل :  أي؛  إذا خرج ريح انتقض الوضوء وكفى اإلنسان أن يتوضأ؛  وعلى هذا
وجهه مع املضمضة واالستنشاق ويديه إىل املرفقني وميسح رأسه وميسح أذنيه ويغسل 

 .  قدميه إىل الكعبني
وهي أن بعض الناس يبول أو يتغوط ،          ِّ                                وهنا أنب ه على مسألة ختفى على كثري من الناس

يظن أنه ؛  فإذا جاء وقت الصالة وأراد الوضوء،  مث يستنجي،  بل حضور وقت الصالةق
فإن اإلنسان إذا ؛  وهذا ليس بصحيح،  البد من إعادة االستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية

فال حاجة إىل إعادة ؛  وإذا طهر،  فقد طهر احملل؛  غسل فرجه بعد خروج اخلارج
فإذا طهر فال يعود إىل ،  نجاء أو االستجمار تطهري احمللألن املقصود من االست؛  غسله

 .  إال إذا جتدد اخلارج مرة ثانية؛  النجاسة

 من شك يف وضوئه أثناء الصالة أو بعدها 
وبعد أن ،  وأقيم الصالة يف أوقاهتا،   أنا شاب مل أجتاوز الثالثني من العمر- ٣٤س

،   مين وأنا متوجه إىل املسجدأتوضأ وأتوجه للمسجد أشعر بأن قطرات بول ترتل
فهل أعيد الوضوء ؛  صرت يف قلق دائم؛  وبعد التأكد من األمر،       ً              وأحيان ا أثناء الصالة

ً                       علم ا بأن العملية قد تتكرر؛  إذا عرفت باألمر قبل الدخول يف الصالة وقد ال ،    
أم هل أستمر يف الصالة إذا أحسست بأن هنالك قطرات ؟  أستطيع أن أصلي مجاعة
مع العلم أن يف هذا ،  أم أغري ثيايب الداخلية بعد كل صالة؟         ِّ             نزلت من ي أثناء الصالة

 ؟               َّمشقة كبرية علي 
                                                 

،  )١٧٦(، أبو داود الطهارة  )١٦٠(رة ، النسائي الطها )٣٦١(، مسلم احليض  )١٣٧(البخاري الوضوء ) ١(
 .  )٤/٣٩(، أمحد  )٥١٣(ابن ماجه الطهارة وسننها 

 .  )٤٣ / ١" ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
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ألن ؛  فال يلتفت إليه،  هذا الذي ذكره السائل قد يكون من الوهم والوسواس
وملا ذكر بعض ،  واليقني ال يزول بالشك،  الطهارة متيقنة وخروج البول مشكوك فيه

ال ينصرف  { قال ؛   أنه يشك يف خروج الريح وهو يف الصالةللرسول الصحابة 

 .  )٢( )١( } حىت يسمع صوًتا أو جيد رًحيا
فإن كان ذلك بصفة مستمرة من :  وأما إذا تيقن اإلنسان خروج القطرات من البول

وحكمه أنه يتوضأ عندما يريد ،  وهذا دائم،   بسلس البولفهذا مصاب؛  غري انقطاع
θ#)  {:  لقوله تعاىل؛  وال شيء عليه إن خرج منه شيء،                 ً الصالة ويصلي فور ا à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ 

÷Λä ÷èsÜtFó™ =Ÿω ß#Ïk  { و،  )٣( } #$ s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 { )٤(   . 
فإنه جيب عليه غسل ؛  وإن كان خروج القطرات يف بعض األحيان وليس بصفة دائمة

ٍ ما أصابه البول من ثوب  أو جسد   .  واهللا أعلم.  مث إعادة الوضوء،  االستنجاءو،                       ٍ      

 حكم من به سلس بول 
 إين أعاين من سلس دائم فمىت أتوضأ للصلوات اخلمس وكذلك مىت -٣٥س

 ؟  أتوضأ ليوم اجلمعة
ولو ،  فإنه يتوضأ عندما يريد الصالة ويصلي يف احلال؛  من به سلس بول دائم الرتول

.   )٥( } #$™sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó$$?̈(θà#)  {:  حة لقوله تعاىلخرج منه شيء يف الصالة فصالته صحي
لكن جيب عليه أن يضع .  وكذلك يف يوم اجلمعة يتوضأ عند الصالة ويصلي مع اإلمام

 .  واهللا أعلم،  فظ نزول البول على ثيابه وبدنه ومصاله    ً           شيئا  على ذكره حي

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

 .  )٤/٣٩ (، أمحد )٥١٣(ابن ماجه الطهارة وسننها 
 .  )٤٣ / ١" ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٣(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٥(
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 من ترك الصالة بسبب خروج اخلارج منه من غري إرادته 
إنه شاب يبلغ السابعة عشر من عمره ومنذ كان عمره :   سائل يقول- ٣٦س

وكما يصف نفسه حريص على ،  اثين عشر أصيب بشلل نصفي والزال به إىل اآلن
ولكنه منذ أصيب هبذا املرض ،                           ً ان ويصوم أيام التطوع غالب ايصوم شهر رمض:  دينه

والسبب هو إحساسه مبا قد يرتل منه مما ينقض ،                               ً ترك الصالة رغم حرصه عليها سابق ا
الوضوء إىل درجة أنه ركب له جهاز لتصريف بعض ما قد خيرج منه دون أن يتعرض 

لو لبضع دقائق مما جيعل وال يستطيع االستغناء عن هذا اجلهاز و،  جسمه لشيء منه
ولو صلى وهو بتلك احلالة مل خيل من ،                             ً            عملية الوضوء بالنسبة له أمر ا شبه مستحيل

وهذا ما جعله يترك الصالة ،  الوساوس والشكوك يف عدم قبول صالته وعدم صحتها
                                          ً                               رغم حرصه عليها وأسفه على تركها حىت إنه أحيان ا يشعر بضيق شديد وتعاسة شديدة 

فبماذا تنصحونه حنو هذه الشكوك والوساوس وحنو ما جيب ،  ه كل شيءجتعله يكر
 ؟  عليه بالنسبة للطهارة للصالة

                                                            ً          إن اهللا سبحانه وتعاىل أوجب الصالة على املسلم املكلف مادام عقله ثابت ا ومادام 
=Ÿω ß#Ïk  {:  لقوله تعاىل؛  ولكنه يصلي على حسب حاله واستطاعته،             ً إدراكه صحيح ا s3ãƒ 

ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 { )ولقوله تعاىل؛   )١  :}  (#θ à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ وقال ،   )٢( } #$

 فاملريض يصلي على حسب )٤( )٣( } إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم { النيب 

فإن ،  فإن مل يستطع صلى قاعًدا،  يصلي املريض قائًما إن استطاع { حاله كما قال 

                                                 
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٢(
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٣(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ٩٧٥ / ٢" ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
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فإن مل يستطع أن يصلي قاعًدا صلى ،  مل يستطع أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه
 .  )١( } على جنبه األمين

حتاج إىل           َّ                                               واملسافر رخ ص اهللا له يف أن يقصر الصالة وأن جيمع بني الصالتني إذا ا
وإذا كان املسلم يستطيع ،  فدل هنا على أن الصالة ال تسقط حبال من األحوال،  اجلمع

وإن كان ال يستطيع ذلك ،  الطهارة باملاء فإنه جيب عليه أن يتطهر باملاء للوضوء والغسل
$  {:  لقوله تعاىل؛  أو ال جيد املاء فإنه يتيمم بصعيد طيب 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 $# (#θ ßs |¡ øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρ â ã Î/ öΝ à6 n= ã_ ö‘ r& uρ ’ n< Î) 

È ÷ t6 ÷è s3 ø9 $# 4 β Î) uρ öΝ çGΖ ä. $ Y6 ãΖ ã_ (#ρ ã £γ ©Û $$ sù 4 β Î) uρ Ν çGΨ ä. # yÌ ó £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @ x y™ ÷ρ r& u !% y` Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ Ï iΒ z Ï iΒ ÅÝ Í← !$ tó ø9 $# 

÷ρ r& ãΜ çG ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ Ï iΨ9 $# öΝ n= sù (#ρ ß‰ Åg rB [ !$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù # Y‰‹ Ïè |¹ $ Y6 Í hŠ sÛ (#θ ßs |¡ øΒ $$ sù öΝ à6 Ïδθ ã_ âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ çµ ÷Ψ Ï iΒ 4 
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šχρ ã ä3 ô± n@ ∩∉∪ { )٢(  .  
وهذا السائل الذي أصيب بشلل نصفي وصار يف حالة ال يستطيع اإلمساك بالبول 

ُ  ِّ    والغائط وخيرجان منه بواسطة مصرف ر ك ب له كل هذا ال حرج فيه وال مينعه من أن ،                                 
وإذا كان ال يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم ،  يصلي الصالة يف وقتها على حسب استطاعته

فإن هذا ال ،  وإذا كان اخلارج خيرج باستمرار وخيرج من غري شعوره،  بالتراب ويصلي
ألن صالته صحيحه ؛  يؤثر على صحة صالته يصلي ولو خرج منه اخلارج يف الصالة

،   )٤( } Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4  {،   )٣( } #$™sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó$$?̈(θà#)  {:  لقوله تعاىل
ند دخول يتوضأ إن استطاع الوضوء ولو باإلعانة ع؛  هذا يصلي على حسب حاله

                                                 
من حديث احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا ) ٣٠٨،  ٣٠٧ / ٢" ( السنن الكربى"  رواه البيهقي يف) ١(

 .  من حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه) ٤١ / ٢" ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر، و عنهما
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٣(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٤(
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وإذا كان ال يستطيع الوضوء فإنه يتيمم عند حضور الصالة ويصلي يف احلال ،  الوقت
وهذه الوساوس اليت تعرض له من ،  وال يؤثر عليه خروج اخلارج،  على حسب حاله

 .  الشيطان فال يلتفت إليها
فالواجب ،  أما تركه للصالة فيما مضى فإنه خطأ كبري كان الواجب عليه أن يسأل

عليه أن حيافظ على الصالة يف املستقبل ويصلي على حسب حاله ويتطهر على حسب 
 .  حاله كما ذكرنا

 ما خيرج بعد البول من سوائل ال يدرى ما هي 
 بعد البول خيرج مين سائل ال أدري هل هو مذي أم مين مث أستنجي - ٣٧س
 ؟  هل صاليت صحيحة.  وأصلي

ألنك ،  ت بعده وصليت فصالتك صحيحةإذا استنجيت االستنجاء املنقي وتوضأ
أما إن استنجيت وخرج بعد االستنجاء شيء فال بد أن تعيد .  فعلت ما جيب عليك

والبد أن يكون الوضوء بعد .                                             ًاالستنجاء حىت يطهر احملل بعد انقطاع اخلارج هنائيا 
د كل وليس املراد ما يفهم بعض العوام أن االستنجاء يلزم عن.  االستنجاء من اخلارج

 .  وإمنا يلزم إذا خرج من السبيلني شيء غري الريح.  وضوء

 رجل مصاب بشلل يف النصف األسفل من اجلسم 
 ويصلي وقد خيرج شيء من السبيلني بال علم وال إرادة 

وهذا ،   أنا إنسان ابتاله اهللا مبرض الشلل منذ أربعة أعوام واحلمد هللا- ٣٨س
ولذلك ،  من بداية البطن إىل أسفل القدمني؛  الشلل يف النصف األسفل من اجلسم

كيف :  وسؤايل هنا يف الصالة،  خيرج اخلارج من السبيلني بال علم مين وال إرادة
ً               خصوص ا وهناك أجهزة ،  قد خيرج مين ذلك وأنا ال أعلم به؛  فأنا إذا صليت؟  أصلي    

د خيرج وق،  وهي معلقة يف جسمي،  معلقة مبجاري خارجية أقضي حاجيت عن طريقها
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فهل صاليت هبذه احلالة ؛  وأنا اآلن أصلي،  منها من دون إحساس أو شعور مين بذلك
 ؟  اليت ذكرهتا صحيحة أم ال

 .  نسأل اهللا لك الشفاء والعافية مما أصابك
وأما ما سألت عنه عن حكم صالتك مع خروج اخلارج من السبيلني وأنت ال تشعر 

 )١( } #$™sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó$$?̈(θà#)  {:  لقوله تعاىل؛  فصالتك صحيحة؛  به وال تستطيع حبسه
=Ÿω ß#Ïk  {:  ولقوله تعاىل  s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yèó™ ãρ 4 {    ، وقول النيب }  إذا أمرتكم

؛  ولكن عليك أال تتوضأ،  فهذا منتهى استطاعتك؛  )٤(  } فأتوا منه ما استطعتم؛  بأمر
 .  إال عند الصالة

 حكم بقاء شيء من الطعام بني األسنان بعد الوضوء 
فهل جيب إزالة هذه ؛       ً                                 أحيان ا أجد بعض فضالت الطعام على أسناين- ٣٩س

 ؟  الفضالت قبل الوضوء
لكن تنقية األسنان منها ال شك أنه أكمل وأطهر وأبعد ،  ال جيب إزالتها قبل الوضوء

 .  عن مرض األسنان واللثة
أن خيلل أسنانه حىت يزول ما علق هبا من :  نسان إذا فرغ من طعامهفالذي ينبغي لإل

 إنه:   يف السواكوقد قال النيب ،  ألن الطعام يغري الفم؛          َّ     ً وأن يتسو ك أيض ا،  أثر الطعام
؛  الفم إىل تطهري وهذا يدل على أنه كلما احتاج )٦(  } مطهرة للفم مرضاة للرب {

 .  فإنه يطهر بالسواك
                                                 

 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٢(
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٣(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
 .  )٩٧٥ / ٢(رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٤(
 .  )٦٨٤(، الدارمي الطهارة  )٦/٢٣٨(، أمحد  )٥(النسائي الطهارة ) ٥(
 .  )٢٣٤ / ٢" ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٦(
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 حكم تشريح امليت وملس العظام وهل يوجب ذلك إعادة الوضوء 
 أنا طالب بكلية الطب وأثناء الدراسة نضطر إىل أن منسك بعض اجلثث - ٤٠س

     ً                       وأيضا  نضطر إىل أن حنتفظ بعظام ،                        ً                  ونشرحها بأيدينا وغالبا  ما تكون جثث مسلمني
ل تشريح هذه اجلثث أو ملس هذه العظام يوجب إعادة الوضوء وما املوتى يف بيوتنا فه

 ؟  حكم تشريح جثث املسلمني لغرض التعلم الطيب
الدفن بأن تدفن جنائزهم بعد موهتم قال  آدم اهللا سبحانه وتعاىل شرع لبين:  اإلجابة
Ν§  {:  اهللا تعاىل èO … çµ s?$ tΒ r& … çν u y9 ø% r' sù ∩⊄⊇∪ { )وقال تعاىل.   )١  :}  óΟ s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘ F{ $# 

$ ·?$ x Ï. ∩⊄∈∪ [!$ u‹ôm r& $ Y?≡uθ øΒ r&uρ ∩⊄∉∪ { )أي تعيشون على ظهرها وتدفنون بعد موتكم يف .   )٢

$ *  {:  بطنها قال تعاىل pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨ ø)n= yz $ pκ Ïùuρ öΝä.ß‰‹Ïè çΡ $ pκ÷]ÏΒ uρ öΝä3ã_ Ìøƒ éΥ ¸ο u‘$ s? 3“ t÷z é& ∩∈∈∪ { )٣(   .
سبة وأما بالن.  فالذي يشرع حنو امليت أن يدفن يف قربه وال يتصرف يف جثته وأعضائه

لتشريح اجلثة لقصد التعليم كما ورد يف السؤال وكما يقال أنه أصبح اآلن ضرورة لتعلم 
فهذا إن أمكن االستغناء عنه فإنه ال جيوز حبال من األحوال ؛  الطب ونفع األحياء بذلك

؛                                                             ً         وإذا مل ميكن وتوقف األمر عليه فإن جثة املسلم ال جيوز أن تشرح أبدا  ألجل الطب
                 ُ             فاملسلم ال جيوز أن ي تالعب جبثته وال .  )٤( } حرمة املسلم ميتاً كحرمته حياً { لقوله 

 .                                          ًأن تشرح بل جيب دفنه واحترامه كما حيترم حيا 
أما بالنسبة جلثة الكافر فقد رخص بعض العلماء املعاصرين بتشريح جثته ألجل الطب 

أما الذي ذكره ،  أما ملس اجلثة وملس امليت غري فرجه فهذا ال ينقض الوضوء.  واهللا أعلم
أما ملس جثته من غري التغسيل ،  بعض أهل العلم أنه ينقض الوضوء تغسيل امليت وفيه نظر

 .  فهذا ال ينقض الوضوء

                                                 
 .  ٢١:  عبس آيةسورة ) ١(
 .  ٢٦ - ٢٥:  تانياآلسورة املرسالت ) ٢(
 .  ٥٥:  سورة طه آية) ٣(
 .  مل أجده هبذا اللفظ) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٥٥٩

 حكم من أصابته جناسة وهو متوضئ 
يزيل النجاسة من فعندما ؛   إذا أصابت اإلنسان جناسة وهو متوضئ- ٤١س
 .  فهل عليه أن يتوضأ من جديد؛  الثوب

فإن وضوءه ال يتأثر ؛  إذا أصاب اإلنسان جناسة يف بدنه أو ثوبه وهو على وضوء
ولكن غاية ما عليه أن يغسل هذه ،  ألنه مل حيصل شيء من نواقض الوضوء؛  بذلك

 .  لكوال حرج عليه يف ذ،  ويصلي بوضوئه،  النجاسة عن بدنه أو ثوبه

 حكم انتقاض الوضوء مبصافحة املرأة 
 زرت أقرباء يل فعندما حان وقت الصالة توضأت فصليت وبعدها أتت - ٤٢س

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؟  ء السابقالوضو
مصافحة املرأة اليت ليست من حمارمك حرام فال جيوز للمسلم أن يصافح امرأة  :    ًأوال 

وهذا الذي فعلت خطأ منك إذا كانت هذه املرأة أجنبية منك فهو ،  من غري حمارمه
 .  وعليك أن تتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل من معاودته،  خطأ

مسألة الوضوء وانتقاض الوضوء مبس املرأة فهي مسألة خالفية والصحيح أن مس أما 
ρ÷  {:  لقوله تعاىل؛  املرأة إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء r& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$# { )إذا  )١ 

وإذا كان بغري ،  وألن اللمس مظنة خروج ما ينقض الوضوء؛  فسرت املالمسة باللمس
.  ولكن يأمث اإلنسان إذا مس امرأة ال حتل له كما ذكرنا،  شهوة فإنه ال ينقض الوضوء

 .  واهللا تعاىل أعلم

                                                 
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ١(
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 حكم الوضوء مبس املرأة غري املتعمد 
،  مرورها من مكان مزدحم أو حنوه ملس املرأة للرجل بدون أي قصد ك- ٤٣س

وحنو ذلك هل مثل هذا اللمس ،                                            ً أو تناوهلا لشيء من بائع كسلعة وهي تناوله مثن ا
 ؟  ينقض وضوءها إذا كانت قبله على وضوء أو مثل ذلك ال يؤثر

 ننصح املرأة ال تزاحم الرجال وأن تبتعد عن االختالط ومماسة الرجال وتتجنب  :   ًأوال 
،  فإن املرأة فتنة تفنت بنفسها وتفنت غريها،  ليت خيشى معها من الفتنةمواطن الزمحة ا

 .  فيجب عليها أن تبتعد عن مواطن الفتنة
                         ً                                             أما بالنسبة هلا لو ملست رجال  بغري قصد كما ذكرت فالصحيح من أقوال أهل العلم 

ة كما وإمنا ينتقض وضوءها إذا ملسته بشهوة أو ملسها هو بشهو،  أهنا ال ينتقض وضوءها
 .  ذكرنا

 حكم تقبيل املرأة بشهوة أو بدون شهوة 
 نرجو من فضيلة الشيخ حفظه اهللا أن يبني ويوضح لنا احلكم يف الرجل - ٤٤س

أو المست البشرة ،  أو إذا ملسها مباشرة،  أو بدون شهوة،        َّ              إذا قب ل امرأته بشهوة
 .  يف ذلكنرجو من فضيلتكم بيان احلكم ؟  هل هذا ينقض الوضوء؛  البشرة

 :  هذه املسألة اختلف فيها أهل العلم على ثالثة أقوال
ρ÷  {:  وأن املراد بقوله تعاىل،  أن ملس املرأة ال ينقض الوضوء:  القول األول r& 

ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$# { )وعلى هذا القول ملس املرأة ال ينقض .  هو اجلماع ال جمرد اللمس:   )١
 .             ً الوضوء مطلق ا

وهذا ،                              ً                     أن ملس املرأة ينقض الوضوء مطلق ا إذا ملسها من غري حائل:  القول الثاين
ρ÷  { مفسرين؛  مذهب الشافعية r& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$# { )باللمس باليد مثال  )٢ ً                   . 

                                                 
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ٢(
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أما ملسها ،  أن ملس املرأة بشهوة ينقض الوضوء:  وهو قول احلنابلة:  القول الثالث
 .  فإنه ال ينقض الوضوء بدون شهوة

 .  هذه مذاهب أهل العلم فيما أعلم حول هذه املسألة
ألنه ؛  فإنه ينقض الوضوء؛  أنه إذا كان بشهوة:  لعل االحتياط هو القول الثالثو

وإن كان بدون ،  واملظنة يف كثري من األمور ترتل مرتلة احلقيقة،  مظنة خروج الشيء منه
 .  ألنه ليس هناك مظنة خلروج شيء؛  فإنه ال ينقض الوضوء؛  شهوة

 يفطر الصائم احلجامة وحكمها وهل فعلها ينقض الوضوء و
وهل فعلها ينقض الوضوء ويفطر ؟  وما حكمها؟   ما هي احلجامة- ٤٥س

 ؟  الصائم أم ال
وهي تفطر الصائم ،  وهي استخراج الدم بواسطة احملجم،  احلجامة نوع من العالج
 )٢( )١( } أفطر احلاجم واحملجوم { :  يقولألن النيب ،  على الصحيح من أقوال العلماء

وكذلك هي تنقض الوضوء إذا خرج ،  فاحلجامة تفطر الصائم على الصحيح هلذا احلديث
 .  هبا دم كثري

 بقاء املتوضئ على الطهارة من العصر إىل العشاء 
                                      ً                       هل جيوز للمسلم أن يتوضأ لصالة العصر مثال  ويبقى على هذا الوضوء - ٤٦س

 ؟  أفيدونا أفادكم اهللا.  هذا غري جائزحىت صالة العشاء أم 
                     ً     ً                                           إذا توضأ اإلنسان وضوءا  كامال  وتطهر طهارة كاملة فإنه جيوز له أن يبقى على 
الوضوء وعلى هذه الطهارة ما شاء وأن يصلي هبا ما شاء من الفرائض والنوافل مادام مل 

 .  إال أنه يستحب له جتديد الوضوء لكل صالة.  ينتقض وضوءه

                                                 
 .  )٢/٣٦٤(، أمحد  )١٦٧٩(ابن ماجه الصيام ) ١(
)  ١١٨ / ٣ " ( سننه"  من حديث أيب هريرةورواه الترمذي يف)  ٣٦٤ / ٢ " ( املسند"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

 .  من حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه
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 س املصحف يف احلدث األصغر حكم من م
نرجو التفصيل يف ؟   ما احلكم فيمن مس املصحف وعليه حدث أصغر- ٤٧س

 .  املسألة أحسن اهللا إليكم
ال  { ال جيوز مس املصحف إال على طهارة من احلدثني األكرب واألصغر لقوله 

فال إمث ؛                          ً        ً  لكن من مسه وهو حمدث جاهال  أو ناسي ا)٢( )١( } ميس املصحف إال طاهر
ألن ؛  ال بأس عليه؛  وكذا من مسه من وراء حائل أو بواسطة مسطرة أو عود،  عليه

 .  املمنوع مسه مباشرة من احملدث

 حكم الشك يف الوضوء أثناء الصالة أو بعدها 
الة أو بعدها  إذا توضأ رجل مث ذهب للصالة وشك يف وضوئه أثناء الص- ٤٨س

 ؟  فما العمل
إذا توضأ اإلنسان بيقني وأكمل الطهارة مث حصل له شك بعد ذلك هل انتقض 

واليقني ال يزول بالشك ،  ألنه متوضئ بيقني؛  وضوءه أم ال فإنه ال يلتفت إىل هذا الشك
 فاليقني ال يزول بالشك )٤( )٣( } يسمع صوًتا أو جيد رًحيافال ينصرف حىت  { لقوله 

 .  يف الطهارة ويف غريها

 حكم مس املصحف من غري وضوء وحكم إهداء ثواب ما يقرأ ألكثر من ميت 
أم جيوز له أن ،  هل يتوضأ وضوءه للصالة؛   عندما يقرأ اإلنسان القرآن- ٤٩س

 ω  {:  ألنه جاء يف القرآن الكرمي؛  ميس املصحف ويتلو القرآن وهو غري متوضئ

                                                 
 .  )٤٦٨(مالك النداء للصالة ) ١(
 .  )١٩٩ / ١" ( املوطأ"  واإلمام مالك يف) ٣٩٧ / ١" ( مستدركه"  رواه احلاكم يف) ٢(
،  )١٧٦(، أبو داود الطهارة  )١٦٠(، النسائي الطهارة  )٣٦١( مسلم احليض ، )١٧٥(البخاري الوضوء ) ٣(

 .  )٤/٣٩(، أمحد  )٥١٣(ابن ماجه الطهارة وسننها 
 .            َّ                            من حديث عب اد بن متيم عن عمه رضي اهللا عنهم) ٤٣ / ١(رواه اإلمام البخاري ) ٤(
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ÿ…çµ ¡yϑ tƒ ω Î) tβρã£γ sÜßϑ ø9$# ∩∠∪ { )أم املراد ،  وهل يتطهر اإلنسان إذا أراد أن ميس القرآن؟   )١
لقرآن ولو كان                              ً      وهل جيوز لإلنسان عندما يقرأ شيئ ا من ا؟                     ً     بالتطهر إذا كان جنب ا فقط

وهل يفيد ؟  إىل أكثر من ميت واحد،  جيوز أن يهدي ثواب ما يقرأ من القرآن؛     ً يسري ا
 ؟  ذلك امليت

ّ       أما قضية مس  املصحف فإنه ال جيوز لإلنسان أن ميس املصحف إال على طهارة من ؛            
ω ÿ…çµ  {:  لقوله تعاىل؛  احلدثني األصغر واألكرب ¡yϑ tƒ ωÎ) tβρ ã£γ sÜßϑ ø9$# ∩∠∪ { )إذا فسر ؛   )٢

 كما يف حديث عمرو بن -ولقوله عليه الصالة والسالم ؛  الكتاب املكنون باملصحف
املصحف الشريف أن  فيشترط ملس )٤( )٣( } ال ميس املصحف إال طاهر { : -حزم 

وال جيوز له أن ميسه وهو على ،  يكون اإلنسان على طهارة من احلدث األصغر واألكرب
أما أن ميسه ،  أو يف غالفه،  كأن حيمله يف كيسه؛  إال من وراء حائل؛  غري طهارة
 .  فهذا ال جيوز؛  مباشرة

فهذا مل يرد به دليل فيما  ؛ وهو إهداء ثواب القراءة إىل األموات:     َّ                وأم ا القضية الثانية
وإن أجاز هذا ،   مل يرد أنه يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إىل األمواتأعلم عن الرسول 
وإمنا ،  لعدم الدليل على ذلك؛  ولكن الصحيح أن ذلك ليس مبشروع،  بعض أهل العلم

لذي هذا ا،                               ّ   ُّ                             الذي ورد هو الدعاء لألموات والت صد ق عنهم واحلج أو العمرة عن امليت
فعليك بدل أن هتدي ثواب القراءة ؛  وردت به األدلة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أو ،  أو الصدقة عنه،  إما الدعاء واالستغفار للميت:             ً               أن تعمل شيئ ا من هذه األعمال
 .  إذا أمكن؛  احلج والعمرة عنه

                                                 
 .  ٧٩:  سورة الواقعة آية) ١(
 .  ٧٩:  سورة الواقعة آية) ٢(
 .  )٤٦٨(مالك النداء للصالة ) ٣(
 .  )١١٩ / ١" ( املوطأ"  ، ورواه اإلمام مالك يف )٣٩٧ / ١" ( مستدركه"  رواه احلاكم يف) ٤(
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 ٥٦٤

 حكم قراءة القرآن من غري وضوء 
سواء كانت قراءة عن ،  و على غري وضوء ما حكم من يقرأ القرآن وه- ٥٠س

 ؟  ظهر غيب أو من املصحف
؛                                                            ً            جيوز لإلنسان أن يقرأ القرآن على غري وضوء إذا كانت القراءة حفظ ا عن ظهر قلب

 .                 ً            كان يقرأ متوضئ ا وغري متوضئ)١( مل يكن حيبسه عن القراءة إال اجلنابة ألن الرسول 
ال احلدث األصغر وال احلدث ،  أن ميسهفال جيوز ملن عليه حدث ؛  أما املصحف

ω ÿ…çµ  {:  قال اهللا تعاىل؛  األكرب ¡yϑ tƒ ω Î) tβρ ã£γ sÜßϑ ø9$# ∩∠∪ { )املطهرون من :  أي؛   )٢
به إىل  يف الكتاب الذي كتويف احلديث عن النيب ،  األحداث واألجناس ومن الشرك

 وهذا باتفاق األئمة )٤( )٣( } ال ميس القرآن إال طاهر { : قال؛  عامله عمرو بن حزم
،  إال من وراء حائل؛                             ً                         األربعة أنه ال جيوز للمحدث حدث ا أصغر أو أكرب أن ميس املصحف

 .   وراء ثوب أو من وراء كمهأو ميسه من،  كأن يكون املصحف يف صندوق أو كيس

 أحكام املسح على اخلفني وغريمها 

 حكم مسح اليد امللفوفة يف الوضوء 
                                      ً                        بعد الغسيل الذي يعمله يل الطبيب أنزف دم ا من يدي من مكان اإلبر - ٥١س

فإذا نزعته يرتف الدم وال ينتهي إال يف الليل ويبقى هذا الشاش ،  فيلف عليها بشاش
اليسرى فهل جيوز يل عند الوضوء أن أمسح عليها على الرغم من أن      ً          ملفوف ا على يدي 

                                                 
، كالمها من حديث علي بن أيب طالب  )١٨١ / ١(، و سنن الترمذي  )٨٢ / ١(انظر مسند اإلمام أمحد ) ١(

 .  رضي اهللا عنه
 .  ٧٩:  سورة الواقعة آية) ٢(
 .  )٤٦٨(مالك النداء للصالة ) ٣(
من حديث ) ١٩٩ ص١ج" ( املوطأ"  ، ورواه اإلمام مالك يف )٣٩٧ ص١ج" ( مستدركه"  رواه احلاكم يف) ٤(

 .  عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم عن أبيه عن جده
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 ٥٦٥

                                                   ً                الشاش ال يوضع يف وقته على طهارة بل يوضع وهناك دم أحيان ا وكيفية طريقة 
 .  أرشدين جزاكم اهللا خري اجلزاء؟  املسح

ُ  ُّ              ال ترتع الشاش اليت ربطت على اجلرح ال سيما إذا كان نزعها ي ض ر  بك ويرتف الدم   َ                                                   
وإذا ،              ً                       ألن يف ذلك خطر ا عليك فأبقها على وضعها؛   لك نزعها يف هذه احلالةوال جيوز

وأما ما عليه رباط فيكفي أن متسح على ،  توضأت تغسل الذي ليس عليه رباط من اليد
ويكفيك هذا عن غسل ما حتتها ،  ظاهره بأن تبل يدك باملاء وتديرها على ظاهر الشاشة

وال يشترط أن توضع الشاشة على ،   أو عدة أياممدة بقائها حلاجة ولو عدة أوقات
ولو كان ،  ولو مل تكن عند وضعها على طهارة،  بل متسح عليها على الصحيح،  طهارة

 .  حتتها دم على موضع اإلبرة أو اجلرح
بل يتعني أن تبقيها للمصلحة ؛  فاحلاصل أنه ال حرج عليك يف أن تبقي الشاشة

 .  ما ظهر منها من اليدومتسح على ظاهرها عندما تغسل 

 حكم املسح على الشراب أو اجلزمة 
 يف الصباح وعلى وضوء وهو ذاهب )الشراب( شخص لبس اجلوارب - ٥٢س

فهل خيلع الشراب يف صالة الظهر ويتوضأ أم ميسح على الشراب أو على ،  إىل الدوام
 ؟  اجلزمة اليت هي أسفل من الكعب بقليل
                            ً               ً  ملة من احلدث وكان الشراب ساتر ا ملا وراءه ضافي ا إذا لبس الشراب على طهارة كا

                          ً                       فإنه جيوز له املسح عليها يوم ا وليلة للمقيم وثالثة - الكعبني وما حتتهما -       ِّ   على الر جل 
املسح ألن هذه الشراب الساترة الضافية تقوم مقام اخلفاف يف جواز ،  أيام بلياليها للمسافر

 .  -  رمحه اهللا-وهذا مذهب اإلمام أمحد ،  ني مسح على اجلوربوألن النيب ؛  عليها
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 ٥٦٦

 حكم املسح على اجلورب الشفاف أو املشقق 
 ؟   ما حكم املسح على اجلورب الشفاف أو املشقق- ٥٣س

فال جيوز ،                                                   ً        يشترط يف اجلورب الذي ميسح عليه يف الوضوء أن يكون ساتر ا ملا حتته
ألن ما ظهر من ؛   ال يستر ما حتتهألنه؛  املسح على اجلورب الشفاف واملخرق واملشقق

فيكفي مسح احلائل عن ،                  ً إال إذا استتر متام ا؛  وال يكفي عنه املسح،  الرجل فرضه الغسل
 .  فإنه ال يكون مثة حائل؛  ومع انكشاف شيء من الرجل،  غسل ما حتته

 حكم الصالة بالبسطار 
؟  ية الوضوء فيهوما هي كيف؟   هل جيوز الصالة بالبسطار أكرمكم اهللا- ٥٤س

ً         أرجو اإلجابة وجزاكم اهللا خري ا وأريد شرح ا عن ذلك؟  وهل له مدة معينة  ؟                          ً          
وجيوز ،               ً                 إذا كان طاهر ا وليس عليه جناسة-اخلف :   أي-جتوز الصالة بالبسطار 

            ً              بأن يكون ضافي ا على الكعبني ؛                                 ً     ً      ً      املسح عليه يف الوضوء إذا كان ساتر ا ستر ا كامال  للرجل
 .  بأن يلبسه وهو على وضوء؛  وقد لبسه على طهارة،      ً            وثابت ا على الرجل،  اوما حتتهم

مث ميررمها ،  وصفة املسح أن يضع أصابع يديه مبلولتني باملاء على أطراف أصابع رجله
 .  إىل ساقيه

وهو رخصة ثابتة ،  وثالثة أيام بلياليها للمسافر،  ومدة املسح يوم وليلة بالنسبة للمقيم
 وابتداء املدة على الصحيح من أول )١( مل ينكره إال املبتدعة تواترة عن النيب بالسنة امل

 .  واهللا أعلم،  مسح بعد اللبس

 حكم من خشي على نفسه الضرر عند االغتسال 
ومل ،  وذلك يف أيام الربد الشديد،   إذا احتلم الرجل بالليل وهو نائم- ٥٥س

 ؟  وضأ ويصلي أم ماذا يفعلفهل يت؛  وخيشى املضرة،  يقدر أن يغتسل

                                                 
 .  )٢٥٠-٢٣٦ص (لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة للزبيدي :  انظر) ١(
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 ٥٦٧

وكان عنده ماء ،             ً بأن كان جنب ا؛  إذا بلغ األمر إىل هذه احلالة اليت ذكرها السائل
؛  وال جيد ما يسخنه به من آالت التسخني والتدفئة،  وال يستطيع االغتسال به،  بارد

ْ                                   فهذا ي ع ذر يف ترك االغتسال والعدول إىل التيمم Ÿω  {:  لقوله تعاىل؛       ُ  uρ (#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨β Î) 

©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄∪ { )١(   . 
فخشي على ،  ومل يكن عنده إال ماء بارد،   يف السفروملا احتلم عمرو بن العاص 

،  ذكر ذلك له؛  وملا قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم،  م وصلى بأصحابهتيم؛  نفسه
 .  )٢(فأقره على ذلك 

وال ما يستدفئ ،  وليس عنده ما يسخن به املاء،  احلاصل أنه إذا بلغ األمر للخطورة
؛  فإنه يعدل إىل التيمم؛  وخيشى على نفسه لو اغتسل باملاء البارد أن يصاب باملرض،  به
   )٤( } Ÿωuρ (#þθè=çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4  {:  وقوله تعاىل،   )٣( } #$™sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó$$?̈(θà#)  {:  ه تعاىللقول

$  {:  قوله تعاىل tΒ uρ Ÿ≅yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8l tym 4 { )واهللا أعلم،   )٥  . 

 أحكام الغسل 

 الفرق بني املين واملذي 
ألنين قد ؛   ما الفرق بني املين واملذي الذي أعرف به كل واحد منهما- ٥٦س

وما احلكم الشرعي ؟                      ً            مع أين مل أر يف نومي سبب ا خلروج املاء،  أقوم من النوم وأجد املاء
 ؟  إذا خرج املذي

                                                 
 .  ٢٩:   النساء آيةسورة) ١(
، رواه احلاكم يف مستدركه  )٢٢٦ / ١(، ورواه البيهقي يف السنن الكربى  )٩٠ / ١(رواه أبو داود يف سننه ) ٢(

 .  ورواه غريهم.  )١٧٧ / ١(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٣(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٧٨:  سورة احلج آية) ٥(
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 ٥٦٨

ألن هذا ؛  لفإنه جيب عليك االغتسا؛  إذا قمت من النوم ووجدت البلل يف ثوبك
إال إذا سبق ؛  أو مل تشعر به،  فقد تكون احتلمت وأنت ال تدري؛  البلل من االحتالم

 .                                    ًفإن هذا البلل يعترب مذي ا ال يوجب غسال ؛  أو مالعبة للمرأة،  نومك تفكري
يكفي أن يستنجي اإلنسان ويتوضأ ويغسل املذي ؛  فاملذي إذا خرج؛  أما يف اليقظة
 .  همن بدنه أو ثوب

 الطريقة األفضل لالغتسال من اجلنابة 
 ؟   ما هي الطريقة األفضل لالغتسال من اجلنابة- ٥٧س

أنه :   من فعلهالطريقة األفضل لالغتسال من اجلنابة هي ما ورد عن الرسول 
مع ،  مث حيثو املاء على رأسه ثالث حثيات،  مث يتوضأ وضوءه للصالة،            ًيستنجي أوال 

.  مث يفيض املاء على جسده ثالث مرات،  أصابعه عليه الصالة والسالمختليل شعر رأسه ب
 .  )١( هذه الصفة الواردة عن النيب ،  هذا هو األفضل واألكمل

 ما يقوله املسلم عند الغسل من اجلنابة 
 ؟   ماذا يقول اإلنسان عند الغسل من اجلنابة يف أول الغسل وآخره- ٥٨س

أشهد أن ال إله إال :  ويف هنايته يقول،  " بسم اهللا " : يقول اإلنسان يف أول الغسل
                 ّ  ّ    اللهم اجعلين من الت و ابني ،              ً             وأشهد أن حممد ا عبده ورسوله،  اهللا وحده ال شريك له
ّ     واجعلين من املتطه رين                )٢(  

،  وذلك بأن يسمي،      ُ      ُ                       ُ      ُ               فما ي قال وي فعل عند االغتسال هو ما ي قال وي فعل عند الوضوء
فإنه يؤخره إن ؛  إال غسل الرجلني؛  مث يتوضأ وضوءه للصالة،  كفيهمث يغسل ،  مث ينوي

 .  مث بعد ذلك يغسل رجليه،               ً     ًفيغتسل اغتساال  كامال ،  شاء بعد االغتسال

                                                 
 .  )٧١ - ٦٩ / ١(، وكذلك البخاري  )٢٥٦ - ٢٥٣/  ١(صحيح مسلم :  انظر) ١(
 .  )٣١ص(، واألذكار للنووي  )١٦١ / ١(املغين مع الشرح الكبري :  انظر) ٢(
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 ٥٦٩

 أي دعاء يف ومل يرد عن الرسول ،  فال يشرع أي دعاء؛  أما يف أثناء االغتسال
 .  فتكون من البدع احملدثة؛  واألذكار اليت يقوهلا بعض الناس ال دليل عليها،  ذلك

 حديث غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم 
غسل يوم اجلمعة  {  ما معىن احلديث الذي قال فيه رسول اهللا - ٥٩س

 .  )٢( )١( } واجب على كل حمتلم
،  لناس جيتمعون يف مسجد واحدوذلك ألن ا؛  غسل يوم اجلمعة مشروع ومتأكد

ليحضر هذا ؛  ويزيل ما عليه من روائح كريهة وأوساخ،  ولذلك يتفقد كل منهم نفسه
.  وحىت ال يؤذي إخوانه برائحته إذا كان فيه رائحة من العرق أو غريه،  اللقاء العظيم
 .  لغواحملتلم هو البا،  متأكد وليس معناه أنه فرض:  أي.  " واجب " ومعىن قوله 

 هل جيزئ الغسل للجمعة عن الوضوء لصالة اجلمعة 
فضيلة الشيخ هل جيزئ الغسل .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته- ٦٠س

كذلك هل جيزئ الغسل عن اجلنابة عن الوضوء ،  للجمعة عن الوضوء لصالة اجلمعة
 ؟  لصالة الفجر إذا اغتسل قبل صالة الفجر

،  حممد،  مد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينااحل،  بسم اهللا الرمحن الرحيم
                           ً     ً                  األفضل أن اإلنسان يتوضأ وضوءا  كامال  قبل الغسل ما عدا .  وعلى آله وصحبه أمجعني

 .  هذا هو األفضل واألكمل،  فإنه يؤخره إىل بعد هناية الغسل؛  غسل الرجلني
ألن الطهارة الصغرى تدخل  ؛ أما لو نوى دخول الوضوء يف االغتسال فإنه جيزئ هذا

                           ً      سواء كان هذا االغتسال مستحبا  كغسل ؛  فإذا نوى الوضوء مع االغتسال؛  يف الكربى

                                                 
، ابن  )٣٤١(، أبو داود الطهارة  )١٣٧٥(، النسائي اجلمعة  )٨٤٦(، مسلم اجلمعة  )٨٣٩(البخاري اجلمعة ) ١(

، الدارمي الصالة  )٢٣٠(، مالك النداء للصالة  )٣/٦٠(أمحد ،  )١٠٨٩(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
)١٥٣٧(  . 

 .  )٢١٢ / ١" ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
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 ٥٧٠

ألن الطهارة الصغرى تدخل يف ؛                    ً                          اجلمعة أو كان واجبا  كغسل اجلنابة فإنه جيزئه ذلك
.  )٢( )١( } ألعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوىإمنا ا { ولقوله ؛  الطهارة الكربى

ولكن ،  فيجوز أن ينوي دخول الوضوء مع االغتسال املستحب أو االغتسال الواجب
هذا هو ،                                          ً                األفضل كما ذكرنا يف أول اجلواب أن يتوضأ أوال  مث يغتسل بعد ذلك

 .  األكمل

 دخول الطهارة الصغرى يف الطهارة الكربى 
 -اغتسل :   أي-إذا حتمم الشخص ؟  م جيزئ عن الوضوء هل احلما- ٦١س

وال ،  ال يدخل يف العبادة،  فهذا االغتسال من املباحات؛  بقصد التربد أو التنظف
وإمنا بقصد التربد ،  ألن هذا االغتسال ليس بقصد العبادة؛  يكفي عن الوضوء

 .  والتنظف
أو اغتسل ،  جلنابة إلزالة احلدثكأن يكون اغتسل عن ا؛  أما إذا اغتسل بنية العبادة

فإن الوضوء يدخل يف ؛  ونوى معه الوضوء،     ً                      غسال  مستحب ا كغسل يوم اجلمعة
إمنا  { لقوله ؛  ألن الطهارة الصغرى تدخل يف الطهارة الكربى إذا نواها؛  االغتسال

 .  )٤( )٣( } ما نوىوإمنا لكل امرئ ،  األعمال بالنيات
؛                                                                       ًأما إذا مل ينو دخول الوضوء يف االغتسال عن اجلنابة أو عن غسل يوم اجلمعة مثال 

 .  وإمنا نوى االغتسال فقط،  ألنه مل ينو الوضوء؛  فإنه البد أن يتوضأ

                                                 
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ١(

 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
 .  )٢ / ١(رواه اإلمام البخاري يف صحيحه) ٢(
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ٣(

 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
 .  من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه) ٢ / ١" ( هصحيح"  رواه البخاري يف) ٤(
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مث ،              ً      ً                  مث يتوضأ وضوء ا كامال  ما عدا غسل الرجلني،  واألكمل واألفضل أن يستنجي
فال ؛  وإن غسل رجليه مع الوضوء قبل االغتسال،  يغسل رجليه؛  رغوإذا ف،  يغتسل
 .  بل هذا هو األفضل واألكمل،  بأس

 دخول الوضوء يف االغتسال 
أم ال بد من الوضوء بعد ؟   هل االستحمام يغين عن الوضوء- ٦٢س

 ؟  االستحمام
اء على إذا نوى اجلنب أو احلائض والنفساء دخول الوضوء يف االغتسال وعمم امل

إمنا األعمال بالنيات وإمنا  { لقوله ؛            ً                           جسمه ناويا  الطهارة من احلدثني أجزأه ذلك

 .  )٢( )١( } لكل امرئ ما نوى

 من احتلم وليس عنده ماء يكفي لالغتسال أو ترك االغتسال لشدة الربد 
ي الصالة ومل يكن عنده ماء يكفي مث قام ليؤد،   لو شخص احتلم- ٦٣س

وال ميكن احلصول على ماء الوضوء قبل أن خيرج الوقت واملاء الذي عنده ،  لالغتسال
أم يتيمم عن االغتسال وعن الوضوء مع ،  فهل يتوضأ به؛  قد يكفيه للوضوء فقط

 ؟  ةوما احلكم لو كان املانع من االغتسال شدة الربود،  وجود املاء الكايف عن الوضوء
إذا احتلم اإلنسان وقام ليصلي وليس عنده ماء إال ماء قليل فإنه يتيمم :  اجلواب

وإن كان ال يكفي لكل ،  بعدما يستعمل هذا املاء القليل يتوضأ به إذا كان يكفي للوضوء
      ً                                 لو مثال  يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل ،  الوضوء فيتوضأ منه حبسب ما يكفيه

فإنه يتيمم عن باقي الوضوء وعن االغتسال احلاصل أنه يستعمل املاء ،  يديه مث ينفد املاء
                             ً ولو كان املاء يكفي للوضوء كامال  ،  بقدر ما يتسع من أعضاء الوضوء مث يتيمم عن الباقي

                                                 
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ١(

 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
 .  من حديث عمار رضي اهللا عنه) ٩١،  ٩٠ / ١(صحيح اإلمام البخاري :  انظر) ٢(
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والتيمم البد منه إما عن احلدثني أو ،  ويتيمم عن احلدث األكرب،                ً     ًيتوضأ به وضوءا  كامال 
β  {:  قوله تعاىلعن احلدث األكرب ويصلي ل Î) uρ Λ äΨ ä. # yÌ ó £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @ x y™ ÷ρ r& u !$ y_ Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ Ï iΒ 

z Ï iΒ ÅÝ Í← !$ tó ø9 $# ÷ρ r& ãΛ ä ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ Ï iΨ9 $# öΝ n= sù (#ρ ß‰ Åg rB [ !$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù # Y‰‹ Ïè |¹ $ Y7 Í hŠ sÛ (#θ ßs |¡ øΒ $$ sù öΝ ä3 Ïδθ ã_ âθ Î/ 

öΝ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ 3 { )فيستعمله فيما ؛  وهذا مل جيد ماء أو وجد ماء ال يكفيه للطهارة كلها.   )١
وليس عنده ما يسخن ،  أما إذا كان العذر هو شدة الربودة؛  يتسع له ويتيمم عن الباقي

دة الربد اليت خيشى منها على نفسه لو اغتسل بأن خيشى على فش،  به هذا املاء فإنه يتيمم
والدليل على ذلك ،  نفسه من املرض أو من املوت فإنه ال جيوز له أن يستعمل ما فيه خطر

 هبا مث احتلم  حينما كان يف بعض أسفاره يف سرية بعثه النيب قصة عمرو بن العاص 
Ÿω  {:  ودة فذكر قوله تعاىلوملا أراد أن يصلي وإذا املاء بارد شديد الرب uρ (#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 

¨β Î) ©!$# tβ%x. öΝä3Î/ $ VϑŠÏm u‘ ∩⊄∪ { )فتيمم فصلى بأصحابه فلما قدم على النيب .   )٢ وذكر 
                              ً                            فدل على أنه إذا كان املاء باردا  شديد الربودة وخيشى باستعماله ،  ره على هذاله ذلك أق

 .      ً                                         ضررا  على نفسه فإنه يتيمم إذا مل جيد ما يسخنه به

 أحكام التيمم 

 حكم مجع التراب من الشارع لكي يتيمم به املريض وحكم التيمم به عدة مرات 
وهل جيوز أن ؟   املريض هل جيوز مجع تراب من الشارع لكي يتيمم به- ٦٤س

 ؟                                    ً يتيمم عدة مرات أو يلزمه تغيريه دائم ا
 βÎ)uρ ΝçGΨä. #yÌó£∆ ÷ρr& 4’n?tã @xy™ ÷ρr& u!%y` Ó‰tnr& Νä3ΨÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ←!$tóø9$# ÷ρr& ãΜçGó¡yϑ≈s9  {:  يقول اهللا تعاىل

u!$|¡ÏiΨ9$# öΝn=sù (#ρß‰ÅgrB [!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ (#θßs|¡øΒ$$sù öΝà6Ïδθã_âθÎ/ Νä3ƒÏ‰÷ƒr&uρ çµ÷ΨÏiΒ 4 { )٣(   ،
سواء كان على ؛  فاملطلوب هو التيمم بصعيد طيب وهو الغبار الطاهر الذي يعلق باليد

                                                 
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٣(
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والتراب جيوز ،  فإنه يكفي يف التيمم؛  إذا وجد هذا الغبار الطاهرف،  تراب أو على حصري
 .                                     ً                          أن يتيمم به عدة مرات وال يكون مستعمال  بالتيمم عليه ولو عدة مرات

 شروط التراب الذي يضرب عليه باليد 
 ؟   التراب الذي يضرب عليه اليد هل يشرط فيه شروط- ٦٥س

سواء كان على وجه األرض أو على ،  د                  ً                   يشترط أن يكون طهور ا ذا غبار يعلق بالي
،  فاملهم أن يكون هناك غبار يعلق باليد،  ظهر جدار أو ظهر حصري أو على ظهر حجر

 .                          ً وأن يكون هذا الغبار طاهر ا

 الصفة الشرعية للتيمم وشروطه 
 ؟   ما هي الصفة الشرعية للتيمم وما شروطه- ٦٦س

األرض مفرجيت األصابع ضربة أن يضرب بيديه على :  الصفة الشرعية للتيمم
 )٢(وإن ضرب ضربتني .  وميسح كفيه براحتيه،   ميسح بباطن أصابعه وجهه)١( واحدة

 وإن كان ضربة لوجهه وضربة ليديه فال بأس بذلك كلتا الصفتني واردتني عن النيب 
التيمم بضربة واحدة يقسمها بني وجهه ويديه على الصفة اليت ذكرنا فهو األرجح 

 .  نواألحس
لقوله ؛  فإنه يشترط لصحة التيمم عدم املاء أو العجز عن استعماله،  أما شروط 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)٣( } #$ sù (#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y6 ÍhŠsÛ (#θ ßs |¡øΒ $$ sù 

öΝà6Ïδθã_ âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ ÷ΨÏiΒ 4 { )فشرط صحة التيمم هو عدم وجود املاء أو العجز عن  )٤ 
                                                 

من حديث ابن عمر وجابر .  )١٨٠،  ١٧٩ / ١(، ومستدرك احلاكم  )٨٢،  ٨١ / ١(انظر سنن الدارقطين ) ١(
 .  - رضي اهللا عنهما -

 .  ، ورواه غريمها )١٦ / ١(، ورواه أبو داود يف سننه  )٨١ / ١(ننه رواه الترمذي يف س) ٢(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٤(
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ً         ً استعماله ملرض وحنوه أو أن خياف باستعماله عطش ا أو ضرر ا لكون املاء الذي معه ال ؛                                          
كذلك يشترط أن يكون التيمم على صعيد ،  وطهارته،  يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه

Y‰‹Ïè#  {:  لقوله تعاىل؛  طهور |¹ $ Y6 ÍhŠsÛ { )هذا ويشترط أن يعمم ؛      ً طهور ا:  يعين )١
 .  باملسح وجهه وكفيه

 من عجز عن غسل رجله لكسر هبا 
ْ ذات يوم سقطت  على األرض فأصيبت :   سائلة تقول- ٦٧س                 ْ  بكسر يف إحدى            

ْ            رجليها مما جعل األطباء يعملون هلا عملية جراحية ومت جتبري الر ج ل على عظام  ِّ                                                      
فلذلك فهي تتيمم لكل ؛  وهلذا فإنه يصعب عليها الوضوء؛  اصطناعية أو قطع حديدية

                         ً      وإال فماذا جيب عليها مستقبال  وعما ؛  فهل فعلها هذا صحيح؛  صالة وال تتوضأ
 ؟  تيمم فقطمضى من الصلوات بال

،  جيب عليها أن تغسل األعضاء الصحيحة وأن تتيمم عن العضو الذي يتعذر غسله
أما إذا مل يكن عليه ،  وإن كان عليه جبرية أو شيء متسح عليه ويكفي املسح عن غسله

أما ،  فإهنا تتيمم عنه بعد أن تغسل األعضاء الصحيحة؛  حائل وال تقدر على غسله
ألن التيمم ال ؛  التيمم إذا كانت تعرف عددها جيب أن تعيدهاالصلوات اليت صلتها ب

 .  جيزي وحده البد من غسل األعضاء الصحيحة

 غسل األعضاء دون بعض يف الوضوء 
فهل يلزمه غسلها ؛   إذا كان يستطيع غسل بعض األعضاء دون بعض- ٦٨س

 ؟  مع التيمم
 .  ويتيمم عن الباقي،  يغسل ما يستطيع؛  نعم

                                                 
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ١(
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 يمم بدل الوضوء للهرم واملريض حكم الت
وال تقدر ،  تتعبها احلركة بسبب اهلرم واملرض،   امرأة طاعنة يف السن- ٦٩س

هل جيوز هلا ،            ً       ً       وتستغرق وقت ا طويال  للوضوء،  على الوضوء إال مبشقة وتعب شديدين
 ؟            ً                 التيمم بدال  عن الوضوء للمشقة

وال جيد من ،  عليه ذلك مشقة شديدة                                        الذي ال يستطيع التطهر باملاء هنائي ا أو يشق 
βÎ)uρ ΝçGΨ  {:  لقوله تعاىل؛  يساعده ال بأس أن يتيمم بالتراب ä. # yÌó£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã @xy™ ÷ρ r& u!% y` 

Ó‰tnr& Νä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ← !$ tóø9$# ÷ρ r& ãΜ çG ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$# öΝn= sù (#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù { )حيث ذكر سبحانه ،   )١

،   )٢( } #$™sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó$$?̈(θà#)  {:  قال تعاىل،  وتعاىل من مجلة األعذار املبيحة للتيمم املرض
 .  واهللا املوفق

 حكم من به شلل وال يستطيع الوضوء وهو عليه شاق 
ً                  أيض ا يسأل عن الوضوء- ٧٠س كيف ؛  من ناحية الوضوء للصالة:  يقول؛     

وإذا أردت ،   اجلزء األكثر مين مشلول- كما أسلفت -وأنا ؟  يكون وضوئي هلا
وأكثر األوقات ليس عندي من حيضر املاء أو يقوم بغسلي ،              ًّ     َّسال يكون شاق ا علي االغت

فأفتوين جزاكم اهللا كل ؛  وأنا اآلن أصلي كما أسلفت بدون وضوء،  أو توضيئي
 ؟  وإىل ماذا ترشدوين؟  هل صاليت صحيحة أم ال؛  خري

أما إذا ،  يكولو أن تستعني مبن حيضر لك املاء ويصبه عل،  جيب عليك أن تتوضأ
فإذا ،  بأن حيضر عندك تراب طهور؛  فيكفي أن تتيمم بالتراب؛  كنت ال تستطيع هذا

فإنك تتيمم هبذا ؛  وليس عندك من يعينك على الوضوء،  وأردت أن تصلي،  حان الوقت
 .  واهللا أعلم.  التراب وتصلي على حسب حالك

                                                 
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٢(
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 حكم الصالة بالتيمم مع وجود املاء شديد الربودة 
 حنن نسكن يف بلد شديد الربودة فعندما نقوم لصالة الفجر ال نستطيع - ٧١س

وإن ؟  فهل هذا يكفي أم البد من الوضوء،                         ً              الوضوء لربودة املاء فأحيان ا نتيمم ونصلي
 ؟  كان كذلك فهل علينا أن نقضي الصلوات اليت صليناها بالتيمم
 برودته حمتملة ميكن إذا حان وقت الصالة واإلنسان عنده ماء بارد فإن كانت

ألنه واجد ؛  لإلنسان أن يتوضأ ولو مع املشقة اليسرية فإنه جيب عليه أن يتوضأ ويصلي
 .  للماء وال مانع من استعماله

فهذا ،  وخيشى من آثارها على صحة اإلنسان،  أما إذا كانت برودة املاء غري حمتملة
فإنه جيب ؛   شيء من املسخناتإن كان عنده ما يسخن به املاء من النار أو احلطب أو

 .  عليه أن يسخن املاء وأن يتوضأ ويصلي
فإنه يتيمم ،  وليس هناك ما يسخن به،                  ً                       أما إذا كان بارد ا شديد الربودة وال يتحمله

ألنه ال جيوز إخراج الصالة عن وقتها إال ملن ينوي ؛  ويصلي وال يؤخر الصالة إىل النهار
فهذا ال ؛  يؤخرها ألجل أن يأيت النهار وتنكسر برودة املاءأما أن ،  اجلمع إن جاز اجلمع

بل يتيمم ويصلي على حسب حاله إذا كان ليس عنده شيء من وسائل ،  جيوز
 .  التسخني

 حكم من صلى بتيمم مث وجد املاء 
ً                                 إذا صلى الرجل صالة الفجر متيمم ا لعدم وجود املاء وحصل على املاء - ٧٢س                              

 ؟   إعادة الصالةبعد طلوع الشمس فهل عليه
وإذا وجد املاء ،  ألنه مل يكن عنده ماء فصالته صحيحة؛  إذا تيمم يف الوقت وصلى

ألن صالته اليت صالها متت بطهارة ؛  بعد ذلك ولو قبل خروج الوقت فإنه ال يعيد الصالة
=öΝn  {:  قال اهللا تعاىل،  شرعية قد أمر اهللا تعاىل هبا فال يعيدها sù (#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ 
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$ Y7ÍhŠsÛ (#θßs |¡øΒ $$ sù öΝä3Ïδθ ã_ âθ Î/ öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ 3 {   أما لو حضر املاء قبل انقضاء الصالة فإهنا تبطل 
 .  ة بوضوءويلزمه التطهر باملاء والصال

 من جيمع الظهر والعصر واملغرب والعشاء بالتيمم لكل فرض على حدة 
 جيمع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء بالتيمم لكل فرض على - ٧٣س
 ؟  فهل جيوز له ذلك أم ال.  حدة

أو ال يستطيع الوضوء من أجل املرض فإنه ،  جيوز للمريض إذا كان يشق عليه الوضوء
وإذا تيمم ومل حيصل منه ناقض للوضوء فإنه ،  اهللا رخص للمريض أن يتيممألن ؛  يتيمم

 .  ألن حكمه على الصحيح مثل حكم الوضوء باملاء؛  يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات
أما بالنسبة للجمع فيجوز للمريض أن جيمع بني الصالتني الظهر والعصر واملغرب 

 تأخري حسب األرفق به إذا كان حيتاج إىل والعشاء يف وقت إحدامها مجع تقدمي أو مجع
 .  فإنه جيب أن يصلي كل صالة يف وقتها،  أما إذا كان ال حيتاج إىل اجلمع،  اجلمع

 حكم الناس الذين يصلون كل أوقاهتم بالتيمم 
ولقد نصحتهم عدة مرات ،   هنالك أشخاص يصلون كل أوقاهتم بالتيمم- ٧٤س

ِ          ومل ت ج د  نصيحيت هلم  ْ  ؟   صالهتم هبذه الطريقةهل جتوز؛     ُ 
             ً  كأن يكون عادم ا ؛  وال جيوز إال لعذر شرعي،  التيمم إمنا هو بدل الطهارة باملاء

واحلالة .    ُ                    َّ في بقي املاء حلاجته ويتيم م،  أو يكون معه قليل ال يكفي حلاجته ولوضوئه،  للماء
أو ،  ستعمال املاء            ً                                        إذا كان عاجز ا عن استعمال املاء مع وجوده ملرض مينعه من ا:  الثانية

:  وذلك لقوله تعاىل؛  فإنه يتيمم يف هذه احلالة؛  يشق عليه استعمال املاء يف حالة املرض
}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θè= 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 β Î)uρ öΝçGΖä. $ Y6 ãΖã_ (#ρ ã£γ ©Û$$ sù 4 βÎ)uρ ΝçGΨ ä. # yÌó£∆ ÷ρ r& 4’n?tã 

                                                 
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ١(
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@xy™ ÷ρ r& u!% y` Ó‰tnr& Νä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ← !$ tóø9$# ÷ρ r& ãΜ çG ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$# öΝn= sù (#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y6ÍhŠsÛ 

(#θ ßs |¡øΒ $$ sù öΝà6Ïδθã_ âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ ÷ΨÏiΒ 4 { )١(   . 
 :  فدلت اآلية الكرمية على أن التيمم ال جيوز إال يف حالتني

ً                                    إذا كان اإلنسان مريض ا ال يستطيع استعمال املاء أو يشق عليه : احلالة األوىل                     . 
أو كان ،  إذا كان ليس عنده ماء يتوضأ به أو يغتسل به من اجلنابة : احلالة الثانية

 .  جته أو لطهورهعنده ماء قليل ال يتسع حلا
؛                    ً                       بأن كان املاء موجود ا وهو قادر على استعماله؛  أما إذا تيمم من غري عذر شرعي
ال  { فقد قال النيب ؛  ألنه صلى بغري طهور؛  فإن تيممه ال يصح وال تصح صالته

وألن اهللا شرط يف هذه اآلية ؛  )٣( )٢( } ا أحدث حىت يتوضأيقبل اهللا صالة أحدكم إذ
 .  تقدمي الطهارة باملاء للصالة بالصفة اليت ذكرها يف هذه اآلية الكرمية على التيمم

ما دام أهنم يفعلون هذا من غري ،                                         ً فهؤالء الذين ذكرت أهنم يصلون بالتيمم دائم ا
وعلى املسلم أن يتقي اهللا سبحانه  ، فإن صالهتم غري صحيحة طيلة هذه املدة؛  عذر
 .  وأن يؤدي ما أوجب اهللا على الوجه املشروع،  وتعاىل

فإذا وجد ،  إن الصعيد طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني { قال النيب 

 .  )٥(.  رواه أمحد والترمذي وصححه،  )٤( } فإن ذلك خري؛  فليمسَّه بشرته؛  املاء

                                                 
 .  ٦ : سورة املائدة آية) ١(
، أمحد  )٦٠(، أبو داود الطهارة  )٧٦(، الترمذي الطهارة  )٢٢٥(، مسلم الطهارة  )٦٥٥٤(البخاري احليل ) ٢(

)٢/٣١٨(  . 
 .  ، ورواه غريمها )١٤٢ / ١" ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف )١٤٧،  ١٤٦ / ٥(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٣(
 .  )٥/١٨٠(، أمحد  )٣٣٣(، أبو داود الطهارة  )٣٢٢(لطهارة ، النسائي ا )١٢٤(الترمذي الطهارة ) ٤(
 .  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما) ٨٦ / ١(رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ) ٥(
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 من أخر الصالة لعدم وجود املاء وجهال بكيفية التيمم 
 ذهبت يف وقت ما إىل منطقة بعيدة ال يوجد فيها ماء وحان وقت الصالة - ٧٥س

رجعت إىل البيت فأجلت الصالة إىل أن ،  ألين ال أعرف كيفية التيمم؛        ِّومل أصل 
 ؟                              َّ          فصليتها بعد أن توضأت فهل علي  من ذلك إمث

θ#)  {:  ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول؛  ال جيوز تأخري الصالة عن وقتها à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ 

÷Λä ÷èsÜtFó™  ويف )٣( )٢( } جعلت يل األرض مسجًدا وطهوًرا { :  يقول والنيب  )١( } #$

ميا رجل أدركته الصالة صلى حيث وجعلت يل األرض طيبة طهوًرا ومسجًدا فأ { رواية

،   فكان عليك إذا أدركتك الصالة ومل جتد ماء أن تتيمم بالصعيد الطيب)٥( )٤( } . كان

  )öΝn=sù (#ρß‰ÅgrB [!$tΒ (#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ (#θßs|¡øΒ$$sù öΝà6Ïδθã_âθÎ/ Νä3ƒÏ‰÷ƒr&uρ çµ÷ΨÏiΒ 4 { )٦  {:  قال تعاىل
والصعيد الطيب طهور املسلم وإن مل  { . وأنت إذا مل جتد ماء حولك فعليك أن تتيمم

وإذا ،  كما يف احلديث فعليك أن تتيمم وأن تصلي يف الوقت )٧( } جيد املاء عشر سنني
ولكن ما حصل منك مما ورد يف السؤال من ،  مل تعرف كيفية التيمم فإنك تسأل عنها

وال تؤاخذ عليه ،  تأخري الصالة عن وقتها إىل أن وجدت املاء هذا خطأ ناشئ عن اجلهل

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
أمحد ،  )٧٣٦(، النسائي املساجد  )٥٢١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٣٢٨(البخاري التيمم ) ٢(

 .  )١٣٨٩(، الدارمي الصالة  )٣/٣٠٤(
 .  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما) ٣٧١،  ٣٧٠ / ١" ( صحيحه"  رواها اإلمام مسلم يف) ٣(
 .  )٥٢١(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٤(
، ورواه  )٩٠،  ٨٩/  ١" ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف )١٤٧،  ١٤٦ / ٥" ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

، كلهم من حديث أيب  )١٨٧،  ١٨٦ / ١" ( سننه"  ، ورواه الدارقطين يف )١٤٢ / ١" ( سننه"  الترمذي يف
 .  ذر رضي اهللا عنه

 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٦(
، ومستدرك  )٨٢،  ٨١ / ١(من حديث عماروسنن الدارقطين ) ٩١،  ٩٠ / ١(انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٧(

 .  ، من حديث ابن عمر وجابر رضي اهللا عنهما )١٨٠،  ١٧٩ / ١(حلاكم ا
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=øŠs9uρ öΝà6ø‹n§{  {:  لقوله تعاىل؛  إن شاء اهللا tæ Óy$ uΖã_ !$ yϑ‹ Ïù Οè?ù'sÜ÷z r& Ïµ Î/ Å3≈ s9uρ $ ¨Β ôNy‰£ϑ yè s? 

öΝä3ç/θ è= è% 4 { )واهللا تعاىل .  وتعمل مبا ذكرنا،   ويف املستقبل إن شاء اهللا تعلم هذا احلكم )١
 .  أعلم

 بسنته الفعلية ضرب بيديه األرض مث مسح هبا وجهه وظهر والتيمم كما بينه النيب 
 فالتيمم بضربة واحدة يقسمها بني وجهه وكفيه فيمسح وجهه بباطن )٢(وباطنهما ،  كفيه
وجيوز أن يكون بضربتني ،  وميسح كفيه براحتيه هذا إذا كان بضربة واحدة،  أصابعه

وإن كان ،  وكالمها وردت به السنة،  وضربة ثانية لليدين . ضربة للوجه ميسحه هبا
 .  واهللا تعاىل أعلم.  االقتصار على ضربة واحدة يقسمها بني وجهه وكفيه أصح

 أحكام احليض والنفاس واملرضع وحنوها 

 حكم قضاء الصالة لليت أسقطت محلها 
،  ذا احلملولكن إرادة اهللا شاءت بأن ال يتم ه،   سبق لزوجيت أن محلت- ٧٦س

واستمر ،                   ً                                وكان عمر اجلنني شهر ا ونصف شهر وأجريت هلا عملية تنظيف،  فأسقطت
 ً        ظن ا منها ؛  ومل تؤد الصالة يف هذه األيام،                           ً              الدم يرتل عليها أحد عشر يوم ا بعد العملية

ولكين قرأت فتوى ألحد املشايخ أن الدم الذي خيرج وعمر ،  أن الدم مينع الصالة
إذا ؟  هل تقضي الصالة اليت فاتتها؛  واآلن،      ً              يوم ا ال مينع الصالة٩٠اجلنني أقل من 

 ؟  فكيف يتم قضاؤها؛  كانت اإلجابة بنعم
ألن الدم الذي كان يرتل ؛  نعم جيب على زوجتك قضاء كل الصلوات اليت تركتها

 فإن؛                                                      ً ألنه إذا كان عمر احلمل الذي سقط ينقص عن واحد ومثانني يوم ا؛  منها دم نزيف
أما إذا كان عمر احلمل ،  ال تترك الصالة من أجله،  الدم الذي يرتل بعده دم نزيف

                                                 
 .  ٥:  سورة األحزاب آية) ١(
كالمها من حديث عبد ) ١٩٩ / ١(ورواه اإلمام مالك يف املوطأ .  )٣٩٧ / ١(رواه احلاكم يف مستدركه  ) (٢(

 .  اهللا بن أيب بكر بن حزم عن أبيه عن جده
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تترك الصالة ؛  فإن الدم الذي يرتل بعد سقوطه يعترب دم نفاس؛      ً          ً        واحد ا ومثانني يوم ا فأكثر
مث تغتسل وتصلي إذا متت األربعون ومل ،                   ً أو تبلغ أربعني يوم ا،  من أجله إىل أن ينقطع

 .  ينقطع

 ملرأة اليت تطهر يومني أو ثالثة مث يعاودها الدم وهي يف األربعني ا
،   امرأة نفساء تطهر يومني أو ثالثة مث يعاودها الدم وهي يف األربعني- ٧٧س

 ؟  فهل جتب عليها الصالة
فإن عاودها الدم ،  املرأة النفساء إذا طهرت أثناء األربعني فإهنا تغتسل وتصلي وتصوم

 .               ً ألنه يعترب نفاس ا؛  إهنا جتلسخالل األربعني ف
وتترك الصالة يف ،  واحلاصل أهنا تغتسل وتصلي يف األيام اليت ينقطع عنها الدم فيها

 .  واهللا أعلم،  األيام اليت يعود عليها الدم فيها خالل األربعني

                                                             ً  حكم الصالة والصوم للحائض اليت تستمر حيضتها أكثر من مخسة عشر يوم ا 
ويف كل مرة تأخذ فترة ،  أتيين الدورة الشهرية مرتني يف الشهر متزوجة ت- ٧٨س

ومل ترتل خارج ،  ويف شهر رمضان أتت قبل موعدها بأسبوع،      ً  يوم ا١٥أكثر من 
ً                      بل تكون يف باطن اجلسم وتستمر يف الباطن أسبوع ا قبل أن ترتل إىل اخلارج،  الفرج                                           ،

وكانت قبل هذه املدة تأيت يف ،  وامإال من مدة أربع أع؛  مع العلم أهنا مل تكن كذلك
هل أصوم وأصلي يف ؟  ما أعمل يف الصوم؛  وال تستمر أكثر من مخسة أيام،  موعدها

 ؟  الفترة اليت تكون يف باطن اجلسم أو ال أصوم وال أصلي
وملدة ال تزيد عن مخسة ،  املرأة ال تترك الصوم والصالة حىت خيرج منها دم احليض

فإنه ال يعترب الزيادة ؛                                         ً ستمر معها خروج الدم أكثر من مخسة عشر يوم افإن ا،         ً عشر يوم ا
وأما إحساسها بوجود دم احليض ،  وتصلي،  وتصوم،  بل تغتسل لتمامها،  عن عادهتا
وقبل خروجه تصوم وتصلي وتعترب ،  فهذا ال يترتب عليه شيء حىت خيرج؛  يف جسمها

 .      ً طاهر ا
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 صحف أو عن ظهر قلب حكم قراءة احلائض للقرآن من امل
ما حكم قراءة القرآن من املصحف للحائض أو قراءته عن :   سائلة تقول- ٧٩س

                          ً                                         ً     غيب كذلك للحائض وتقول أيضا  بأنين معتادة على قراءة بعض من اآليات دائما  فهل 
       ً                                      وأحيانا  أسهو وأقرأ القرآن وبعد أن أتذكر أقطع ،  علي ذنب إذا قرأت وأنا كذلك

حلكم يف قراءته يف االمتحان بالنسبة للحائض أو قراءة جزء من كذلك ما ا.  اآلية
اآليات يف بعض املواد كالتوحيد والفقه وغريها إذا تطلب األمر قراءة آيات لإلعراب 

 .  أو الشرح وحنو ذلك
الذي عليه حدث أكرب من جنابة أو حيض ممنوع من قراءة القرآن ال عن ظهر قلب 

 كما لقوله ؛  إن مل يقرأ فيه من احملدث ال جيوزو،  وال من مصحف بل مس املصحف
ّ           فمس  املصحف ملن .  )٢( )١( } ال ميس القرآن إال طاهر { يف حديث عمرو بن حزم   

أن احملدث .  وذلك باتفاق األئمة األربعة،  عليه حدث أصغر أو أكرب ال جيوز هلذا احلديث
وأما القراءة عن ظهر قلب فالذي عليه ،  ه أن ميس املصحف من غري حائلال جيوز ل

وأما الذي عليه حدث أكرب ال يقرأ القرآن ال من ،  حدث أصغر ال بأس أن يقرأ القرآن
كحالة االمتحانات إذا ؛  املصحف وال عن ظهر قلب إال احلائض يف حالة الضرورة

؛  رأ القرآن ألداء االمتحان بقدر الضرورةخشيت أن يفوت عليها االمتحان فال بأس أن تق
ألن فترة احليض ؛                                           ً               وكذلك إذا كانت حتفظ من القرآن آيات أو سورا  وختشى من نسياهنا

أو النفاس تطول فإهنا تقرأ القرآن الستذكاره وعدم نسيانه يف هاتني احلالتني ال بأس أن 
وأما فيما ؛  إما خوف النسيانتقرأ احلائض والنفساء القرآن للضرورة إما ألجل االمتحان و

ألنه ؛  عدا هذا فاملسألة خالفية واجلمهور على املنع واألحوط هلا أن تتجنب قراءة القرآن
                 ً                                  أما إذا قرأت شيئا  من القرآن ال بقصد التالوة إمنا بقصد .  ال داعي وال ضرورة لذلك

                                                 
 .  )٤٦٨(مالك النداء للصالة ) ١(
وسنن ) ١٤٤ / ١(وسنن النسائي ) ٥٨،  ٥٧ / ١(، وانظر سنن أيب داود  )٨٤ / ١(انظر مسند اإلمام أمحد ) ٢(

 .  )١٩٥ / ١(ابن ماجه 
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ا مل تقصد التالوة فهذا ال بأس به ألهن؛  الذكر كأمنا تقرأ آية أو بعض آية بقصد الذكر
                                     ً   وكذلك إعراب النحو إذا أعربت فهذا أيضا  ال ؛  وإمنا تقصد الذكر بذلك أو الدعاء
 .  واهللا أعلم،  يدخل يف حكم التالوة فال بأس بذلك

                          ً            حكم قراءة املرأة للقرآن غيب ا وهي حائض 
وإذا كان هذا غري ،                                  ً            هل جيوز للمرأة أن تقرأ القرآن غيب ا وهي حائض- ٨٠س
ّ                  فهل عليها إمث إذا در ست أبناءها القرآن؛  زجائ خاصة إذا كانوا يف املدارس أثناء ،                    

 ؟  احليض
ألن ؛  وال عن ظهر قلب،  ال من املصحف؛  ال جيوز للمرأة احلائض أن تقرأ القرآن

 ال جيوز له أن يقرأ - كاحليض واجلنابة -ومن عليه حدث أكرب ،           ً     عليها حدث ا أكرب
 واحليض حدث )١( كان ميتنع من قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة ألن النيب ؛  القرآن

 .  أكرب مثل اجلنابة مينع قراءة القرآن
أو حتفظ ،                        ً           إذا كانت احلائض حتفظ سور ا من القرآن؛  ولكن يف حالة خوف النسيان

ألن مدة احليض تطول فتنسى ما حفظته ؛  وختشى إذا تركت التالوة أن تنسى،  القرآن
ألهنا لو تركت ؛  ألن هذا من الضرورات؛  فال بأس أن تقرأ يف هذه احلالة؛  رآنمن الق

 .  نسته؛  قراءة القرآن
وميتد ،  إذا جاء وقت االمتحان يف مادة القرآن وهي حائض؛  وكذلك الطالبة

؛  فال بأس أن تقرأه لالمتحان؛  وال ميكن أن تؤدي االمتحان بعد هناية احليض،  حيضها
؛  وهذا يضرها،  وحصل عليها رسوب يف القرآن،  لفات عليها االمتحان؛  ركتهألهنا لو ت

ً                                                          ففي هذه احلالة أيض ا جيوز للطالبة أن تقرأ القرآن ألداء االمتحان عن ظهر قلب ومن                  
 .  لكن بشرط أن ال متسه إال من وراء حائل،  املصحف

                                                 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها) ٢٦٥ / ١(رواه مسلم يف صحيحه ) ١(
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واهللا .   هذا ليس ضرورةألن؛  فإهنا ال جتوز؛  أما قراءة احلائض القرآن ألجل التعليم
 .  أعلم

  وتعلمها أثناء الدورة الشهرية حكم قراءة القرآن واألدعية املأثورة عن النيب 
 هل تستمر الفتاة يف قراءة القرآن وقراءة األوراد واألدعية املأثورة عن - ٨١س
 ؟   أثناء الدورة الشهرية أم متتنع عن ذلكالنيب 

ة لألذكار واألحاديث واألدعية ال خالف بني العلماء يف قراءة احلائض يف أثناء الدور
والراجح أهنا ال جتوز إال .  وأما قراءهتا للقرآن فهي موضع خالف بني العلماء،  جوازها

 .  عند الضرورة كخوف النسيان أو فوات االمتحان الدراسي وحنو ذلك

 إفطار احلامل واملرضع وحكم احلبوب املانعة للعادة الشهرية 
وما هي مفسدات الصوم ؟      ُ                                 مىت ي باح الفطر يف رمضان للحامل واملرضع- ٨٢س
وهل جيوز للمرأة أن تتناول احلبوب املانعة للعادة الشهرية حىت تتمكن من ؟      ً عموم ا

 ؟  صيام رمضان بدون انقطاع
ألنه ميكن ؛  جيوز اإلفطار للحامل واملرضع إذا خافتا على ولديهما من أضرار الصيام

؛  فإذا كان األمر كذلك؛   يضعف الغذاء الذي يتغذى به املولود يف بطن أمهأن الصيام
وإن خافت على نفسها من ،  وتطعم مع القضاء،  وأن تقضي من أيام أخر،  فلها أن تفطر

فهذه ؛  وهي مرضع،  ألهنا ال تستطيع الصيام وهي حامل أو ال تستطيع الصيام؛  الصيام
 .  هذا ما يتعلق باحلامل واملرضع.   عليها إطعاموليس،  تفطر وتقضي من أيام أخر

وجيوز للمرأة تناول احلبوب اليت متنع عنها احليض من أجل أن تصوم إذا كانت هذه 
 .  احلبوب ال تضر بصحتها
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 القضاء على من جاءهتا الدورة الشهرية عند دخول وقت صالة مفروضة 
عند دخول وقت صالة                       َ       ُ          ما احلكم إذا أتت املرأة  الدورة  الشهرية - ٨٣س

 ؟  مفروضة فهل عليها قضاء ذلك الفرض بعد انتهاء الدورة
فإهنا إذا انقطعت العادة ؛  إذا دخل عليها وقت الفريضة مث طرأ عليها حدوث العادة
ألهنا وجبت عليها بدخول ؛  واغتسلت جيب عليها قضاء هذه الصالة اليت أدركت وقتها

فإهنا جيب ؛  فإذا زال املانع واغتسلت من احليض؛  ذاكومل تتمكن من أدائها حني ،  وقتها
ألن قضاء الصلوات الفائتة يكون على ؛  عليها أن تقضي هذه الصالة الفائتة على الفور

فإنه يقضي الصالة الفائتة وال يتقيد هذا بوقت دون ؛  الفور يف أي وقت متكن اإلنسان
 .  وقت

 ركها احليض وبيان احلكم لو حصل العكس حكم صالة العشاء اليت أخرهتا املرأة مث أد
َ  ّ                          إذا حان وقت صالة العشاء ولكنها مل ت ص ل  يف أول الوقت بل أخرهتا إىل - ٨٤س  ُ                                 

فهل عليها قضاء ؛  ولكنها فوجئت بالعادة الشهرية تأتيها،  أن يتوسط الوقت إىل آخره
طهرت وما حكم لو حصل العكس بأن ؟  ذلك الفرض الذي أخرته بعد طهارهتا أم ال

 ؟  وهي ال تزال يف وقت الفريضة من الفرائض اخلمس فهل تصليها أم ال
فإهنا جيب ؛  إذا أدركت املرأة صالة من الصلوات ومل تؤدها حىت نزل عليها احليض

ألهنا وجبت عليها ؛  عليها إذا ارتفع حيضها وتطهرت أن تقضي الصالة اليت أدركتها
 .  بدخول الوقت وكذلك العكس

 املرأة من حيضها يف آخر الوقت فإنه جيب عليها أن تغتسل وتصلي تلك وإذا طهرت
فإهنا تصلي الظهر ؛  الصالة وما جيمع إليها قبلها كمن طهرت يف آخر وقت العصر

 .  فإهنا تصلي املغرب والعشاء؛  ومن طهرت يف آخر وقت العشاء.  والعصر
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 حكم قضاء الصلوات اليت مرت هبا املرأة احلائض 
ُ                                            هل يلزم املرأة  قضاء  صلوات األيام اليت مل تصلها أثناء وجود الدورة  - ٨٥س     َ             
 ؟  الشهرية

ألن الصالة مل ؛  ليس على املرأة قضاء الصلوات اليت مرت هبا وهي يف الدورة الشهرية
وقد قالت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ملا سئلت عن ،  جتب عليها يف تلك احلال

 وذلك )٢( )١( } كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام وال نؤمر بقضاء الصالة { : ذلك
                             ً                              ألن الصيام ملا كان ال يتكرر كثري ا أمرت بقضائه خبالف الصالة فإهنا - واهللا أعلم -

 .                          ً      فيت احلائض من قضائها ختفيف ا عنها                               ُ تكرر يف اليوم والليلة مخس مرات فأ ع

 حكم اإلفرازات املهبلية اليت خترج من املرأة 
هل تعترب جنسة تفسد ؛   ما حكم اإلفرازات املهبلية اليت خترج من املرأة- ٨٦س
وما حكم من ال تنقطع عنها هذه اإلفرازات ؟  وهل ينجس ما تلوثه من مالبس؟  الوضوء

ً           غرق بعض ا من الزمنيف حالة العبادات اليت تست والبقاء يف ،  والطواف،  كالعمرة؛        
 دون )القبلة(وما حكم اإلفرازات املهبلية اليت تفرز من املرأة عند اإلثارة اجلنسية ؟  املسجد

 ؟  وهل تستوجب الغسل كغسل اجلنابة؟  أن يكون هناك مجاع
وتنجس ما ،  وءوتنقض الوض،                           ُُ                حكم اإلفرازات اليت خترج من ق ب ل املرأة أهنا جنسة

فيجب على املرأة أن تستنجي منها وتتوضأ إذا أرادت ؛  أصابته من البدن أو الثياب
وكذلك جيب الوضوء من كل ،  وتغسل املكان الذي أصابته من ثوهبا أو بدهنا،  الصالة

 .  خارج من السبيلني عندما يريد املسلم الصالة

                                                 
، أبو  )٢٣١٨(، النسائي الصيام  )١٣٠(، الترمذي الطهارة  )٣٣٥(، مسلم احليض  )٣١٥(البخاري احليض ) ١(

 .  )٩٨٦(، الدارمي الطهارة  )٦/٢٣٢(، أمحد  )٦٣١(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٦٢(داود الطهارة 
 .  )١٩٥-١٩٤ / ١(، وانظر نصب الراية  من حديث عائشة رضي اهللا عنها) ٥٨ / ١(انظر سنن أيب داود ) ٢(
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                            ً  ي وتنظف فرجها وتضع عليه حفاظ ا واملرأة اليت يستمر معها خروج اإلفرازات تستنج
        ِ ُ ْ      وال بأس ب ل ب ثها يف ،  وتتوضأ لكل صالة وعندما تريد الطواف،                    ً مينع أن خيرج منه شيئ ا

والذي مينع اللبث يف املسجد هو احليض والنفاس ،                ً ألن هذا ليس حيض ا؛  املسجد
 .  واجلنابة

إال إذا كانت ؛   الغسلوخروج اإلفرازات نتيجة القبلة أو املالعبة من الزوج ال توجب
 .                    مني ا خرج بدفق ولذة

 حكم من تدخل املسجد احلرام أو املسجد النبوي وهي حائض 
 هل على اليت تدخل املسجد احلرام أو النبوي وهي حائض شيء مثل - ٨٧س

 ؟  كفارة وهي كانت يف وقت ضرورة
 ألن النيب ؛  دال جيوز للمرأة احلائض أن تدخل املسجد احلرام وال غريه من املساج

 .  )١(هنى احلائض أن تدخل املسجد للجلوس فيه 
أما جمرد الدخول من غري جلوس كأن متر به أو أن تأخذ حاجة منه فليس عليها يف 

فمرور احلائض واجلنب يف املسجد أو دخوهلم ألخذ حاجة منه يف غري ،  ذلك حرج
دث أكرب من حيض أو جنابة إمنا املمنوع هو جلوس من عليه ح،  جلوس فيه ال حرج فيه

وما فعلته إن كنت دخلت يف املسجد احلرام أو املسجد النبوي وبقيت فيه ،  يف املسجد
لكن عليك أن تتويب إىل اهللا سبحانه وتعاىل وتستغفريه ؛                        ً وجلست فيه فقد فعلت حمرم ا

اهللا و.  وليس عليك كفارة يف هذا إمنا عليك التوبة واالستغفار،  وال تعودي ملثل هذا
 .  أعلم

 
 

                                                 
 .  بعد الطهر:  بدون ذكر) ١٨٧،  ١٨٦ / ١( ورواه النسائي يف سننه ، )٨١ / ١(رواه أبو داود يف سننه ) ١(
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 ما يرخص للشيخ املسن واملرأة العجوز يف الفطر 
                                             ً                بالنسبة ألصحاب األعمال املتعبة الذين ال جيدون متسع ا من الرزق غري - ٨٨س

.  ما يزاولونه من أعمال هل يرخص هلم يف الفطر كالشيخ املسن واملرأة العجوز أم ال
 ؟  أفيدونا مأجورين

       ً                                          كان شاق ا ألن املسلمني ما زالوا يعملون يف خمتلف العصور العمل ال يبيح اإلفطار وإن 
ّ        وألن العمل ليس من األعذار اليت نص  اهللا جل ؛  ومل يكونوا يفطرون من أجل األعمال                              
وهي ،  ألن األعذار اليت يباح اإلفطار هلا حمصورة؛  وعال على إباحة اإلفطار من أجلها

املزمن كذلك احلامل واملرضع إذا خافتا السفر واملرض واحليض والنفاس واهلرم واملرض 
هذه األعذار اليت وردت األدلة يف إباحة اإلفطار من ؛  على أنفسهما أو على ولديهما

 .  أما العمل يف حد ذاته فإنه ال يبيح اإلفطار لعدم الدليل على ذلك،  أجلها
ً ولكن العامل جيب عليه أن يصوم مع املسلمني وإذا قدر أن العمل أرهقه جد  ا وخاف                                                                

وميسك بقية يومه ويقضي هذا ،                  ُ             فإنه يتناول ما ي بقي على حياته،  على نفسه من املوت
 .                                                 ً       وأما أن يفطر ابتداء من أجل العمل فهذا مل يكن عذر ا شرعي ا.  اليوم من يوم آخر

 احلكم إذا قدم املسافر أو طهرت احلائض يف أثناء النهار 
ض يف أثناء النهار فماذا عليهم أن  إذا قدم املسافر أو طهرت احلائ- ٨٩س
 ؟  يفعلوا
إذا كان اإلنسان أفطر لعذر من األعذار كالسفر واملرض أو املرأة أفطرت من .  نعم

              ُ       فإن الواجب أن ي مسكوا ؛  مث زالت هذه األعذار يف أثناء النهار؛  أجل احليض والنفاس
           ً         اليوم احترام ا للوقت فيمسكوا بقية ؛  بقية يومهم وأن يقضوا هذا اليوم من يوم آخر

وكذلك الصغري لو بلغ يف .  ألنه مضى وقت من اليوم مل يصوموا فيه؛  وعليهم القضاء
ً                                                أثناء النهار أيض ا فإنه ميسك بقية اليم ويقضي هذا اليوم من يوم آخر                  . 
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 حكم املرأة احلائض اليت طهرت بعد الفجر يف رمضان 
ً              إذا كانت املرأة حائض ا يف رمضان أو- ٩٠س وطهرت من ،   يف آخر فترة نفاس                   

؟  فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم ال؛  ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان
وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت يف الصيام مث ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء 

  ؟ أم ال يؤثر ذلك عليها،  هل تقطع صيامها؛  املدة املعتادة لكل من احليض والنفاس
هي ما إذا طهرت احلائض يف أثناء النهار أو و:  أما بالنسبة للنقطة األوىل من السؤال

مث تقضي هذا ،  فإهنا تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها؛  النفساء طهرت يف أثناء النهار
 .  هذا الذي يلزمها.  اليوم يف فترة أخرى

غتسلت مث رأت بعد ذلك وهي إذا انقطع دمها من احليض مث ا : وأما النقطة الثانية
كنا ال نعد الكدرة  { : لقول أم عطية رضي اهللا عنها؛  فإهنا ال تلفت إليه؛     ً شيئ ا

 .  فال تلتفت إىل ذلك؛  )١( } والصفرة بعد الطهر شيئًا
 :  أما بالنسبة للنفساء

فإهنا تعترب ؛  مث عاد إليها شيء،  مث اغتسلت،  ا قبل األربعنيفإذا كانت انقطع دمه
؛                                  ً ال يصح معه صوم وال صالة مادام موجود ا،  وهذا الذي عاد يعترب من النفاس،  نفساء

 .  ألنه عاد يف فترة النفاس
فإهنا ؛  مث عاد إليها شيء بعد األربعني،  واغتسلت،  أما إذا كانت تكاملت األربعني

 .               ً فإنه يكون حيض ا؛  إال إذا صادف أيام عادهتا قبل النفاس؛  ليهال تلتفت إ
مث رأت ،  واغتسلت،       ُ               إذا أ كملت عادة احلائض:  احلاصل أن هذا البد فيه من تفصيل

        ً          ورأت طهر ا يف أثناء ،  وإذا كانت عادهتا مل تكمل.  ال تلتفت إليه؛     ً         شيئ ا بعد ذلك
.  ألنه جاءها يف أثناء العادة؛                ً فإهنا تعتربه حيض ا ؛ مث عاد إليها الدم؛  واغتسلت،  العادة

                                                 
، ابن ماجه  )٣٠٧(، أبو داود الطهارة  )٣٦٨(، النسائي احليض واالستحاضة  )٣٢٠(البخاري احليض ) ١(

 .  )٨٧١(، الدارمي الطهارة  )٦٤٧(الطهارة وسننها 
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وإن كان عاد ،                ً فإنه يعترب نفاس ا؛  وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها يف فترة األربعني
إال إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل ؛                  ً فإهنا ال تعتربه شيئ ا؛  إليها بعد متام األربعني

 .  احلمل

 ل أسبوعحكم النفساء إذا طهرت خال
            ً                                    مث صامت أيام ا معدودة يف رمضان مث عاد إليها الدم 

مث صامت مع املسلمني يف رمضان ،   إذا طهرت النفساء خالل أسبوع- ٩١س
وهل يلزمها قضاء األيام ؟  هل تفطر يف هذه احلالة؛  مث عاد إليها الدم،     ً         أيام ا معدودة

 ؟  اليت صامتها واليت أفطرهتا
فإن ،                                             ً نفساء ال تصوم إال كانت ترى الدم خالل أربعني يوم امما ال شك فيه أن ال

فإن عاد إليها نزول الدم قبل إمتام ،  اغتسلت وصامت؛  انقطع عنها الدم قبل األربعني
وما صامته أيام انقطاع الدم عنها ،  تركت الصيام مدة نزول الدم إىل األربعني؛  األربعني

واهللا ،  هذا أصح قويل العلماء يف هذه املسألة . ألهنا صامته يف حالة طهر؛  صوم صحيح
 .  أعلم

 حكم املرأة إذا طهرت يف فجر يوم يف رمضان وإذا ظهر شيء بعد انتهاء املدة املعتادة 
ً                                        إذا كانت املرأة حائض ا يف رمضان أو يف آخر فترة نفاس وطهرت من - ٩٢س                    

؟  لك اليوم أم الذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان فهل عليها أن تكمل صيام ذ
وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت يف الصيام مث ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء 

 ؟  املدة املعتادة لكل من احليض والنفاس هل تقطع صيامها أم ال يؤثر ذلك عليه
أما بالنسبة للنقطة األوىل من السؤال وهي ما إذا طهرت احلائض يف أثناء النهار أو 

مث تقضي هذا اليوم ،   يف أثناء النهار فإهنا تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومهاالنفساء طهرت
 .  يف فترة أخرى هذا الذي يلزمها
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                                                                         ً  وأما النقطة الثانية وهي إذا انقطع دمها من احليض مث اغتسلت مث رأت بعد ذلك شيئ ا 
كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد  { : لقول أم عطية رضي اهللا عنها؛  فإهنا ال تلتفت إليه

 .   فال تلتفت إىل ذلك)٢( )١( } الطهر شيئًا
أما بالنسبة للنفساء فإذا كانت انقطع دمها قبل األربعني مث اغتسلت مث عاد إليها شيء 

 صوم وال صالة مادام وهذا الذي عاد يعترب من النفاس ال يصح معه،  فإهنا تعترب نفساء
أما إذا كانت تكاملت األربعني واغتسلت مث عاد ،  ألنه عاد يف فترة النفاس؛       ً موجود ا

إليها شيء بعد األربعني فإهنا ال تلتفت إليه إال إذا صادف أيام عادهتا قبل النفاس فإنه 
 .          ً يكون حيض ا

             ً  سلت مث رأت شيئ ا احلاصل أن هذا البد فيه من تفصيل إذا أكملت عادة احلائض واغت
                              ً                         وإذا كانت عادهتا مل تكمل رأت طهر ا يف أثناء العادة واغتسلت ،  بعد ذلك ال تلتفت إليه

وكذلك النفساء إذا كان ،  ألنه جاءها يف أثناء العادة؛                                ً مث عاد إليها الدم فإهنا تعترب حيض ا
د متام األربعني فإهنا ال وإن كان عاد إليها بع،                                        ً عاد إليها يف فترة األربعني فإنه يعترب نفاس ا

 .           ً                                             تعتربه شيئ ا إال إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل احلمل

 حكم امرأة يأتيها دم الطمث بعد نيتها للصوم 
 ؟   ما حكم امرأة يأهتا دم الطمث بعد نيتها للصوم- ٩٣س

إلفطار ويلزمها ا،  يفسد صومها؛  مث نزل عليها دم العادة الشهرية،  املرأة إذا صامت
مث تقضي ،  فإهنا تصوم بقية الشهر؛  فإذا انقطع عنها الدم عند متام العادة؛  يف أيام الدورة

 .  ما أفطرته أيام عادهتا

                                                 
، ابن ماجه  )٣٠٧(، أبو داود الطهارة  )٣٦٨(، النسائي احليض واالستحاضة  )٣٢٠(البخاري احليض ) ١(

 .  )٨٧١(، الدارمي الطهارة  )٦٤٧(الطهارة وسننها 
بعد (بدون ذكر ) ١٨٧،  ١٨٦ / ١" ( سننه"  ، ورواه النسائي يف )٨١ / ١" ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(

 .  ، كالمها من حديث أم عطية رضي اهللا عنها عند النسائي.  )الطهر



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٥٩٢

 من مل تصم وقد أدركها البلوغ
  وهي يف الرابعة عشر من العمر وصامت يف اخلامسة عشر 

ومل أصم ،  وأتتين الدورة الشهرية،   كنت يف الرابعة عشر من العمر- ٩٤س
ً                                       علم ا بأن هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي؛  رمضان تلك السنة حيث إننا كنا ؛    

وكذلك ،  وقد صمت يف اخلامسة عشر،  وال علم لنا بذلك،  منعزلني عن أهل العلم
،  فإنه يلزم عليها الصيام؛  مسعت من بعض املفتني أن املرأة إذا أتتها الدورة الشهرية

 .  نرجو اإلفادة،  ن سن البلوغولو كانت أقل م
ومل ،  هذه السائلة اليت ذكرت عن نفسها أهنا أتاها احليض يف الرابعة عشرة من عمرها

ألهنا ؛  ليس عليها إمث حني تركت الصيام يف تلك السنة؛  تعلم أن البلوغ حيصل بذلك
ه جيب عليها فإن؛  لكن حني علمت أن الصيام واجب عليها،  واجلاهل ال إمث عليه،  جاهلة

وجب ؛  ألن املرأة إذا بلغت؛  أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت
 .  عليها الصوم

 :  وبلوغ املرأة حيصل بواحد من أمور أربعة
 .   أن تتم مخس عشرة سنة- ١
 .   أن تنبت عانتها- ٢
 .      ُ    أن ت رتل- ٣
 .   أن حتيض- ٤

           ُ ِّ                            فقد بلغت وك ل فت ووجبت عليها العبادات كما ؛  فإذا حصل واحد من هذه األربعة
 .  جتب على الكبرية

 حكم من مل تصم بسبب اجلو احلار وبسبب االمتحانات 
هي فتاة يف العشرين من عمرها وخالل شهر رمضان :   سائلة تقول- ٩٥س

ً            املبارك يف العام املاضي أفطرت مخسة أيام بسبب احليض وأفطرت أيض ا مخسة أيام                                                         
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                                            ً             لك بسبب االمتحانات يف اجلامعة حيث إن اجلو حار جد ا وصادف أيام وذ؛  أخرى
االمتحانات فقامت باإلفطار يف آخر أيام االمتحانات حىت تستطيع التركيز واملذاكرة 

وهذه ،                                              ً            إهنا كانت تتعب من الصوم واملذاكرة واالمتحانات مع ا هلذا أفطرت:  وتقول
وعلى كل حال :  هنا ضعيفة اجلسم تقولاأليام العشرة اليت عليها مل تقضها حيث إ

                    ً      ً                                              احلمد هللا فأنا أحتسن شيئ ا فشيئ ا اآلن لكنين قمت بتوزيع مبلغ وقدره نصف دينار عن 
                                                    ً                 كل يوم للمساكني ومقداره بالريال السعودي مخس رياالت تقريب ا املهم أنين أهنيت 

ً          العشرة األيام من التوزيع وسؤايل هل جيب علي  القضاء أيض ا بعدما ق مت به من إطعام                                        َّ          
 ؟  أم أن األمر انتهى إىل هذا احلد أفيدوين أفادكم اهللا؛                 ً عن كل يوم مسكين ا

   ً                                                                      أوال  إفطار املرأة يف أيام احليض واجب حيرم عليها الصيام يف هذه احلالة فهي تفطر يف 
فإفطارك أيتها السائلة اخلمسة األيام يف ؛  حال احليض وجيب عليها القضاء من أيام أخر

أما إفطارك .  العادة أمر مشروع ويلزمك القضاء عن هذه اخلمسة يف أيام أخروقت 
ألن الدراسة أو املذاكرة ؛  اخلمسة األخرى من أجل املذاكرة والدراسة فهذا خطأ كبري

ألن اإلفطار يف رمضان إمنا يباح للمسافر ويباح للمريض ؛          ً             ليست عذر ا يبيح اإلفطار
يع الصيام ويباح للحامل واملرضع إذا خافتا على نفسيهما ويباح لكبري السن الذي ال يستط

فإفطارك ألجل املذاكرة أو ألجل ؛  وأنت لست من هؤالء املعذورين،  أو على ولديهما
فعلى املسلم أن يصوم ولو كان يعمل ويشتغل مادام ؛  الدراسة أو االمتحانات خطأ كبري

ً                                   مقيم ا صحيح ا فإنه جيب عليه الصيام ولو كان يشتغ       ً ألن ؛  ل بأي عمل من األعمال   
               ً                                                           األعمال ليست عذر ا يف اإلفطار ومازال املسلمون يعملون منذ فرض اهللا الصيام ويصومون 

ولكن جيب على والة املسلمني والقائمني على ،  وما كانوا يتركون الصيام من أجل العمل
،   أيام الصيامالتعليم أن يراعوا ظروف الصيام وأن ال جيعلوا االمتحانات يف رمضان أو يف
وال حيرجوا ،  وإذا صادفت االمتحانات رمضان فليجعلوها يف الليل أو يف أول النهار

بل عليهم أن خيففوا عنهم وأن جيعلوا االمتحان يف وقت مناسب ،  الطالب يف وقت احلر
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ألنه ركن من أركان اإلسالم جيب ؛  ألن الصيام مقدم على غريه؛  مراعاة للشعائر الدينية
 .  افظة عليه وحساب وقته املناسباحمل

فهذا خطأ ألن ؛  أما ما ذكرت السائلة من تقدمي الصدقة والدراهم لتقوم مقام القضاء
اإلطعام إمنا يشرع يف حق من ال يستطيع القضاء إما ملرض مزمن وإما هلرم وكرب سن أما 

 يطعم ألنه مل الذي ينتظر الشفاء وينتظر االستطاعة فهذا يؤخر القضاء حىت يستطيع وال
ييأس من القضاء فما قدمته السائلة من اإلطعام أو الصدقة يف غري حمله وجيب عليك قضاء 
                    ِ                             ِ                       اخلمسة األيام اليت أفطرت ها للحيض ومخسة األيام اليت أفطرت ها خطأ من أجل املذاكرة 
واالمتحان وقد استطعت واحلمد هللا وذهب عنك املرض فعليك باملبادرة بالقضاء وعليك 

 .   القضاء إطعام مسكني عن كل يوم مبقدار نصف صاع من الطعام عن تأخري القضاءمع

 حكم من مل تصم يف السنة اليت بلغت فيها جلهلها بوجوب الصيام 
 إذا بلغت الفتاة قبل حلول شهر رمضان ولكنها مل تصم رمضان يف تلك - ٩٦س

وهل ؟  عليها أن تفعلفماذا ،  السنة اليت بلغت فيها جلهلها بوجوب الصيام عليها
 ؟                              ً       ً         حكمها يف هذا حكم من أفطر عامد ا متعمد ا دون عذر

عليها أن تتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل وأن تقضي الصيام الذي تركته بعدد األيام وأن 
                   ً                                                        تطعم عن كل يوم مسكين ا إذا كان أتى عليها رمضان آخر ومل تصم تلك األيام فيلزمها 

 :  ثالثة أشياء
والندم على هذا الشيء والعزم على أن ال تعود ،  بة إىل اهللا سبحانه وتعاىلالتو :    ًأوال 

 .  واإلقالع عن هذا الذنب،  إليه
 .  تقضي هذه األيام اليت تركتها : والشيء الثاين
إذا كان أتى عليها رمضان آخر فأكثر وهي مل تقض فإهنا تطعم عن  : والشيء الثالث

ومقدار اإلطعام أن تدفع عن كل يوم نصف ،  أخري           ً                   كل يوم مسكين ا مع القضاء عن الت
 .  الصاع وهو كيلو ونصف من الطعام للفقراء
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 فتاة أتتها العادة الشهرية ألول مرة يف شهر رمضان ولكنها مل تفطر 
بل ،   فتاة أتتها العادة الشهرية ألول مرة يف شهر رمضان لكنها مل تفطر- ٩٧س

 ؟  فماذا عليها اآلن.  مل تقض تلك األيامبقيت صائمة وقد مضى على ذلك عامان و
ألن هذا يدل على التساهل وجيب عليها مع ؛  جيب عليها التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل

 :   أمرانالتوبة إىل اهللا 
ألن صيامها يف وقت ؛  أن تقضي هذه األيام اليت صامتها وقت احليض : األمر األول

 .  احليض ال جيوز وال جيزئ
؛                        ً                                 أن تطعم عن كل يوم مسكين ا عن التأخري الذي أخرته من غري عذر : ثايناألمر ال

ألن من كان عليه أيام من رمضان جيب عليه أن يقضيهما قبل رمضان اآلخر مع 
وإذا كان غري معذور يف ،  فإذا جاء رمضان اآلخر ومل يقضه فإنه يقضيها بعده؛  اإلمكان

 .  ومقدار اإلطعام نصف صاع عن كل يوم،  االتأخري فعليه إطعام مع القضاء كما ذكرن

 حكم قياس فطر من أفطر إلنقاذ غريه على فطر احلامل إذا خافت على ولدها 
هل يقاس عليها من أفطر ؛   هل يقاس على احلامل إذا خافت على ولدها- ٩٨س

 ؟  بأن يقضي وعليه إطعام:  يعين؛     ً          مثال  إلنقاذ غريه
وال يتمكن من إنقاذ ،  كة إذا استدعى األمر أن يفطريفطر إلنقاذ غريه من مهل؛  نعم

 .  فله أن يفطر ويقضي؛  غريه من املهلكة إال باإلفطار

 حكم اإلفطار يف رمضان إذا توافق االمتحان الدراسي مع رمضان 
فهل جيوز للطالب أن يفطر يف ؛   إذا توافق االمتحان الدراسي مع رمضان- ٩٩س

ً                                      علم ا أن عمر الطالب ال يتجاوز السادسة عشرة ؛ رمضان حىت يستطيع أن يركز  ؟    
ألن ؛  ال جيوز للطالب الذي قد بلغ احللم أن يفطر يف رمضان من أجل االمتحان

؛  فيجب عليه الصيام؛  وهذا صحيح مقيم،  اإلفطار إمنا رخص فيه للمريض واملسافر فقط
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BΘ$ −ƒ r& tyz é& 3 { )ومن يف ،  فلم يرخص سبحانه باإلفطار للمقيم إال يف حالة املرض،   )١
 .  ض من الكبري اهلرم واحلامل واملرضع إذا أضر هبما أو بولديهما الصومحكم املري

إال إذا خشوا على ؛  كما أنه ال جيوز ألصحاب األشغال الشاقة أن يفطروا يف رمضان
مث ،                              ُ                           فإهنم جيوز هلم أن يتناولوا ما ي بقي عليهم حياهتم يف هذه احلالة؛  أنفسهم من التلف
 .  وال جيوز هلم أن يفطروا ابتداء من أجل العمل،  ذا اليومويقضوا ه،  يواصلوا اإلمساك

ألنه مل جيب عليه الصيام ؛  فال بأس أن يفطر؛  أما الطالب الذي هو دون البلوغ
 .  ووجب عليه الصيام،  فقد بلغ سن التكليف؛  ومن مت له مخس عشرة سنة،  بعد

 حكم اإلفطار يف رمضان بسبب األعمال الشاقة 
وقد جئت إليها وشهر رمضان ،  أعمل يف إحدى البالد العربية كنت - ١٠٠س

فأفطرت ما ،               ً    ً ولكين عملت عمال  شاق ا،  وقد صمت األيام،  ما قبل املاضي يف بدايته
،                 ً             وقد زاولت أعماال  أخرى بعد ذلك،  تبقى من أيام رمضان لشدة حاجيت للعمل

وإىل اآلن أزاول ،  أفطرت الباقيو،                              ً ومل أستطع قضاء األيام األوىل أيض ا،  ولكنها شاقة
 ؟  أفيدونا أفادكم اهللا؟  أم القضاء فقط،         َّ              فهل علي  قضاء والكفارة؛       ً     أعماال  شاقة

وال سيما أركان اإلسالم اخلمسة كصيام شهر ،  جيب على املسلم أن يهتم بدينه
 هنار وأن ال يتساهل يف ذلك أو يلتمس املعاذير للتخلص من الصيام واإلفطار يف،  رمضان
،  فاهللا تعاىل إمنا أباح اإلفطار للمريض وللمسافر وللمرأة احلائض والنفساء؛  رمضان

كذلك اإلفطار للمريض ،  هؤالء هم الذين أباح اهللا هلم اإلفطار مع القضاء من أيام أخر
ويطعمون عن ،  هؤالء أباح اهللا هلم اإلفطار يف هنار رمضان،  املرض املزمن والكبري اهلرم

 .         ً             وم مسكين ا بدل الصيامكل ي

                                                 
 .  ١٨٥:  ة البقرة آيةسور) ١(
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وعلى املسلم أن يكيف عمله حسبما ،  فهذا ال يبيح اإلفطار؛  أما العمل الشاق
وال يكلف نفسه العمل ،                 ً                    فيجعل العمل خاضع ا يستطيع معه الصيام،  يستطيع مع الصيام

 .  والعمل الشاق يتركه لغري رمضان،  الذي ال يستطيع أن يصوم معه
؛  نك تركت الصيام من أجل العمل الشاق كما ذكرت لسنتنيأما ما وقع منك من أ

 .  كان الواجب عليك أن تسأل قبل أن تقع يف احملذور،  فهو يعترب خطأ منك
والتوبة والندم على ما ،  فيجب عليك قضاء ما أفطرت؛  أما وقد وقع هذا الشيء

،          ً وم مسكين اوجيب عليك مع القضاء عن أيام رمضان األوىل أن تطعم عن كل ي،  فعلت
أما ،                                     ً                              تقضي عدد األيام وتطعم عن كل يوم مسكين ا نصف صاع عن كل يوم من الطعام

واهللا .  فهذا جيب عليك قضاء األيام اليت أفطرهتا منه فقط بدون إطعام؛  رمضان الثاين
 .  أعلم

 حكم اإلفطار للتقوي على العمل الشاق 
وجاء ،  هنا من أجل العملوجئت إىل ،   كنت يف إحدى الدول العربية- ١٠١س

ويف هذه احلالة اضطررت إىل اإلفطار ،  شهر رمضان وليس معي شيء من املال
 ؟         َّ          فهل علي  شيء يف هذا؛  والعمل

ألن اإلفطار جيوز للمريض وللمسافر وللحائض ؛  العمل ال يبيح اإلفطار يف رمضان
فإنه ال يبيح ؛  ا العملأم،  واحلامل واملرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما

فإنه يترك ؛  وإذا كان ال يقوى على العمل مع الصيام،  فالعامل يعمل ويصوم،  اإلفطار
 .  واألعمال كثرية،           ً                   ويطلب عمال  آخر يتفق مع الصيام،  العمل

وألنه صحيح غري ؛  ألنه حاضر غري مسافر؛  احلاصل أن العامل ال جيوز له أن يفطر
؛   عذر شرعي من األعذار اليت رخص للصائم أن يفطر من أجلهاوألنه ليس له؛  مريض

،  وعليه أن يطلب من األعمال ما ال يتعارض مع صيامه،  فعليه أن يعمل ويصوم
ً                       ومن يتق اهللا جيعل له خمرج ا ويرزقه من حيث ال حيتسب،  واألعمال كثرية                       . 
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وال يتركون ،  ونوما زال املسلمون منذ فرض اهللا الصيام يعملون ويشتغلون ويصوم
مل يرد يف ؛  ومع هذا،                           ً            مع العلم أهنم يعملون أعماال  شاقة ومتعبة،  الصيام من أجل العمل

،  تاريخ اإلسالم أو عن السلف الصاحل أهنم يفطرون من أجل العمل وهم مقيمون أصحاء
 .  واهللا تعاىل أعلم

وعليك ،   هنار رمضانوعليك أيها السائل التوبة إىل اهللا مما حصل منك من اإلفطار يف
 .  قضاء ما أفطرته

 حكم ترك املرأة صيام ثالثة رمضانات ملشقة رعي األغنام 
،  وبلغت،  ويل أخت كانت تقوم برعي األغنام،   كنا نعيش يف البادية- ١٠٢س

وملشقة رعي ،  وعددها ثالث رمضانات،  ومرت عليها رمضانات عديدة ومل تصمها
واآلن قد تزوجت وانتقلت إىل حياة ،  رمحة هلا؛  اي بالصياممل يأمرها والد؛  األغنام

وهل عليها مع القضاء إطعام ؟  فهل تقضي هذه األشهر اليت أفطرهتا؛  املدينة والراحة
 .  أفيدوين جزاكم اهللا كل خري؟  مساكني

؛  ال جيوز لويل أمر األوالد إذا بلغوا أن يتركهم يستمرون على ترك الصالة والصيام
وفرقوا بينهم يف ،  واضربوهم عليها لعشر،  مروا أوالدكم بالصالة لسبع {  لقوله

 وقال )٤( )٣( } وكلكم مسؤول عن رعيته،  كلكم راع {  وقال )٢( )١( } املضاجع

$  {:  تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ { )٥(   ،

öãΒ  {:  وقال تعاىل ù&uρ y7 n= ÷δ r& Íο 4θ n=¢Á9$$ Î/ { )٦(   . 
                                                 

 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ١(
 .  )١٣٠ / ١(رواه أبو داود يف سننه ) ٢(
، الترمذي اجلهاد  )١٨٢٩(، مسلم اإلمارة  )٢٢٧٨(البخاري يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ) ٣(

 .  )٢/١٢١(محد ، أ )٢٩٢٨(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء  )١٧٠٥(
 .  )١٠٤ / ٨(رواه البخاري يف صحيحه ) ٤(
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ٥(
 .  ١٣٢:  سورة طه آية) ٦(
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فيجب على والدي الصغري إذا بلغ أن يأمروه ويلزموه بالصالة والصيام وغري ذلك من 
ويرغبوه يف األعمال ،   احملرماتكما جيب عليهم أن ينهوه ومينعوه من؛  الواجبات
وما ذكره السائل من شأن هذه الفتاة اليت بلغت ومل تصم رمضان ثالث ،  الصاحلة

إذ كيف يليق بأولياء أمورها وهم مسلمون أن يتركوها ؛            ُ      ُ    سنوات شيء ي حزن وي خيف
التوبة فالواجب عليها اآلن ؛  وكوهنا ترعى األغنام ال يربر هلا ترك الصيام،  تترك الصيام

ومع الصيام ،  مث تبادر بقضاء أشهر رمضان اليت تركتها،  واالستغفار والندم على ما فعلت
كفارة ،  بعدد األيام؛  عن كل يوم،                     ً                    تطعم عن كل يوم مسكين ا نصف صاع من الطعام

 .  واهللا املوفق.  عن تأخريها القضاء
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 كتاب الصالة 

 أحكام األذان واإلقامة 

  كلمة حي على الصالة يف األذان كيفية نطق التاء يف
،  بالتاء؛  حي على الصالة:   اعترض أحد املصلني على املؤذن بقوله- ١٠٣س
اجلميع :  ولكن املؤذن قال،  باهلاء؛  حي على الصالة:  إنه جيب أن يقول:  وقال
 ؟  فهل هذا صحيح؛  سواء بالتاء أو باهلاء،  جائز

كما هو يف مقتضى اللغة ؛  باهلاء؛   الصالةحي على:  األوىل عند الوقف أن يقول
ألنه ال ؛  فال ينبغي التشديد يف ذلك؛  فال بأس بذلك؛  وإذا قاهلا بالتاء،  على املشهور

 .  واهللا أعلم.  وال إخالل باملعىن،  يترتب عليه حمذور شرعي
 :  " األلفية " قال ابن مالك يف

ِ  ْيف الوقِف تا تأنيث االسم هـا ُجِعـلْ  ُ                    ِ ــلْ   ْإنْ       ــحَّ ُوِص ــساكنٍ َص ِ  ْ         مل يكــن ب  ُ  َّ  َ  ٍ           
وقف عليه ؛             ًفإن كان فعال ،  إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث " : قال الشارح

ٌ      هند  قامت:  حنو؛  بالتاء فال خيلو إما أن يكون ما ؛              ً فإن كان مفرد ا:            ً وإن كان امس ا،    
:  حنو؛   بالتاءوقف عليه؛                      ً       ً فإن كان ما قبلها ساكن ا صحيح ا،           ً       ً      قبلها ساكن ا صحيح ا أو ال

 .  )١(.  فاطمه ومحزه وفتاه؛  حنو؛  وقف عليها باهلاء؛  وإن كان غري ذلك،  بنت وأخت

 حكم الترديد خلف املؤذن والذكر بعد اإلقامة 
ٌ                 وهل ي شرع ذكر  بعد اإلقامة أم ال؟   ما حكم الترديد خلف املؤذن- ١٠٤س ؟      ُ       

 .                     ً أفيدونا جزاكم اهللا خري ا

                                                 
 .  )٥١٥،  ٥١٤/ ٢" ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: "  انظر) ١(
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بأن يقول السامع مثل ما يقول املؤذن من التكبري والتهليل ؛  ؤذناملشروع متابعة امل
وكذا تشرع ،  وغريه من ألفاظ األذان إال يف احليعلتني فإنه يقول ال حول وال قوة إال باهللا

 .  فلم يثبت فيه شيء عن النيب ؛  أما الدعاء بعدها،  ألهنا أذان؛  متابعة ألفاظ اإلقامة

  الصالة حكم تأخري األذان بتأخري
 وهل يصح االحتجاج حبديث؟   هل يشرع تأخري األذان بتأخري الصالة- ١٠٥س

 .  أثابكم اهللا؟  " . )١( } أبردوا {
حىت حيصل اإلبراد الذي أمر ،  يشرع تأخري أذان الظهر يف شدة احلر يف الصيف؛  نعم
حلضر الناس إىل املسجد ؛  ألنه لو قدم األذان؛     ً        رفق ا بالناس؛   يف هذا الوقتبه النيب 

؛  إذا اشتد احلر { وقد قال النيب ،  فلم حيصل املقصود،  وخرجوا يف شدة احلر

ومن ،  ن الرفق باألمة وهذا م)٣( )٢( } فإن شدة احلر من فيح جهنم؛  فأبردوا بالصالة
 .  فلله احلمد واملنة؛  يسر هذه الشريعة السمحاء

 حكم مؤذن يقرأ القرآن بدل األذان األول من صالة يوم اجلمعة 
ولكن يكتفي بقراءة ،   إن إمام املسجد ال يؤذن األذان األول للجمعة- ١٠٦س

إىل موعد األذان القرآن الكرمي مبكرب للصوت التابع للمسجد من وقت األذان األول 
 ؟  فما احلكم يف هذا؛  الثاين

فقد أمر ؛  ألن األذان األول سنة اخللفاء الراشدين؛  هذا اإلمام ترك السنة وأتى ببدعة
فصاروا حباجة ،  به عثمان رضي اهللا تعاىل عنه يف خالفته ملا كثر الناس وتباعدت أماكنهم

                                                 
 .  )٣/٥٩(، أمحد  )٦٧٩(، ابن ماجه الصالة  )٥١٣(البخاري مواقيت الصالة ) ١(
،  )١٥٧(، الترمذي الصالة  )٦١٧(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥١٢( مواقيت الصالة البخاري) ٢(

، مالك  )٢/٤٦٢(، أمحد  )٦٧٨(، ابن ماجه الصالة  )٤٠٢(، أبو داود الصالة  )٥٠٠(النسائي املواقيت 
 .  )١٢٠٧(، الدارمي الصالة  )٢٨(وقوت الصالة 

 .  )١٣٥ / ١" ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٣(
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عليكم  { :  يقولوالنيب ،  يومنا هذافصار سنة إىل ،  إىل من ينبههم لقرب صالة اجلمعة

وقد فعل هذا ،   من اخللفاء الراشدينوعثمان ،  )١( } بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين
 .  فصار سنة ثابتة،  وأقره املوجودون يف خالفته من املهاجرين واألنصار

واستبدله بقراءة القرآن مبكرب ،  فهذا الذي ترك هذا األذان الذي أمر به اخلليفة الراشد
،  ألن تالوة القرآن يف هذا املوطن وهبذه الصفة تكون بدعة؛  قد أتى ببدعة؛  الصوت

 .  وال من عمل القرون املفضلة،   وال من عمل أصحابهوليس من عمل النيب 
               ً         وأن ال حيدثوا شيئ ا من عند ،  على املسلمني أن يقتصروا على املشروعفالواجب 

وعن غريه من .  وقراءة القرآن من املكرب ال تكفي عن األذان األول يوم اجلمعة،  أنفسهم
 .  األذان املشروع

 الوقت الذي يفصل بني أذان اجلمعة األول والثاين 
 ؟   األول والثاين ما هو الوقت الذي يفصل بني أذان اجلمعة- ١٠٧س

الوقت الذي يفصل بني أذان اجلمعة األول والثاين هو الوقت الكايف للناس يف أن 
 .  يتهيؤوا لصالة اجلمعة ويذهبوا إليها

وقد ،  حىت يتهيؤوا ويذهبوا،  فاألذان األول لتنبيه الناس على قرب وقت صالة اجلمعة
أمر من ،  ته ملا كثر الناس يف املدينةأمر به عثمان بن عفان رضي اهللا تعاىل عنه يف خالف

 يف املدينة حىت ينتبه الناس وينتهوا من بيعهم )٢( ) الزوراء (ينادي على مكان يقال له 
 .  وشرائهم وأعماهلم الدنيوية ويتجهوا إىل صالة اجلمعة

وهو عند دخول ،                   ً                  فهذا إمنا يكون إعالم ا بدخول وقت الصالة؛  وأما األذان الثاين
 .  كما كان يف وقت النيب ؛  وجلوسه على املنرباإلمام 

                                                 
، الدارمي  )٤/١٢٧(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ١(

 .  )٩٥(املقدمة 
 .  )٢١٩ / ١" ( صحيح البخاري: "  انظر) ٢(
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،  أن األذان األول لتنبيه الناس للذهاب لصالة اجلمعة:  فعرفنا الغرض من األذانني
حبيث يستطيع الناس أن يتهيؤوا ويذهبوا مبكرين لصالة ؛  ويكون يف وقت متقدم ومبكر

ويكون إذا حضر ،  ل الوقتفهو اإلعالم بدخو؛  وأما الغرض من األذان الثاين.  اجلمعة
 .  كما كان يف عهد النيب ؛  اخلطيب وجلس على املنرب

أما أن يقرن ،  وال بد أن يكون بني األذانني وقت حىت يكون لألذان األول فائدة
؛  كما يعمل هذا يف بعض البالد؛  األذان األول مع الثاين وال يكون بينهما إال وقت يسري

 حينما أمر ومل يكن هذا هو الذي قصده عثمان ،  ذان األولفهذا يلغي الفائدة من األ
 .  وال يكون له فائدة،  به

 حكم الصالة بدون أذان 
،  حيث إنين أعمل لوحدي بالرب؛   مسعت أنه ال جتوز صالة بدون أذان- ١٠٨س

وإذا كانت غري ؟  فهل صاليت جائزة أم ال،  ولكن بدون أذان،  وأصلي واحلمد هللا
 ؟       َّ                          ا علي  أن أفعل يف الصلوات السابقةجائزة فماذ

وهو إعالم بدخول ،  ولكن األذان عبادة مستقلة،  الصالة جتوز بدون أذان وتصح
واألذان لكل وقت ،  فينبغي احملافظة عليه؛  وفيه فضل عظيم،  وشعار لإلسالم،  الوقت

 ذلك ويف،  فإنه يستحب له أن يؤذن ويصلي؛  ولو كان اإلنسان وحده،  عند دخوله
؛  من غري أذان؛  أو صلى اجلماعة،  أما لو صلى اإلنسان،  فضل عظيم وثواب كبري

 .  لكن يفوت عليهم أجر األذان وثوابه،  فصالته صحيحة

 حكم الصالة بدون إقامة 
 ؟   هل تصح الصالة بدون إقامة- ١٠٩س
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حيحة فلو صلى بدون إقامة فصالته ص،                            ً        اإلقامة للصالة سنة وليست شرط ا لصحتها
 فدل على أهنا )١( ملا بني للمسيء يف صالته كيف يصلي مل يأمره باإلقامة ألن النيب 

 .  واهللا أعلم.          ً                ليست شرط ا وإمنا هي مستحبة

 حكم قطع صالة السنة عند مساع اإلقامة 
 أرى بعض الناس حينما يقوم لصالة السنة فإذا أقام املؤذن الصالة وهو - ١١٠س

                         ً                       مسع اإلقامة وهو ال يزال واقف ا قطع صالته دون أن يكمل فإذا ،  قد صلى ركعة
 ؟  فهل هذا جائز أم ال.  الركعة

إذا أقيمت الصالة واملسلم يف نافلة شرع فيها قبل اإلقامة فاألحسن أن يكملها خفيفة 
Ÿω  {:  وال يقطعها لقوله تعاىل uρ (#þθè= ÏÜö7è? ö/ä3n=≈ uΗ ùå r& ∩⊂⊂∪ { )٢(   . 

 حكم عاقد العزم على الصالة ولكن ال يصلي وحيس بالذنب والقلق لترك الصالة 
لكن كلما آيت ،  ولكين عاقد العزم على الصالة،   أنا ال أصلي- ١١١س
ّ  مع أنين أحس  ! ؟  ماذا أفعل؛  مور  ْ             وأم ر من أصعب األ،  أشعر أنه جبل؛  للصالة          

 .  بالذنب والقلق لترك الصالة
،  والواجب عليك أن تعاجله باإلقبال على اهللا سبحانه وتعاىل،  هذا من الشيطان

 .  واهللا يعينك،  وبالعزمية الصادقة والرغبة يف الصالة
عقد الشيطان على ناصيته ؛  إن الرجل إذا نام { : وقد جاء يف احلديث الصحيح

احنلت ؛  فإذا قام املؤمن وذكر اهللا،  فإن عليك ليالً طويالً؛  ارقد:  وقال،  ثالث ُعقَد
بح وأص،  احنلت العقدة الثالثة؛  فإذا صلى،  احنلت العقدة الثانية؛  فإذا توضأ،  عقدة

                                                 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ١٩٢ /١" ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر) ١(
 .  ٣٣:  سورة حممد آية) ٢(
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فإهنا تبقى ،   ومل يصلِّومل يذكر اهللا ،  وإذا مل يقم،  منشرح الصدر،  طيب النفس
 .  )٢( )١( } ويصبح خبيث النفس كسالن،  عليه هذه الُعقَد

 .  وال سيما الصالة،  ويثقلها على العبد،        ُ             فإنه ي ثبط عن الطاعة؛  فهذا من الشيطان
θ#)  {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل ãΖŠ Ïè tF ó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 $ pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 ω Î) ’ n? tã 

t Ïè Ï±≈ sƒ ø: $# ∩⊆∈∪ t Ï% ©!$# tβθ ‘ΖÝàtƒ Νåκ̈Ξr& (#θ à)≈ n= •Β öΝÍκÍh5u‘ öΝßγ ¯Ρr&uρ Ïµ ø‹s9Î) tβθãè Å_≡u‘ ∩⊆∉∪ { )٣(   . 
فإن اهللا ؛  إال على الذين خيشون اهللا سبحانه وخيشعون له؛  فأخرب أن الصالة كبرية

 وكان كما كانت قرة عني النيب ؛  وتصبح نعيم قلوهبم وقرة عيوهنم،  يسهلها عليهم
كل وهكذا ،    ِّ          طي بة هبا نفسه،  وهي خفيفة عليه،          َّ    ألنه يتلذ ذ هبا؛  يستريح يف الصالة

 .  وإمنا تثقل الصالة على املنافقني،  حبسب إميانه وتقواه،  مؤمن يناله من هذا الوصف
β¨  {:  قال تعاىل Î) tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# tβθ ããÏ‰≈ sƒ ä† ©!$# uθ èδuρ öΝßγ ããÏ‰≈ yz #sŒÎ)uρ (#þθ ãΒ$ s% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ ãΒ$s% 

4’ n<$ |¡ä. tβρâ!#tãƒ }¨$ ¨Ζ9$# Ÿω uρ šχρ ãä.õ‹tƒ ©!$# ω Î) WξŠ Î= s% ∩⊇⊆⊄∪ { )٤(   . 

 .  )٥( } ∪⊇∋∩ .Ÿωuρ tβθè?ù'tƒ nο4θn=¢Á9$# ωÎ) öΝèδuρ 4’n<$|¡à2 Ÿωuρ tβθà)ÏΖãƒ ωÎ) öΝèδuρ tβθèδÌ≈x  {:  قال تعاىل

ما ولو يعلمون ،  أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر { وقال 

 .  )٧( )٦( } ألتومها ولو حبوا؛  فيهما

                                                 
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٧٧٦(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١٠٩١(البخاري اجلمعة ) ١(

،  )٢/٢٤٣(، أمحد  )١٣٢٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٣٠٦(، أبو داود الصالة  )١٦٠٧(
 .  )٤٢٦(مالك النداء للصالة 

 .  )٤٦ / ٢" ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
 .  ٤٦:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٤٢:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٥٤:  سورة التوبة آية) ٥(
 .  )٢/٤٧٢(، أمحد  )٦٥١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦٢٦(البخاري األذان ) ٦(
 .  )١٦٠ / ١" ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٧(
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،  واإلقبال عليها،   واحلرص على أداء الصالةفعليك أيها السائل باالستعانة باهللا 
وتقر هبا ،  وتألفها نفسك،  وتسهل عليك الصالة،  وعند ذلك يتوىل عنك الشيطان

ره عند الوضوء ويذهب اهللا عنك هذا الثقل وهذا التعب الذي تذك،  عينك إن شاء اهللا
 .  وعند الصالة

 أحكام مواقيت الصالة 

 األوقات اليت تكره الصالة فيها وبيان أفضل صيام بعد صيام شهر رمضان 
 ما هي األوقات اليت تكره الصالة فيها وما هو أفضل صيام بعد صيام - ١١٢س

 ؟  شهر رمضان
 وذلك من )١( اهللا األوقات اليت تكره الصالة فيها هي املواقيت اليت بينها رسول 

فهنا إذا طلع الفجر ال يصلي نافلة إال ركعيت الفجر .  طلوع الفجر إىل أن ترتفع الشمس
وال يصلى نافلة غريها إىل أن ،  أي الراتبة القبلية اليت قبل الفجر تصلى بعد طلوع الفجر

 أن والوقت الثاين حني تتوسط الشمس على الرؤوس يف كبد السماء إىل.  ترتفع الشمس
هذه ثالثة مواقيت على .  والوقت الثالث من صالة العصر إىل غروب الشمس.  تزول

أما على سبيل التفصيل فهي مخسة مواقيت من صالة الفجر إىل طلوع .  سبيل اإلمجال
ومن طلوع الشمس إىل ارتفاعها قيد رمح وحني تتوسط يف كبد السماء إىل أن ،  الشمس
ومن قرهبا من الغروب إىل أن ،   أن تقرب من الغروبومن بعد صالة العصر إىل،  تزول

ً                                    تغرب وبعضهم يضيف وقت ا سادس ا وهو ما بني طلوع الفجر إىل صالة الفجر      ً                      . 

                                                 
، وحديث عقبة بن  )١٤٦ /١" ( صحيحه"  إلمام البخاري يفكما يف حديث أيب سعيد اخلدري الذي رواه ا) ١(

 .  )٥٦٩،  ٥٦٨ /١" ( صحيحه"  عامر اجلهين الذي رواه اإلمام مسلم
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ي صالة أو نام عنها من نس { والفريضة تقضى فور متكن اإلنسان من ذلك لقوله 

فالفريضة تقضى يف أي وقت وليس .  )٢( )١( } فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك
وكذلك ركعتا الطواف تصليان بعد الفراغ من الطواف يف ،  هلا وقت هني خبالف النافلة

 ويف صالة الكسوف وحتية املسجد وغريمها من ذوات )٣(أي وقت لورود احلديث بذلك 
 .  اب خالف بني العلماء يف فعلهما يف هذه األوقاتاألسب

أفضل الصيام صيام داود عليه  { وأما أفضل الصيام يعين صيام التطوع فقد قال 

 وبعد ذلك أفضل صيام التطوع ما بينه.               ً            ً  وكان يصوم يوم ا ويفطر يوم ا)٥( )٤( } السالم
 :   بقولهالنيب 
 وكذلك )٧( )٦( } أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اهللا الذي تدعونه احملرم { 

صيام يوم االثنني واخلميس وثالثة أيام من كل شهر وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء مع 
 .  ه أو بعدهصيام يوم قبل

                                                 
،  )١٧٨(، الترمذي الصالة  )٦٨٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٧٢(البخاري مواقيت الصالة ) ١(

، الدارمي  )٣/١٠٠(، أمحد  )٦٩٥(بن ماجه الصالة ، ا )٤٤٢(، أبو داود الصالة  )٦١٤(النسائي املواقيت 
 .  )١٢٢٩(الصالة 

 .  من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه) ٤٧٧ /١(رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٢(
سنن "  ، و )١٨٦ /٢" ( سنن أيب داود"  ، و )٨٠ /٤" ( مسند اإلمام أمحد: "  انظر يف ذلك) ٣(

،  )٤٢٥ /١(، وسنن الدارقطين  ٣٩٨ /١، وسنن ابن ماجه  )٢٢٣ /٥(ئي ، وسنن النسا )٢٢٠ /٣" ( الترمذي
كلهم من حديث جبري بن مطعم رضي ) ٤٤٨ /١(، واملستدرك للحاكم  )٤٦١ /٢(والسنن الكربى للبيهقي 

 .  اهللا عنه
،  )٢٣٨٩(، النسائي الصيام  )٧٧٠(، الترمذي الصوم  )١١٥٩(، مسلم الصيام  )١٨٧٩(البخاري الصوم ) ٤(

 .  )١٧٥٢(، الدارمي الصوم  )٢/١٥٨(، أمحد  )١٧١٢(، ابن ماجه الصيام  )٢٤٢٧(أبو داود الصوم 
كالمها من حديث عبد اهللا ) ٢٠٩ /٤" ( سننه"  ، ورواه النسائي يف )١١٤ /٣" ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٥(

 .  بن عمرو
،  )١٧٤٢(، ابن ماجه الصيام  )٢٤٢٩( الصوم ، أبو داود )٤٣٨(، الترمذي الصالة  )١١٦٣(مسلم الصيام ) ٦(

 .  )١٧٥٧(، الدارمي الصوم  )٢/٣٢٩(أمحد 
 .  . " بدون ذكر الذي تدعونه"  من حديث أيب هريرة) ٨٢١ /٢" ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٧(
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 حكم الصالة عند جهل وقتها 
فكيف نعمل أو نقدر ،   بالنسبة للصالة فنحن جنهل أوقات الصالة هنا- ١١٣س

أوقات الصلوات لكي نؤدي فروضنا يف أوقاهتا ورمبا يكون حدث منا أن صلينا بعض 
 ؟  )١(فما احلكم يف هذا .  الصلوات يف غري أوقاهتا

 بقوله وبفعله وهي قيت الصالة وبينها رسول اهللا اهللا سبحانه وتعاىل حدد موا
وكل مسلم ذلك بأن وقت ،  حدود واضحة يعرفها العامي واملتعلم واحلضري واألعرايب

ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء إىل جهة ،  صالة الفجر إذا طلع الفجر
،  ب الشمسووقت املغرب بغرو،  ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله،  الغرب

والواجب على ،  ووقت العشاء اآلخر مبغيب الشفق األمحر فهي مواقيت واضحة تعرف
ÉΟÏ%r& nο4θn=¢Á9$# Ï8θä9à$Î! Ä§ôϑ¤±9$# 4’n<Î) È,|¡xî È≅ø‹©9$# tβ#uöè%uρ Ìôfxø9$# ( ¨β  {:  املسلم أن يتقيد هبا لقوله تعاىل Î) 

tβ#uöè% Ìôf xø9$# šχ% x. #YŠθ åκô¶ tΒ ∩∠∇∪ { )ولقوله تعاىل.   )٢  :}  z≈ ys ö6 Ý¡sù «!$# tÏm šχθ Ý¡ôϑ è? 

t Ïn uρ tβθ ßs Î6 óÁ è? ∩⊇∠∪ { )إىل قوله تعاىل)٣   :}  $ |‹ Ï± tã uρ t Ïn uρ tβρ ã Îγ ôà è? ∩⊇∇∪ { )٤(  

 صلوا كما رأيتموين { : وقال،     َّ                                   بي ن هذه املواقيت للمسلمني بقوله وبفعله والنيب

فعليكم أن جتتهدوا يف معرفة هذه املواقيت بأي وسيلة ممكنة يف البلد .  )٦( )٥( } أصلي
 .  الذي أنتم فيه وتصلوا حسب ذلك

                                                 
ص " ( بولنداأنا أقيم يف مدينة كركوف يف : "  ، طرفه هذا السؤال متعلق بسؤال ورد يف مسائل الصيام) ١(

٣٤٣(  . 
 .  ٧٨:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ١٧:  سورة الروم آية) ٣(
 .  ١٨:  سورة الروم آية) ٤(
 .  )١٢٥٣(، الدارمي الصالة  )٦٠٥(البخاري األذان ) ٥(
 .  من حديث مالك بن احلويرث رضي اهللا عنه) ١٥٥ /١" ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٦(
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 حكم صالة الصبح بعد أن تطلع الشمس 
 من األوقات املنهي عن الصالة فيها من بعد صالة الفجر إىل طلوع - ١١٤س

صبح يف الساعة السادسة أو الساعة فما رأيكم فيمن يصلي ال،  الشمس قيد رمح
أم أن وقت الصالة قد انتهى يف هذا ؟  هل صالته صحيحة.                      ً السادسة والربع تقريب ا

 ؟  الزمن احملدود
،  ألن الساعات ختتلف باختالف األزمان واألمكنة،  صالة الصبح ال حتدد بالساعات
 الثاين وينتهي بطلوع فيبدأ وقتها بطلوع الفجر،  حتدد صالة الصبح بالتوقيت الشرعي

فمن صلى .  من طلوع الفجر الثاين إىل طلوع الشمس.  هذا وقت صالة الفجر،  الشمس
.  الفجر يف هذا الوقت ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس فقد أداها يف وقتها

واألفضل اإلسراع هبا يف أول وقتها وإذا كان هناك مجاعة فإنه جيب على املسلم أن يصلي 
 .  ماعةمع اجل

فإنه يبدأ وقت النهي عنها من طلوع الفجر الثاين إىل أن ترتفع :  أما بالنسبة للنافلة
 هنى ويف هذا الوقت ال جيوز التنفل الذي ليس له سبب ألن النيب .  الشمس قيد رمح

فهذا خمتلف ،  أما ما له سبب من النوافل كتحية املسجد.  )١(عن الصالة يف هذا الوقت 
الراجح واهللا أعلم أن ذوات األسباب ؟  ل العلم هل يؤدى يف وقت النهي أو الفيه بني أه

،                         ً                                      تفعل إذا حصل سببها فمثال  صالة الكسوف تصلى وكذلك صالة اجلنازة تصلى
وإذا وجد السبب فإنه تشرع ،  ألن هذه منوطة بأسباهبا،  وكذلك حتية املسجد تصلى

ا األمر بالصالة عند وجود أسباهبا يف عموم الصالة اليت علقت به لعموم النصوص اليت فيه
 .  األوقات

                                                 
من حديث ابن عباس عن عمر وحديث أيب هريرة رضي اهللا ) ١٤٥ / ١" (  اإلمام البخاريصحيح"  انظر) ١(

 .  عنهم
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 حكم من يصلي العشاء بعد صالة املغرب بنصف ساعة 

َ                         م ع ار يف القطر اليمين الشقيق ،   أنا معلم من القطر العريب السوري- ١١٥س  ُ
ويف ،  وعينت يف منطقة يعم فيها مذهب خمالف ملذهيب الذي هو الشافعي،  للتدريس

وأنا يف ،  اليت أنا فيها يصلون العشاء بعد أذان املغرب بنصف ساعة فقطهذه املنطقة 
بأن هناك :  وقال يل أحدهم،  ولكين ناقشتهم يف هذا األمر،  نفسي غري مقتنع بذلك

ويقدر الزمن بنصف ساعة ،  بأن صالة العشاء بعد غياب الشفق األمحر:  حديث يقول
أم ؟  فهل جيوز هذا التصرف مين،   مجاعةفأصلي العشاء معهم،  فقط بعد أذان املغرب

وإذا كان ال جيوز ؟     َّ                                                    علي  أن أذهب إىل البيت وأصلي العشاء بعد دخول وقتها احلقيقي
 .  أفيدوين بارك اهللا فيكم؟  فما حكم يف صلوايت السابقة؛  أن أصلي معهم

ا ما أم،  كما جاء ذلك يف احلديث؛  وقت العشاء اآلخرة يدخل مبغيب الشفق األمحر
إال إذا كانوا ؛  فهذا ال أتصوره؛  ذكرت من أنه بني املغرب والعشاء نصف ساعة
حىت ال يبقى قبل مغيب الشفق األمحر ،  يؤخرون صالة املغرب عما بعد غروب الشمس

 .  فإهنا تصح الصالة؛  إال نصف ساعة
ها بعد فإذا صليت،  فإنه حيل وقت صالة العشاء؛  املهم أنه إذا غاب الشفق األمحر

،  فيدخل وقتها مبغيب الشمس؛  أما صالة املغرب،  فهي يف وقتها؛  مغيب الشفق األمحر
،  وال أتصور أن ال يكون بني غروب الشمس ومغيب الشفق األمحر إال نصف ساعة

               ُ     مع أن األفضل أن ت صلى ،  فيكونون قد أخطأوا حيث أخروا صالة املغرب عن أول وقتها
كان ما عندهم من التوقيت خيتلف عن غريهم حسب التوقيت إال إذا ؛  يف أول وقتها

 .  واهللا أعلم.  الفلكي
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                       ً             حكم تأخري صالة العشاء طلب ا لثواب أكرب 
 مسعت أن صالة العشاء كلما تأخرت كان ثواهبا أكرب فأخذت به - ١١٦س

                                                  ً              فأصبحت ال أذهب إىل املسجد بل أصليها يف وقت متأخر منفرد ا حىت أحصل على 
 ؟  ثواب فهل فعلي هذا صحيحهذا ال

    ً      فأوال  تأخري .                               ً                        ما فعلته عني اخلطأ ألنك تركت واجب ا من أجل حتصيل سنة بزعمك
فأنت ،  صالة العشاء إىل ثلث الليل سنة إذا مل يترتب عليه حمذور وصالة اجلماعة واجبة

،  ماعةوأن تالزم صالة اجل،  تركت صالة اجلماعة فعليك أن تتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل
وإذا أخروا صالة العشاء إىل الوقت األفضل ،  فإذا صلوها يف أول وقتها تصليها معهم

َ  َّ فإنه كان إذا رأى أصحابه اجتمعوا ع ج ل،   يفعلوهكذا كان النيب .  تؤخر معهم                                   ،
ولكنه مراعاة ،                                   ً وكان يرغب أو يرجح أن يصليها متأخر ا.                     َّ وإذا رآهم تأخروا أخ ر
 .  )١( ً                                        ق ا هبم كان يصلي هبم صالة العشاء يف أول وقتها ألحوال أصحابه ورف

 حكم تأخري الصالة يف حالة اخلروج من املرتل من الصباح إىل املساء 
.   إذا كانت املرأة خارج مرتهلا من الصباح إىل املساء يف عمل تقضيه- ١١٧س

ألدائها فما حكم تأخريها للصالة حىت تعود إىل مرتهلا لعدم توفر املكان املناسب 
 ؟  الصالة

،                                                  ً           عمل املرأة جيب أن يكون يف حدود املشروع وأن يكون بعيد ا عن الفتنة:     ًأوال 
فال يكون كما عليه النساء الكافرات ،       ً                            وبعيد ا عن االختالط بالرجال غري احملارم

فيجب االبتعاد عن هذا العمل الذي جير إىل الفتنة ،  واملتشبهات هبن من نساء املسلمني
 .  يف احملذورويوقع 

 .  ينبغي أن تعمل املرأة ما يليق هبا يف غري فتنة ومع التحفظ واالحتشام

                                                 
 .  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما) ٤٤٧،  ٤٤٦ / ١" ( صحيح اإلمام مسلم"  انظر) ١(
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أما الصالة فإهنا جتب يف مواقيتها فيجب على املسلمة أن تصلي الصالة يف :      ً ثاني ا
وذلك بأن يهيئ مكان لصالة النساء أو تعود إىل ،  وأن حتسب للصالة حساهبا،  وقتها

فاحلاصل أنه ال بد أن تصلي املسلمة كل صالة يف .   إىل العملبيتها وتصلي مث تذهب
 .  مث تواصل العمل املناسب هبا أما أن تقدم العمل على الصالة فهذا ال جيوز،  وقتها

 أحكام صفة الصالة 

 حكم التلفظ بالنية يف الصالة 
 ذات مرة تأخرت عن صالة املغرب لظروف مل متكين من الصالة إال يف - ١١٨س
نويت أن :                                 َّ             ولفرط خويف من ذهاب وقت الصالة علي  نويت بأن قلت،   متأخروقت

وعندما .  أصلي هللا تعاىل أربع ركعات فرض صالة املغرب مث كربت وبدأت صاليت
مث ،                          ً أربع ركعات وأنا صليت ثالث ا:  انتهيت من إمتام الصالة تذكرت أنين قلت

        َّ              فهل علي  أن أعيد صالة )٢( )١( } إمنا األعمال بالنيات { تذكرت قول النيب 
 ؟  املغرب أم ماذا أفعل

والنية حملها القلب وال يتلفظ هبا ،  ألنه من البدع،  التلفظ بالنية ال جيوز:     ًأوال 
  وال عن صحابته الكرام وال عن القرون املفضلة أهنمألنه مل يؤثر عن النيب ،  بلسانه

 :  كانوا يتلفظون بالنية يف مبدأ العبادة إال يف مسألتني
 .  "         لبيك حج ا " أو،  " لبيك عمرة " : عند اإلحرام بالنسك يقول:  املسألة األوىل

أو العقيقة يتلفظ بتسميتها وبيان نوعها ،  أو األضحية،  )اهلدي(عند ذبح :  والثانية
ً        ا وعمن تكون أيض ا فيقول                                    ُ   ًإن كانت عقيقة أو كانت أضحية أو كانت ن سك  بسم اهللا :                

                                                 
نسائي الطهارة ، ال )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ١(

 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
 .  من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه) ٢ / ١" ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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ويف هاتني املسألتني ورد التلفظ بالنية وما .  عن فالن بسم اهللا عين وعن أهل بييت ويذحبها
 .  عدا هاتني املسألتني ال جيوز التلفظ بالنية يف عبادة من العبادات ال الصالة وال غريها

 :  بع ركعات فأخطأت خطأيننويت أن أصلي املغرب أر:  تذكر أهنا قالت:      ً ثاني ا
 .  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 
 .   ال يؤثر على صالهتا وال على عبادهتا لكن تلفظها خطأسبق على لساهنا

 حكم صالة املريض الذي يرقد على السرير إذا كان اجتاه السرير إىل غري اجتاه القبلة 
ً                                         إذا كان اإلنسان مريض ا ويرقد على السرير فهل جيوز أن يصلي على - ١١٩س                    

 ؟  حسب اجتاه سريره حىت لو كان على غري القبلة أم ال
ÉeΑuθ {:  قبال القبلة شرط من شروط صحة الصالة قال تعاىلاست sù y7 yγ ô_ uρ tôÜx© 

Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# 4 ß]øŠym uρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ —9uθ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ …çν tôÜx© 3  { )استقبال القبلة شرط من   )١
واملريض إذا كان على السرير فإنه ،  شروط صحة الصالة مع االستطاعة للمريض ولغريه

فإذا مل ،  جيب أن يتجه إىل القبلة إما بنفسه إذا كان يستطيع أو بأن يوجهه أحد إىل القبلة
خيشى من خروج ،  يستطع استقبال القبلة وليس عنده من يعينه على التوجه إىل القبلة

θ#)  {:  وقت الصالة فإنه يصلي على حسب حاله لقوله تعاىل à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ $# { )٢( 
 .  )٤( )٣( } إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم { وقول النيب 

                                                 
 .  ١٤٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٢(
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(السنة البخاري االعتصام بالكتاب و) ٣(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ٩٧٥ / ٢" ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
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 من جيوز له ترك الصالة لعدم القدرة على الطهارة 
 يل والد مريض مصاب بشلل يف اجلهة اليسرى من جسمه حيث - ١٢٠س

فلذلك ال يستطيع املشي وال احلركة وال قضاء ،                ً           أصبحت عاطلة متام ا عن احلركة
وهذا منذ عشر سنوات ولكنه قبل ثالثة ،  احلاجة يف األماكن املخصصة لذلك بنفسه
فهل جيوز له ترك الصالة هلذا السبب .  أو أربعة أشهر اشتد عليه هذا املرض أكثر
فإن كان ال جيوز له ذلك فكيف العمل يف ؟  الذي به ال يستطيع التطهر للصالة أم ال

مبا تركه من صلوات فيما مضى يف فترة مرضه وماذا يعمل ،  طهارته ويف صالته
 ؟  العتقاده أنه ما دام كذلك فهو معفى من الصالة

                                      ً                                 املسلم ال تسقط عنه الصالة ما دام عقله ثابت ا ولكنه يصلي على حسب حاله لقوله 
θ#)  {:  تعاىل à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ صلي قائًما فإن مل  { :  للمريضولقول النيب  )١( } #$

 .  )٣( )٢( } تستطع فقاعًدا فإن مل تستطع فعلى جنب
شلل الذي عطل حركته ولو يستطع مع القيام فيجب على والدك الذي أصيب هبذا ال

فهذا جيب عليه أن يصلي وال تسقط ،  والذهاب إىل أماكن قضاء احلاجة والوضوء بنفسه
فإذا كان يستطيع الوضوء بأن يوضئ نفسه .  ولكنه يصلي على حسب حاله،  الصالة عنه

وإذا كان ال ،  ذلكفإنه جيب عليه ،  بيده الصحيحة أو يوضئه غريه ممن يعينه على الوضوء
بأن يضرب على التراب بيده الصحيحة وميسح ،  يستطيع الوضوء باملاء فإنه يتيمم بالتراب

$  {:  وجهه وميسح على كفيه ولو بيد واحدة ويصلي لقوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u #sŒÎ) 
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 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
 .  )١٠٦٦(صحيح البخاري كتاب اجلمعة ) ٢(
 .  من حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه) ٤١ /٢" ( صحيحه"  اإلمام البخاري يفرواه ) ٣(
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šχρ ãä3ô±n@ ∩∉∪ { )وإذا كان ال يستطيع أن يتيمم بنفسه في يم مه غريه.   )١       ّ بأن يضرب ،                                     ُ 
أحد أوليائه أو احلاضرين عنده بيديه على التراب وميسح هبما وجهه ويديه وينوي هو 

ً              ب حاله جالس ا أو على جنبهالطهارة بذلك ويصلي على حس ويومئ برأسه للركوع ،            
فإذا كان ال يستطيع اإلمياء برأسه ألجل الشلل الذي فيه ،  والسجود حسب االستطاعة

 .  فإنه يومئ بطرفه بالركوع والسجود
وإمنا ،                                     لكن ليس معىن هذا أن يترك الصالة هنائي ا.  وهكذا فالدين يسر وهللا احلمد

ه كما ذكرنا وجيب عليه أن يقضي الصلوات اليت تركها حبسب يصليها على حسب حال
 .  استطاعته

 حكم مجع صالة الظهر والعصر وصالة املغرب والعشاء بدون عذر مبيح للجمع 
 يف بعض املساجد عندنا جيمعون الصالة الظهر والعصر واملغرب - ١٢١س

ً أو أصلي منفرد ،  فهل أصلي معهم؛  والعشاء بدون عذر مبيح للجمع أم ،  ا يف املسجد            
 ؟                     ً أفيدونا جزاكم اهللا خري ا؟  يف بييت

                                             ً                 اجلمع بني الصلوات ال جيوز إال لعذر شرعي كالسفر مثال  واملرض الذي حيتاج 
هذه األعذار اليت تبيح ،  وكاملطر بالنسبة للمغرب والعشاء اآلخرة،  املريض معه إىل اجلمع

 .  اجلمع
 .  فإنه ال جيوز؛  أما اجلمع من غري عذر

فكما أشرنا إىل أن هذا ؛  أما ما ذكرت من أهنم إذا فعلوا هذا هل تصلي معهم أوال
؛  وإذا قاموا للثانية،  ولكن صل الصالة األوىل،  فأنت ال جتمع معهم؛  اجلمع غري صحيح

                                                 
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ١(
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فإذا مل ،  مع أنه جيب عليك أن تبني هلم أن هذا عمل ال جيوز،  فال تصل معهم
 .  وال تصل معهم الصالة الثانية،  صالة األوىلفصل معهم ال؛  يستجيبوا

 قول وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض 
:  وعندما أتوجه إىل القبلة أقول،   أنا رجل أصلي وأصوم وهللا احلمد- ١٢٢س

                                       ً                         وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا  إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت 
 ؟  من السنة أم الفهل قول هذا ،  هللا رب العاملني

وإمنا يستحب أن يقال بعد تكبرية ،  هذا الذكر ال يقال عند توجهك إىل القبلة
                       ً         فقد ثبت أنه كان أحيانا  إذا كرب ألن هذا من االستفتاح الوارد عن النيب ؛  اإلحرام

وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفاً  {                          ًتكبرية اإلحرام يقول مستفتحا 
وما أنا من املشركني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له 

فهذا من مجلة االستفتاحات اليت كان يستفتح .  )٢( )١( } وبذلك أمرت وأنا من املسلمني
فمحل هذا بعد تكبرية اإلحرام ال عند ،  ه بعد تكبرية اإلحرام صالتهبا رسول اهللا 

 .  التوجه إىل القبلة وقبل تكبرية اإلحرام

 التكبري يف الصالة والقراءة السرية واجلهرية للرجال والنساء 
هل فيها فرق بني الرجال :   أرجو اإلفادة عن التكبرية يف الصالة- ١٢٣س
ً                 وأيض ا القراءة السرية؟  والنساء  ؟   واجلهرية   

تكبرية اإلحرام ركن يف حق :  التكبري يف الصالة ال فرق فيه بني الرجال والنساء
لكن ،  ال فرق يف ذلك؛  وبقية التكبريات واجبة يف حق الرجل واملرأة،  الرجل واملرأة

 .  املرأة ال ترفع صوهتا بالتكبري إذا كانت حبضرة رجال غري حمارم

                                                 
، أبو داود  )٨٩٧(، النسائي االفتتاح  )٣٤٢٣(، الترمذي الدعوات  )٧٧١(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

 .  )١٢٣٨(، الدارمي الصالة  )١/١٠٣(، أمحد  )٧٦٠(الصالة 
 .  من حديث علي بن أيب طالبواحلديث له تتمة) ٥٣٥،  ٥٣٤ /١(رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٢(
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صالة الليل ،  ال فرق بني الرجل واملرأة،  فهي كذلك؛  ريةوأما القراءة السرية واجله
؛  إال أن املرأة إذا كان عندها من يسمع صوهتا من الرجال؛  وصالة النهار سرية،  جهرية

فال ؛  أما إذا كانت ليست حبضرة رجال،       ُ   ُّ                               فإهنا ت سر  به وال ترفعه خشية االفتتان بصوهتا
 .  بأس أن جتهر يف صالة الليل

 ر البسملة يف الصالة اجلهرية حكم ذك
 ؟   ما حكم ذكر البسملة يف الصالة اجلهرية- ١٢٤س

اجلهر بالبسملة يف الصالة اجلهرية إن فعله بعض األحيان فال بأس بذلك إال أن 
 وخلفائه الراشدين أهنم ال ألن الثابت من سنة رسول اهللا ،  املداومة عليه ال تنبغي

وأهنم جيهرون بقراءة الفاحتة يف الصالة اجلهرية ،  حيمجيهرون ببسم اهللا الرمحن الر
أما بسم اهللا الرمحن الرحيم فلم يرد أهنم كانوا جيهرون هبا .  وجيهرون بالسورة بعد الفاحتة

 .  فال ينبغي املداومة على اجلهر هبا ولو فعلها بعض األحيان فال بأس بذلك،      ً دائم ا

 تمكن املصلي من قراءة الفاحتة حكم السكتة بعد صالة الفاحتة لإلمام لي
ليتمكن املصلي من ؛   هل يشرع لإلمام السكوت بعد قراءة الفاحتة- ١٢٥س

 .  أفتوين مأجورين؟  قراءة الفاحتة أم ال
  )١( سكتتان الثابت عن النيب 

                                            حىت يأيت بدعاء االستفتاح والتعوذ سر ا قبل قراءة ،  بعد تكبرية اإلحرام:  إحدامها
 .  الفاحتة

 .               َ  َ  حىت يرجع إليه ن ف سه،  وقبل الركوع،  بعد فراغه من القراءة:  والثانية
فهذا مل ؛  ليتمكن املأموم من قراءة الفاحتة؛   ّ                                   أم ا السكوت بعد قراءة الفاحتة من اإلمام

لكن ال ينكر على من فعله وال ،   وإمنا استحسنه بعض العلماءيثبت فيه شيء عن النيب 
ومشروع له االستماع لقراءة ،  وم مشروع يف حقه قراءة الفاحتةألن املأم؛  من تركه
واهللا .  استحسن بعض العلماء هذه السكتة؛  فمن أجل اجلمع بني املصلحتني،  إمامه
 .  أعلم

                                                 
 .  )٢٠٩ - ٢٠٧/ ١" ( زاد املعاد"  تفصيل املسألة يف:  انظر) ١(
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 حكم الصالة وراء اإلمام الذي ال يتقن الفاحتة 
وهل يتساوى ؟   ما حكم الصالة وراء اإلمام الذي ال يتقن الفاحتة- ١٢٦س
وإذا كان اإلمام يتقن الفاحتة ولكنه خيطئ ؟  مر إذا كانت الصالة سرية أم جهريةاأل

 ؟  فما احلكم يف ذلك؛     ً            كثري ا فيما سواها
ألن ؛  فهذا ال جتوز الصالة خلفه إال ملن هو مثله؛  إذا كان إخالله بالفاحتة خيل باملعىن

 تصح الصالة خلف من فال؛  قراءة الفاحتة على الوجه الصحيح ركن من أركان الصالة
M|  {:  كما لو كان يقرأ؛             ً           يلحن فيها حلن ا خيل باملعىن ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã { )أنعمت : ( )١ ُ ؛  )    

šÏϑ  {:  أو،  بالضم n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ { )؛  هذا خيل باملعىن؛  بكسر الالم؛  )    ِ   العال مني: ( )٢
 .  فال جيوز الصالة خلف من هذه حاله
ً            ً                        فهذا أيض ا ال جيعل إمام ا وهناك من هو أحسن منه ؛  أما إذا كان اللحن ال حييل املعىن        

 .  قراءة
أن لكن ال ينبغي للمسلم .  فتصح معه الصالة؛  وأما اللحن يف غريها من السور

بل جيب عليه قراءة القرآن باإلتقان ما أمكن ذلك على الوجه ،  يتساهل يف قراءة القرآن
.  وصالة من خلفه صحيحة إذا حلن يف غري الفاحتة،  ولكن صالته صحيحة،  الصحيح

بل خيتار للصالة ،               ُ َّ       ً فال ينبغي أن ي ت خذ إمام ا؛  لكن إذا كان هناك من هو أحسن منه
 فإن كانوا يف القراءة يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا  { ه لقول؛  األجود قراءة

 .  )٤( )٣( } فأعلمهم بالسنة؛  سواء

                                                 
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ١(
 .  ٢:  سورة الفاحتة آية) ٢(
، أبو داود  )٧٨٠(، النسائي اإلمامة  )٢٣٥ (، الترمذي الصالة )٦٧٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(

 .  )٤/١٢١(، أمحد  )٩٨٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٨٢(الصالة 
 .  )٤٦٥ / ١" ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٤(
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.  ريةوال فرق يف هذا بني الصالة السرية واجله،  فتجويد القراءة وإتقاهنا أمر مطلوب
 .  الكل سواء يف احلكم

 حكم اجلهر بالصالة للمرأة يف غري الصلوات اجلهرية 

ويكون اجلهر بصوت ،   هل جيوز للمرأة وهي تصلي أن جتهر بصالهتا- ١٢٧س
،  بل يف السنن والرواتب والصالة السرية،  وليس ذلك يف الصالة اجلهرية،  مسموع

وال يوجد ،       ً          ومبعد ا عن السهو،  لخشوع          ً   ليكون جالب ا ل؛  والغرض من ذلك أن ترتل
 ؟  عندها رجال وال نساء
سواء كانت فريضة ،  فإنه يستحب هلا أن جتهر يف قراءة الصالة؛  أما يف صالة الليل

فإذا كانت يف مكان ال ،  ما مل يسمعها رجل أجنيب خيشى أن يفتنت بصوهتا؛  أو نافلة
إال إذا ترتب على ذلك ؛  جتهر بالقراءةفإهنا ؛  ويف صالة الليل،  يسمعها رجل أجنيب
ّ فإهنا ت س ر ؛  التشويش على غريها  ِ  ُ       . 

وإمنا جتهر فيها ،  ألن صالة النهار سرية؛  فإهنا تسر بالقراءة؛  أما يف صالة النهار
ملخالفة ذلك ؛  حيث ال يستحب اجلهر يف صالة النهار،  بقدر ما تسمع نفسها فقط

 .  للسنة

 مأموم يف الصالة اجلهرية حكم قراءة الفاحتة لل

،   هل جيب على املأموم يف الصالة اجلهرية أن يقرأ الفاحتة ومىت يقرأها- ١٢٨س
 أنه ملا مسع بعض املأمومني خلفه يقرأون فلما وما مدى صحة هذا احلديث عن النيب 

إمامكم ضمني  { :  مث قال)٢( )١( }  القرآنما يل أنازع يف { :                 ً سلم قال هلم معاتب ا
 .                   ً  فإن كان هذا صحيح اأو كما قال  } على صالتكم

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة  )٨٢٦(، أبو داود الصالة  )٩١٩(، النسائي االفتتاح  )٣١٢(الترمذي الصالة ) ١(

 .  )١٩٤(، مالك النداء للصالة  )٢/٣٠٢(، أمحد  )٨٤٩(سنة فيها وال
، ورواه  )٢١٦،  ٢١٥ /١" ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف )٢٤٠ /٢" ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

كلهم من حديث ) ١٤١،  ١٤٠ / ٢" ( سننه"  ، ورواه النسائي يف )٤٢٠،  ٤١٩ /١" ( سننه"  الترمذي يف
 .   رضي اهللا عنهأيب هريرة
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مث كيف جنمع بني هذا وبني قوله يف حديث ؟  فهل املراد به قراءة الفاحتة أم ماذا
 .  )٢( " ؟ )١( } الكتابال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة  { : آخر

فمنهم من يرى أهنا ،  اختلف العلماء رمحهم اهللا يف حكم قراءة الفاحتة يف حق املأموم
،  ومنهم من يرى أن اإلمام يتحمل قراءة الفاحتة عن املأموم،  واجبة وأنه ال جيوز له تركها

ب قراءة ومنهم من أوج،  ويستحب له قراءهتا يف سكتات اإلمام ويف الصالة السرية
sŒÎ)uρ #  {:  الفاحتة على املأموم يف الصالة السرية دون اجلهرية لقوله تعاىل Ì̃è% ãβ#uöà)ø9 $# 

(#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù …çµ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊄⊃⊆∪ { )٣(   . 
ألنه به جتتمع األدلة فتحمل األحاديث اليت توجب ؛  وهذا القول يف نظري أرجح

وحتمل األحاديث اليت تسقط وجوب قراءة  " الصالة السرية " القراءة على املأموم يف حالة
sŒÎ)uρ #  {:  الفاحتة عن املأموم يف حالة الصالة اجلهرية لقوله تعاىل Ì̃è% ãβ#uöà)ø9$# (#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù 

… çµ s9 (#θ çF ÅÁΡ r& uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? ∩⊄⊃⊆∪ { )ولقوله ،   )٤ }  من كان له إمام فقراءته له

 .  )٦( )٥( } قراءة
على كل حال فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا متكن ،  وأحاديث وردت يف هذا املعىن

ما يل أنازع  { : وأما درجة حديث.  من قراءة الفاحتة يف سكتات إمامه فإنه يقرأها

                                                 
، 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(  . 

 .  من حديث عبادة بن الصامت) ١٨٤ /١" ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  ٢٠٤:  سورة األعراف آية) ٣(
 .  ٢٠٤:  سورة األعراف آية) ٤(
 .  )٣/٣٣٩(، أمحد  )٨٥٠(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٥(
كالمها من حديث ) ٢٧٧ /١" ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف )٣٣٠ /٣" ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٦(

 .  ر رضي اهللا عنهجاب
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وأما .   وصححه أبو حامت فقد رواه أمحد وأهل السنة وحسنه الترمذي)٢( )١( } القرآن

فهذه مل ترد يف هذا احلديث وإمنا وردت يف حديث آخر  } اإلمام ضمني { لفظة

 .  )٤( )٣( } اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن { : بلفظ

 حكم قراءة سورتني بعد الفاحتة يف الركعتني األوليني 
وهل جيوز ؟  اءة سورتني بعد الفاحتة يف الركعتني األوليني هل جيوز قر- ١٢٩س

 ؟  قراءة سورة بعد الفاحتة يف الركعات الثالثة والرابعة
كذلك ،  كالظهر والعصر والعشاء،  أما يف الركعتني األوليني من الصالة الرباعية

ن يقرأ سورة أما أ،  فيشرع أن يقرأ بعد الفاحتة ما تيسر من القرآن؛  األوليني من املغرب
؛  لكن كلما كانت القراءة أطول،  فال بأس؛  ولو اقتصر على آية،  كاملة أو بعض سورة

فينبغي أن ختفف القراءة بعد الفاحتة ؛  أما املغرب،  كان أفضل يف الظهر والعصر والعشاء
ت ألنه ثب؛  فهذا سنة؛  وإذا قرأ فيهما قراءة طويلة بعض األحيان،  يف الركعتني األوليني

 )٥( )األعراف( وبـ)الطور(وقرأ بـ،  )املرسالت( أنه قرأ يف املغرب بـعن النيب 
 .  ولكن الغالب أنه يقرأ يف صالة املغرب يف األوليني بقصار السور،  قسمها بني الركعتني

بل ،  فال يشرع أن يقرأ بعد الفاحتة بشيء من القرآن؛  أما يف الركعتني األخريتني
 كما يف حديث أيب هذه سنة النيب ؛  لفاحتة يف الركعتني األخريتنييقتصر على قراءة ا

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة  )٨٢٦(، أبو داود الصالة  )٩١٩(، النسائي االفتتاح  )٣١٢(الترمذي الصالة ) ١(

 .  )١٩٤(، مالك النداء للصالة  )٢/٣٠٢(، أمحد  )٨٤٩(والسنة فيها 
، ورواه  )٢١٦،  ٢١٥ /١" ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف )٢٤٠ /٢" ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

كلهم من حديث ) ١٤١،  ١٤٠ / ٢" ( سننه"  ، ورواه النسائي يف )٤٢٠،  ٤١٩ /١" ( سننه"  الترمذي يف
 .  أيب هريرة رضي اهللا عنه

 .  )٢/٢٣٢(، أمحد  )٥١٧(، أبو داود الصالة  )٢٠٧(الترمذي الصالة ) ٣(
كالمها حديث أيب ) ٢٦٩ /١" ( سننه"  ترمذي يف، ورواه ال )٢٣٢ /٢" ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(

 .  هريرة
 .  )١٨٦،  ١٨٥ / ١(رواه البخاري يف صحيحه ) ٥(
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 مل يكن يقرأ يف الركعتني األخريتني من الرباعية والثالثة من املغرب أنه :  قتادة وغريه
 .  )١(وإمنا كان يقتصر على الفاحتة ،     ً                      شيئ ا من القرآن بعد الفاحتة

  إذا حصل منه خطأ حكم متابعة اإلمام يف القراءة وذلك للرد عليه
 إذا صليت أي صالة جهرية يف أي مسجد فإنين أقرأ خلف اإلمام - ١٣٠س

ً                                                    وذلك حرص ا مين على متابعته حىت إذا حصل منه خطأ أقوم بالرد عليه فهل يف ذلك ،         
 ؟  إمث أم ال

 sŒÎ)uρ#  {:  إذا كان اإلمام جيهر بالقراءة فإنه جيب على املأموم اإلنصات لقوله تعاىل

 Ì̃è% ãβ#uöà)ø9$# (#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù …çµ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊄⊃⊆∪ { )فال جيوز للمأموم أن يقرأ ،   )٢
وأما ما عدا الفاحتة فال يقرأ ،  اءفيما جيهر فيه إمامه إال يف الفاحتة على قول لبعض العلم

وأما إذا حصل على اإلمام شيء من اخلطأ يف القراءة فإنه .  املأموم بل يستمع لقراءة اإلمام
 .  يشرع للمأموم أن يفتح عليه إذا كان يعرف اآلية اليت استغلقت عليه

 حكم الدعاء بعد الفاحتة وبعد السورة 
 ود وبعد الرفع وقبل الركوع وأثناء الركوع ويف السج

                           ً     هل يدعو اإلنسان وهو يصلي مثال  بعد ؛   يف أثناء الصالة املفروضة- ١٣١س
وقبل ،  هل جيوز الدعاء بعدمها؟  االنتهاء من سورة الفاحتة والسورة اليت بعدها

 ؟  وبعد الرفع من السجود،  ويف السجود،  وأثناء الركوع،  الركوع
إذا مر القارئ بآية فيها :  ذا ال يشرع إال يف النافلةفه؛  أما الدعاء يف القيام يف الصالة

؛  فإنه يستعيذ باهللا من العذاب؛  وإذا مر بآية فيها ذكر العذاب،  فإنه يسأل اهللا؛  رمحة
 .  )٣( يفعل هذا يف قيام الليل كما كان النيب 

                                                 
 .  )١٨٩/ ١" ( صحيح البخاري: "  انظر) ١(
 .  ٢٠٤:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  )٤٣٠،  ٤٢٩/ ١" ( سنن ابن ماجه: "  انظر) ٣(
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 ٦٢٣

 ألنه غري؛  فهذا ال جيوز؛  أما أنه إذا فرغ من القراءة يقف ويدعو قبل الركوع
 .  وفعله يكون بدعة،  مشروع

فهذا مشروع ؛  أما الدعاء يف الركوع والدعاء يف السجود والدعاء يف التشهد األخري
؛  السجود حث على الدعاء يف فإن النيب ؛  وال سيما يف السجود،  ومطلوب من املسلم

 :  وقال)٢( )١( } فقمن أن يستجاب لكم؛  فأكثروا فيه من الدعاء؛  وأما السجود { : قال

فالدعاء يف السجود له أمهية ؛  )٤( )٣( } أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد {
 .  فيهفينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء ؛  كربى

فالدعاء يف التشهد األخري بعدما يفرغ من الصالة على النيب صلى اهللا عليه ؛  وكذلك
 وال سيما االستعاذة باهللا من األربع اليت أمر النيب ،  فإنه يدعو قبل السالم؛  وسلم

ومن فتنة احمليا ،  ومن عذاب القرب،  أعوذ باهللا من عذاب جهنم { : باالستعاذة منها

وأن ،  هذا الدعاء يتأكد للمسلم أن يدعو به؛  )٥( } ومن فتنة املسيح الدجال،  واملمات
فهو مشروع ؛  وما زاد على ذلك من الدعاء النافع،  يستعيذ من هذه األربع قبل السالم

 .  هللا أعلموا.  يف هذا املوطن

                                                 
، الدارمي  )١/٢١٩(، أمحد  )٨٧٦(، أبو داود الصالة  )١١٢٠(، النسائي التطبيق  )٤٧٩(مسلم الصالة ) ١(

 .  )١٣٢٥(الصالة 
 .  )٣٤٨ / ١" ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٢(
 .  )٢/٤٢١(، أمحد  )٨٧٥(، أبو داود الصالة  )١١٣٧(، النسائي التطبيق  )٤٨٢(مسلم الصالة ) ٣(
 .  )٣٥٠ / ١" ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٤(
، النسائي  )٣٦٠٤(، الترمذي الدعوات  )٥٨٨(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )١٣١١(ئز البخاري اجلنا) ٥(

، أمحد  )٩٠٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٩٨٣(، أبو داود الصالة  )٥٥١٣(االستعاذة 
 .  )١٣٤٤(، الدارمي الصالة  )٢/٤٥٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٦٢٤

 ركوع املرأة أو غريها قبل اإلمام أو سجودها قبله أو تسليمها قبله 
أو ،  أو تسجد قبله،   هل جيوز للمرأة أو غريها أن تركع قبل اإلمام- ١٣٢س

 ؟     ِّ      تسل م قبله
بل جيب أن ،                   ً                                       ال جيوز للمأموم رجال  كان أم امرأة أن يركع أو يسجد قبل اإلمام

 :  عد أفعال اإلمامتكون أفعال املأموم ب
،  وال تكربوا حىت يكرب،  فكربوا؛  فإذا كرب:  إمنا ُجِعل اإلمام لُيؤمتَّ به { لقوله 

 .  )٢( )١( } وال تركعوا حىت يركع،  فاركعوا؛  وإذا ركع
 .  )٣( لوعيد يف حق الذي يسابق اإلمام بأنه خيشى أن حيول اهللا رأسه رأس محاروقد جاء ا

             ً  فإن فعل متعمد ا ،                            ِّ                           ولذلك جيب على املأموم أال يسل م من الصالة إال بعد سالم إمامه
 .  واهللا أعلم.  بطلت صالته؛  من غري عذر جييز له مفارقة اإلمام

 لصالة يف الركوع حكم اإلمام الذي ينتظر الرجل الداخل إىل ا
 أنا إمام وأصلي باجلماعة وعندما ركعت دخل رجل وقال إن اهللا مع - ١٣٣س

 ؟  الصابرين فماذا أفعل هل أنتظره حىت يركع أم ال
قول ال أصل له وال جيوز .  " إن اهللا مع الصابرين " : قول الداخل والناس يف الركوع

إذا أقيمت الصالة فامشوا  { فعله والواجب على الداخل العمل بقول الرسول 

                                                 
، أبو  )٨٣٢(، النسائي اإلمامة  )٣٦١(مذي الصالة ، التر )٤١١(، مسلم الصالة  )٣٧١(البخاري الصالة ) ١(

، مالك النداء للصالة  )٣/٢٠٠(، أمحد  )١٢٣٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٦٠١(داود الصالة 
 .  )١٢٥٦(، الدارمي الصالة  )٣٠٦(

 .  )١٦٩،  ١٦٨ / ١" ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
 .  )١٧٠ / ١" ( صحيح البخاري: "  انظر) ٣(
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 ٦٢٥

 - ويف رواية - )٢( )١( } فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا،  وعليكم السكينة

 .  ظر الداخل ما مل يشق على املأمومني لفعله  ولإلمام أن ينت)٤( )٣( } فأمتوا {

 حكم قول سبحان اهللا العظيم بدل سبحان ريب العظيم يف الركوع 
 : بدل قول؛  " سبحان اهللا العظيم " :  قول هل ورد عن الرسول - ١٣٤س

وإن كانت مل ،  ألين أمسع بعض الناس يقولوهنا؛  يف الركوع " سبحان ريب العظيم "
 ؟  فما حكم صالهتم؛  ا بعض الناسوقاهل،  ترد

 )٦( )٥( } سبحان ريب العظيم { :  أنه كان يقول يف ركوعهالوارد عن الرسول 
 وعن )٨( )٧( } سبوح قدوس رب املالئكة والروح { : وكان يقول يف ركوعه وسجوده

 يكثر أن يقول يف ركوعه كان رسول اهللا  { : قالت؛  عائشة رضي اهللا عنها

 وإذا قال )١٠( )٩( } يتأول القرآن؛  اللهم اغفر يل،  سبحانك اللهم وحبمدك:  وسجوده

                                                 
، النسائي  )٣٢٧(، الترمذي الصالة  )٦٠٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦١٠(البخاري األذان ) ١(

، مالك  )٢/٥٣٣(، أمحد  )٧٧٥(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٥٧٢(، أبو داود الصالة  )٨٦١(اإلمامة 
 .  )١٢٨٢(، الدارمي الصالة  )١٥٢(النداء للصالة 

كالمها من ) ١١٥،  ١١٤ /٢" ( سننه"  ، ورواه النسائي يف )٢٣٨ /٢" ( مسنده"  إلمام أمحد يفرواه ا) ٢(
 .  حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

، الدارمي الصالة  )٥/٣٠٦(، أمحد  )٦٠٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦٠٩(البخاري األذان ) ٣(
)١٢٨٣(  . 

 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ١٥٦ /١("  صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
، أبو داود  )١١٣٣(، النسائي التطبيق  )٢٦٢(، الترمذي الصالة  )٧٧٢(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٥(

 .  )١٣٠٦(، الدارمي الصالة  )٥/٣٩٨(، أمحد  )٨٨٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٨٧٤(الصالة 
 .  )٥٣٧،  ٥٣٦ / ١" ( حيحهص"  رواه مسلم يف) ٦(
 .  )٦/١٤٩(، أمحد  )٨٧٢(، أبو داود الصالة  )١١٣٤(، النسائي التطبيق  )٤٨٧(مسلم الصالة ) ٧(
 .  )٣٥٣ / ١" ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٨(
 ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة )٨٧٧(، أبو داود الصالة  )١١٢٢(، النسائي التطبيق  )٤٨٤(مسلم الصالة ) ٩(

 .  )٦/١٩٠(، أمحد  )٨٨٩(فيها 
 .  )٣٥٠ / ١" ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ١٠(
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 ٦٢٦

ولكن األوىل أن ،  فصالته صحيحة؛  " ريب " : بدل؛  " سبحان اهللا العظيم " : املصلي
 .  ويتقيد به،  يأيت باللفظ الوارد

                         ً                           حكم صالة من وجد اإلمام راكع ا وركع معه ومل يقرأ الفاحتة 
                                   ً                            إذا جاء الرجل للصالة ووجد اإلمام راكع ا وركع معه ومل يقرأ الفاحتة - ١٣٥س

 ؟  ألين مسعت بأنه ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب.  فما صحة هذه الصالة
مث يكرب للركوع ،  من جاء واإلمام يف الركوع فإنه يكرب تكبرية اإلحرام وهو واقف

ألهنا فات ،                           ً                                          ويركع مع اإلمام ويكون مدرك ا للركعة وال تلزمه قراءة الفاحتة يف هذه احلالة
فإذا أدرك اإلمام ،   هو القيام وقد فاتألن حمل قراءة الفاحتة؛  حملها وصالته صحيحة

والدليل على ،     ً                          ً                              راكع ا وركع معه فإنه يكون مدرك ا للركعة وصالته صحيحة إن شاء اهللا
  ومل يأمره النيب،   يف الركوع فدخل معه يف الركوع جاء والنيب ذلك أن أبا بكرة 

 ألنه كان ملا أقبل إىل )١( } زادك اهللا حرًصا وال تعد { : بقضاء تلك الركعة بل قال
 هناه عن فالنيب ،  الصف أسرع وكرب قبل أن يصل إىل الصف مث دخل يف الصف

 .  السرعة
إذا مسعتم اإلقامة  { فإذا جاء واإلمام راكع فليأت بطمأنينة وهدوء كما قال النيب 

فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ،  فامشوا إىل الصالة وعليكم بالسكينة والوقار وال تسرعوا
 فالذي أنكره عليه إمنا هو )٥( )٤( } واقض ما سبقك {  ويف رواية)٣( )٢( } فأمتوا
فدل على أن من أدرك اإلمام يف ،  رعة فقط ومل يأمره بإعادة الركعة اليت أدركها معهالس

                                                 
 .  )٥/٤٢(، أمحد  )٦٨٤(، أبو داود الصالة  )٨٧١(، النسائي اإلمامة  )٧٥٠(البخاري األذان ) ١(
، أبو داود  )٣٢٧(، الترمذي الصالة  )٦٠٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦١٠(البخاري األذان ) ٢(

،  )١٥٢(، مالك النداء للصالة  )٢/٥٢٩(، أمحد  )٧٧٥(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٥٧٢(صالة ال
 .  )١٢٨٢(الدارمي الصالة 

 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ١٥٦ / ١" ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
 .  )٢/٤٢٧(، أمحد  )٦٠٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٤(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ٤٢١ / ١" ( صحيحه"  واه اإلمام مسلم يفر) ٥(
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 ٦٢٧

وهذا الذي مسعته من بعض الناس قول ،                                ً        الركوع وركع معه فإنه يكون مدرك ا للركعة
 .  مرجوح لبعض العلماء والصحيح ما ذكرناه واهللا أعلم

،   فهذا لإلمام واملنفرد)٢( )١( } ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب { :     ً      وأيض ا قوله

sŒÎ)uρ #  {:  أما املأموم فينصت لقراءة إمامه إذا جهر لقوله تعاىل Ì̃è% ãβ#uöà)ø9$# (#θ ãè Ïϑ tG ó™$$ sù …çµ s9 

(#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊄⊃⊆∪ { )أما إذا جهر ،   فاملأموم يقرأ الفاحتة يف سكتات إمامه )٣
ألن قراءة اإلمام قراءة ؛  اإلمام فإنه جيب على املأمومني اإلنصات واالستماع للقرآن

 .  للجميع

 األعضاء السبعة اليت جيب السجود عليها 
وما احلكم لو مل ؟   ما هي األعضاء السبعة اليت جيب السجود عليها- ١٣٦س

وما هو اجلزء الذي جيب ؟  بل نقص واحد أو اثنان منها؟                      ً يسجد املصلي عليها مجيع ا
فإين ؟  أهو اليدان أم الركبتان،                  ً                      أن يالمس األرض أوال  من جسم املصلي يف السجود

 ؟  فما حكم هذا العمل؟               ً على يديه أوال                                   ً أرى بعض الناس يهوي إىل السجود معتمد ا
  أما بالنسبة إىل النقطة األوىل من السؤال وهي بيان األعضاء السبعة اليت قال فيها النيب

،   فهي الوجه مبا فيه اجلبهة واألنف)٥( )٤( } أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم {
 .  الركبتان وأطراف القدمني هذه هي األعضاء السبعةواليدان و

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

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

 .  من حديث عبادة بن الصامت رضي اهللا تعاىل عنه) ١٨٤ / ١" ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  ٢٠٤:  سورة األعراف آية) ٣(
، أبو  )١٠٩٧(، النسائي التطبيق  )٢٧٣(، الترمذي الصالة  )٤٩٠(، مسلم الصالة  )٧٧٩(البخاري األذان ) ٤(

، الدارمي الصالة  )١/٢٨٠(، أمحد  )٨٨٣(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٨٨٩(داود الصالة 
)١٣١٩(  . 

 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما) ٣٥٤ / ١" ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٥(
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أما بالنسبة للنقطة الثانية وهي من سجد ومل يسجد على بعض األعضاء فهذا فيه 
كأن كان ال ،  فإن كان عدم سجوده على بعض األعضاء لعذر منعه من ذلك،  تفصيل

ما العضو الذي ال أ،  يسجد على بقية األعضاء،  يستطيع السجود عليه فهذا ال حرج عليه
وأما إذا كان مل يسجد على بعض األعضاء لغري ،  يستطيع السجود عليه فإنه معذور فيه

ألنه نقص ركن من أركاهنا وهو السجود على سبعة ،  عذر شرعي فإن صالته ال تصح
 .  أعضاء

وأما بالنسبة للنقطة الثالثة من السؤال وهي أي األعضاء يقع على األرض حيث 
فالذي ينبغي أن يكون أول ما يهبط ،  سان أو يهوي من القيام إىل السجوديسجد اإلن

أول ما يقع على األرض ركبتاه مث يداه مث وجهه ،  على األرض ركبتاه مث يداه مث وجهه
وأما العكس وهو أن يكون أول ما يهبط على األرض يداه مث ركبتاه فهذا خالف ،  هكذا

                                             ً  كان هذا لعذر شرعي ال يستطيع أن يرتل ركبتيه أوال  إذا،  األوىل إال إذا كان هذا لعذر
،  أما إذا كان هذا لغري عذر فإن هذا خالف األوىل وخالف األفضل،  فال بأس بذلك

ً         وقد جاء النهي عن ذلك ألن فيه تشبه ا بالبعري وقد هنينا عن التشبه بأنواع من ،                                 
واملسلم حينما يهبط إىل ،  بتاهألن البعري أول ما يهبط إىل األرض يداه مث رك،  احليوانات

السجود يكون هكذا أول ما يرتل إىل األرض أسفله وآخر ما يرتل إليها أعاله وهو 
هكذا ،  وإذا أراد القيام من السجود واالرتفاع فإنه بالعكس أول ما يرتفع أعاله،  وجهه

 .  السنة واألفضل واألكمل لإلنسان

 البدء بالوجه واليدين يف حال القيام 
 ؟   يف حال القيام كما تفضلتم يبدأ بالوجه مث اليدان- ١٣٧س

وأما اهلوي إىل السجود فبالعكس ،  نعم أول ما يرتفع الرأس مث اليدان مث الركبتان
 .  األول الركبتان مث اليدان مث الوجه
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 رفع العجز قبل رفع اليدين عند القيام 
سجود آخر ما يرفع يديه                     ً                     هنالك بعض الناس أيض ا يف حال القيام من ال- ١٣٨س

وال يؤثر على صحة الصالة ،  فهل مثل هذا ال تعترب صالته باطلة،                ًويقيم عجزه أوال 
 ؟  هبذا العمل
،              ً                                    إذا خالف شيئ ا من هذه اآلداب فإنه ال يؤثر على الصالة،  كل هذا ال يؤثر،  ال

 .  والصالة صحيحة

 رفع العجز قبل رفع اليدين بدون عذر عند القيام 
 ؟   يعين حىت لو كان بدون عذر- ١٣٩س

ولو كان بدون عذر إمنا هذا بيان لألفضل واألوىل واألحسن واألكمل يف هيئة 
 .  أما لو خالف يف ذلك فال حرج،  الصالة

 افتراش الذراعني عند السجود 
من يف حال السجود يفترش ذراعيه إىل املرفقني كلها يف ،      ً       أيض ا هناك- ١٤٠س
 ؟  األرض

 وهذا معناه أنه يفترش )١( عن افتراش كافتراش الكلب هنى ،  هي عنههذا من
 .  ذراعيه

 حكم افتراش الذراعني يف السجود 
 ؟   إذن هذا ال جيوز- ١٤١س
 .  )٢(هنى عن افتراش كافتراش الكلب وهنى عن التفات كالتفات الثعلب ؛  نعم

                                                 
،  )٢٨٨/  ١(، و سنن ابن ماجه  )٢٣٥ / ١" ( سنن أيب داود"  ، و )٣٧٩ / ٣" ( مسند اإلمام أمحد"  انظر) ١(

، كلهم من حديث أنس بن مالك  )٣٧٠ / ١(، و سنن الترمذي  )٢١٢،  ٢١١ / ٢" ( سنن النسائي"  و
 .  عدا الترمذي من حديث جابر رضي اهللا عنهم

 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ٣١١ / ٢" ( مسند اإلمام أمحد"  انظر) ٢(
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 "يه قبل ركبتيهك البعري وليضع يدإذا سجد أحدكم فال يربك كما يرب:"حديث 

وليضع ،  فال يربك كما يربك البعري؛  إذا سجد أحدكم {  قال - ١٤٢س
 .  نرجو شرح احلديث؛  )١( } يديه قبل ركبتيه

مشاهبة البعري يف االحنطاط  وفيه النهي عن هذا احلديث ورد عن رسول اهللا ؛  نعم
 أرشد املصلي إىل أن يكون أول ما يضع على األرض حبيث إن النيب ؛  للسجود
 :           ً       فيكون مرتب ا هكذا،  مث جبهته وأنفه،  مث يديه،  ركبتيه

 .  يضع ركبتيه على األرض:     ًأوال 
 .  يضع بعد ذلك يديه:      ً ثاني ا
 .  بعد ذلك يضع جبهته وأنفه:      ً ثالث ا

ً                ون مشاهب ا للبعري يف بروكهوال يك مث ،  فإن البعري أول ما يهبط على األرض يداه؛        
فالبعري أول ما يرتل إىل ؛                        ً                   فاملسلم املصلي يكون خمالف ا لربوك البعري يف صالته؛  ركبتاه

 .                               ً      ً فأول ما يرتل إىل األرض أسفله شيئ ا فشيئ ا؛  وأما املصلي،  األرض أعاله
؛  وأما عند النهوض من السجود،  ن يرتل بالتدريج املصلي أهكذا أرشد النيب 

 .  مث ركبتاه،  مث يداه،  فريتفع رأسه،  أول ما يرتفع من اإلنسان أعاله،  فعلى العكس
ُ                 ن هينا عن االلتفات ،                           ُ                              وهذا احلديث من مجلة أحاديث ن هينا فيها عن التشبه باحليوانات

،  وعن إقعاء كإقعاء الكلب،  وعن نقر كنقر الغراب،  يف الصالة كالتفات الثعلب
ومن ذلك هذا ،  ورفع األيدي عند السالم كاخليل الشمس،  وافتراش كافتراش السبع

فنضع أيدينا على األرض قبل ،             ُ                                  احلديث الذي ن هينا فيه عن التشبه بالبعري يف صالتنا
 .  الركبتني

؛  )٢( } وليضع يديه قبل ركبتيه { : وأما ورود احلديث باللفظ الذي ذكره السائل
؛  )٣( " زاد املعاد " كما نبه على ذلك العالمة ابن القيم يف؛  فهو وهم من بعض الرواة

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

 .  )١٣٢١(الصالة 
 .  )١٣٢١(، الدارمي الصالة  )٢/٣٨١(، أمحد  )٨٤٠(، أبو داود الصالة  )١٠٩١(النسائي التطبيق ) ٢(
 .  )٢٣١ - ٢٢٣ / ١" ( زاد املعاد: "  انظر) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٦٣١

فإذا وضع يديه ؛  وهو النهي عن بروك كربوك البعري،  ألن هذا اللفظ خيالف أول احلديث
ولعل أصل ،                           ًإن البعري إمنا يضع يديه أوال ف؛  فقد برك كما يربك البعري؛  قبل ركبتيه
وليضع  { : فقال،  فانقلب على بعض الرواة،  " وليضع ركبتيه قبل يديه " : ( احلديث

 .  )١( } يديه قبل ركبتيه

                      ً                         حكم احلائل املوجود أحيان ا بني اجلبهة وموضع السجود 
وسواء ؟                 ً                        ائل املوجود أحيان ا بني اجلبهة وموضع السجود ما حكم احل- ١٤٣س

أفتونا ؟  وهل يدخل يف ذلك النساء؟  أو ما أشبه ذلك،  أو كان قلنسوة،         ً كان شعر ا
 .  غفر اهللا لكم

؛  فال بأس؛  وإذا سجد على حائل طاهر،  األفضل أن يباشر املصلي بأعضاء السجود
من ختصيص اجلبهة بشيء دون سائر ؛  رافضةما مل يكن هذا احلائل مما يشبه شعار ال

كوجود احلرارة أو ؛  أما إذا كان هذا احلائل حلاجة،  فإن الفقهاء كرهوا ذلك؛  البدن
كما كان الصحابة ؛  فال بأس أن يتوقى ذلك حبائل؛  الشوك يف املوضع الذي يصلي فيه

أطراف  حيث كانوا يسجدون على رضي اهللا عنهم يفعلون ذلك مع رسول اهللا 
 .  )٢(    ً             توقي ا حلرارة األرض ؛  ثياهبم

 هل يقرأ املصلي الصلوات اإلبراهيمية يف التشهد األول 
 ؟   هل يقرأ املصلي الصلوات اإلبراهيمية يف التشهد األول- ١٤٤س

وإمنا يقتصر ،  اجلمهور على أن املصلي ال يقرأ الصالة اإلبراهيمية بعد التشهد األول
فإنه ؛  عبده ورسوله،     ً حممد ا،   أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أنفإذا بلغ،  على التشهد

هذا ،  إال يف التشهد األخري؛  وال يقرأ الصالة اإلبراهيمية،  ينتهي ويقوم للركعة الثالثة
 .  الذي عليه مجهور أهل العلم

                                                 
 .  )١٣٢١(، الدارمي الصالة  )٢/٣٨١(، أمحد  )٨٤٠(، أبو داود الصالة  )١٠٩١(النسائي التطبيق ) ١(
/ ١(البن أيب شيبة "  املصنف"  ، وكذلك )٤٠٠ - ٣٩٩/ ١(لعبد الرزاق الصنعاين "  املصنف: "  انظر) ٢(

٢٤١(  . 
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وعلى آل حممد كما صليت ،  حممد،  اللهم صل على { : والصالة اإلبراهيمية هي
وعلى آل ،  حممد،  اللهم بارك على،  وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد،  إبراهيم،  على

 .  )٢( )١( } وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد،  إبراهيم،  حممد كما باركت على

  يف التشهد ة على املالئكة بالصالة على الرسول حكم إحلاق الصال
 هل جيوز أن أحلق الصالة على املالئكة بالصالة على الرسول يف - ١٤٥س
 ؟  التشهد

 السالم علينا وعلى { : ولكن يف قولنا،  الصالة يف التشهد يقتصر فيها على الوارد

وتدخل ،   ما يشمل كل عبد صاحل يف السماء أو يف األرض)٤( )٣( } عباد اهللا الصاحلني
 .  فيه املالئكة من باب أوىل

 حكم التحليق باألصابع يف قراءة التشهد 
وهل يعد من احلركات ؟   ما حكم التحليق باألصبع يف قراءة التشهد- ١٤٦س

ً                 ً     علم ا بأين شاهدت أناس ا كثري؛  الكثرية أو ال فما احلكم يف ؛  ين يفعلون هذه الطريقة  
 ؟  ذلك

املصلي يف جلوسه للتشهد يف الصالة يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مضمومة 
ويقبض اخلنصر والبنصر وحيلق ،  ويضع كفه اليمىن على فخذه األمين،  األصابع ممدودة

                                                 
، النسائي السهو  )٤٨٣(، الترمذي الصالة  )٤٠٦(، مسلم الصالة  )٣١٩٠(البخاري أحاديث األنبياء ) ١(

،  )٤/٢٤٤(، أمحد  )٩٠٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٩٧٦( داود الصالة ، أبو )١٢٨٨(
 .  )١٣٤٢(الدارمي الصالة 

 .  )٣٠٦،  ٣٠٥ / ١" ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٢(
، أبو  )١٢٩٨(، النسائي السهو  )١١٠٥(، الترمذي النكاح  )٤٠٢(، مسلم الصالة  )٧٩٧(البخاري األذان ) ٣(

، الدارمي الصالة  )١/٤٢٨(، أمحد  )٨٩٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٩٦٨(ة داود الصال
)١٣٤٠(  . 

 .  ) ٢٠٣/ ١ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٤(
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           ً     ً  وحيركها حتريك ا يسري ا ،                                   ً     ً                  الوسطى مع اإلهبام ويرفع السبابة رفع ا يسري ا إشارة إىل التوحيد
 .               ً وال حيركها دائم ا،  إشارة إىل التوحيد؛  عند الدعاء وعند ذكر اهللا سبحانه وتعاىل

 مىت يكون حتليق األصابع يف الصالة وفق السنة املطهرة 
 ؟   مىت يكون حتريك اإلصبع يف الصالة وفق السنة املطهرة- ١٤٧س

،   التشهد عند ذكر اجلاللة إشارة إىل التوحيدحتريك أصبعه السبابة من اليد اليمىن يف
 .  واهللا أعلم.  ويتكرر ذلك كلما تكرر ذكر اجلاللة

 حكم الدعاء للوالدين يف الصالة قبل الدعاء لنفسه 
كأن ؛   هل جيوز للشخص أن يدعو لوالديه يف الصالة قبل نفسه- ١٤٨س
 ؟  يل منه      ً      اعتراف ا باجلم؛  واغفر يل،  اللهم اغفر لوالدي:  يقول

،  مث يدعو لوالديه وملن شاء من املسلمني،  املشروع أن يبدأ اإلنسان بنفسه يف الدعاء
،   فهذا٥٠:  واهللا جل وعال ذكر من أدعية األنبياء يف القرآن أهنم يبدؤون بأنفسهم

<Éb  {:  عليه السالم يقول،  نوح §‘ öÏøî $# ’Í< £“ t$ Î!≡uθ Ï9uρ yϑ Ï9uρ Ÿ≅ yz yŠ š_ ÉL øŠt/ $ YΖÏΒ ÷σãΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ 

ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ { )فبدأ بنفسه مث دعا للمؤمنني واملؤمنات،   )١  . 

$  {:  عليه الصالة والسالم يقول،  إبراهيم،  وهذا oΨ −/u‘ öÏøî $# ’ Í< £“ t$ Î!≡uθ Ï9uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ tΠöθ tƒ 

ãΠθ à) tƒ Ü>$ |¡ Ås ø9   {:  ويقول،                ًفبدأ بنفسه أوال ،   )٢( } ∪⊆⊇∩ #$ Í_ ö7 ãΨ ô_ $# uρ ¢ Í_ t/ uρ β r& y‰ ç7 ÷è ¯Ρ 

tΠ$ oΨ ô¹ F{  .  دعا اهللا أن جينبه عبادة األصنام قبل أن يدعو لبنيه؛   )٣( } ∪∋⊃∩ #$

=óΟn  {:   بقولهوقد أمر اهللا نبيه  ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ šÎ7/Ρs% Î! tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρ 

ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 { )مث بأن يستغفر للمؤمنني واملؤمنات،                           ًفأمره أن يستغفر لذنبه أوال ؛   )٤  . 
                                                 

 .  ٢٨:  سورة نوح آية) ١(
 .  ٤١:  سورة إبراهيم آية) ٢(
 .  ٣٥:  سورة إبراهيم آية) ٣(
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ٤(
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 .                                       ًفهذا يدل على أن الداعي يبدأ بنفسه أوال 
فهذا دليل على فتور رغبته يف طلب املغفرة ؛   قدم والديه أو غريمها على نفسهأما إذا

 .  وأن غريه أوىل منه بذلك،  أو على أنه يزكي نفسه،  له

 حكم املصلي الذي سلم بتسليمة واحدة 
أن يقول :  يعين؛   تسليمة واحدة يف الصالة هل ورد عن النيب - ١٤٩س
أم ؟  إىل جهة اليسار؛  ورمحة اهللا:  ويقول،  جلهة اليمىنإىل ا؛  السالم عليكم:  املصلي

 ؟  ختتلف باختالف املذاهب
وحفظه مجاعة كثريون من ،   يف كثري من األحاديثالذي ثبت عن النيب 

ويقول عن ،  أنه عليه الصالة والسالم كان يسلم تسليمتني عن ميينه وعن يساره:  أصحابه
السالم عليكم ورمحة  { : ويقول عن يساره،  )١( } السالم عليكم ورمحة اهللا { : ميينه

 وقد قال ،   وحفظه عنه مجاعة كثرية من أصحابههذا الذي ثبت عنه ،  )٢( } اهللا

 .  واهللا املوفق،  فيجب التقيد بذلك؛  )٣( } صلوا كما رأيتموين أصلي {
واهللا .                ًفال أعرف هلا أصال ؛  وأما الصورة اليت ذكرها السائل للسالم من الصالة

 .  أعلم

 حكم تغميض العينني يف الصالة 
فالبعض يرى أنه ال بأس بذلك ؟   ما حكم تغميض العيون يف الصالة- ١٥٠س
ً                                    وخصوص ا إذا كان املصلي يصلي على سجاد منقوش،     ً          جملب ا للخشوعإن كان أو ،      

؟  فما القول الصحيح،  والبعض يرى منعه،  أمامه ما يلفت انتباهه ويسرق خشوعه
 ؟  وهل إذا عطس املصلي يف الصالة حيمد اهللا على العطاس بصوت أم يف نفسه

                                                 
 .  )٥/٨٦(، أمحد  )١٣١٨(، النسائي السهو  )٤٣١(الة مسلم الص) ١(
 .  )٥/٨٦(، أمحد  )١٣١٨(، النسائي السهو  )٤٣١(مسلم الصالة ) ٢(
 .  )١٢٥٣(، الدارمي الصالة  )٦٠٥(البخاري األذان ) ٣(
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           ً  ألن فيه تشبه ا ؛  روهفهو مك؛  إن كان لغري حاجة:  تغميض البصر يف الصالة
فال بأس ؛  كأن يكون أمامه ما يشغله،  وإن كان حلاجة،  وألنه مدعاة إىل النوم؛  باليهود

 .                 ً              بل قد يكون مستحب ا يف هذه احلالة،  ألنه أدعى للخشوع يف الصالة؛  به
 .  فإنه حيمد اهللا يف نفسه؛  وإذا عطس اإلنسان يف الصالة

 ة للشعور باخلشوع حكم تغميض العينني يف الصال
ألنين ال أبصر ما ،   أنا يف صاليت أشعر باخلشوع كلما غمضت عيين- ١٥١س

 ؟  يشغلين 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 صحيح 

أما .  أس بإغماض عينيه عن ذلك الشيء الذي يشغلهكأن يكون أمامه ما يشغله فإنه ال ب
 .  اختاذ إغماض العينني يف الصالة عادة حىت ولو مل يكن أمامه ما يشغله فإنه يكره

 حكم استعاذة بعض املصلني باهللا 
  إذا مر بآية رمحة - جل وعال -إذا مر اإلمام بآية عذاب وسؤاله 

حيث إهنم إذا مر اإلمام يف ،  ن ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس اآل- ١٥٢س
،  سأل اهللا؛  وإذا مر بآية رمحة،  مع أهنم يف صالة،  استعاذ باهللا؛  الصالة بآية عذاب

 .             ً جزاكم اهللا خري ا؟  فما احلكم يف ذلك؛  وهكذا
أما يف ،   كان يفعله يف النافلةألن الرسول ؛  ال شك يف مشروعية ذلك يف النافلة

وإمنا ،   ما كان يفعله بالفريضةألن الرسول ؛  ه أن هذا ال يشرعفالذي أرا؛  الفريضة
 .  )١(كان يفعله بالنافلة 

 sŒÎ)uρ#  {:             ً     ً          وال يقول شيئ ا أبد ا قال تعاىل،  فينبغي للمأموم أن ينصت للقرآن يف الصالة

 Ì̃è% ãβ#uöà)ø9$# (#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù …çµ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 tβθ çΗxqöè? ∩⊄⊃⊆∪ { )قال اإلمام أمحد ؛   )٢ 

                                                 
 .  من حديث حذيفة رضي اهللا عنه)  ٥٣٦ / ١ (كما يف صحيح اإلمام مسلم ) ١(
 .  ٢٠٤ : سورة األعراف آية) ٢(
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فاملأموم يستمع ؛  سبب نزوهلا كان يف الصالة:  أي؛  )١( ) نزلت هذه اآلية يف الصالة (
وإمنا ،  ستعيذ عند آية العذابوال يدعو عند آية الرمحة أو ي،  إىل قراءة إمامه يف الفريضة

 .  هذا يف النافلة

 حكم اجلهر بالصالة بالنسبة للمتأخر عن الركعتني اجلهريتني 
 الذي يدرك صالة اجلماعة وقد فاتته إحدى الركعات اجلهرية هل يقرأ - ١٥٣س

           ً                                                                ما سبقه جهر ا خلف اإلمام أثناء قراءته يف الركعتني السريتني أو إحدامها أو يسر خلف 
 ؟                                 ً                 مام ويقرأ اجلهر أثناء صالته منفرد ا بعد تسليم اإلماماإل

فعلى هذا ال جيهر فيما ،           ّ                                     الصحيح أن  ما يدركه املسبوق مع اإلمام هو أول صالته
 .  ألنه آخر صالته؛  يقضيه بعد اإلمام يف الصالة اجلهرية

 حكم صالة املنفرد وحده خلف الصف 
 ؟  لصف هل تصح صالة املنفرد وحده خلف ا- ١٥٤س

رأى رجالً يصلي خلف  { ألن النيب ؛  ال تصح صالة املنفرد خلف الصف

وجاءت مبعناه ،  رواه اخلمسة إال النسائي،  )٢( } فأمره أن يعيد صالته،  الصف وحده
 .  )٣(أحاديث 

                                                 
 .  ) ٦٣٧ / ١ " ( الشرح الكبري"  كما يف املغين مع) ١(
، أمحد  )١٠٠٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٦٨٢(، أبو داود الصالة  )٢٣٠(الترمذي الصالة ) ٢(

 .  )١٢٨٥(، الدارمي الصالة  )٤/٢٢٨(
، ورواه  ) ٣٠٦ - ٣٠٢ / ١ " ( سننه"   يف، ورواه الترمذي ) ٢٢٨ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(

، ورواه الدارمي  ) ٣٢١،  ٣٢٠ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ١٧٩ / ١ " ( سننه"  أبو داود يف
ورواه )  ١٠٥،  ١٠٤ / ٣ " ( السنن الكربى"  ، ورواه البيهقي يف ) ٣٣٤،  ٣٣٣ / ١ " ( سننه"  يف

 .  غريهم
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                                          ً   أقيمت الصالة أن يدخل يف الصف إن وجد له مكان ا والواجب على من جاء وقد
وال يصلي ،  أو ينتظر حىت يأيت من يصف معه،  أو يدخل عن ميني اإلمام إذا أمكن،  فيه

 .  للنهي عن ذلك؛  وحده خلف الصف

 إدراك املتأخر عن الصالة إنسانا يصلي له أن يصلي خلفه 
                 ً    انتهت ووجدت إنسان ا  ذهبت إىل املسجد فوجدت صالة اجلماعة قد- ١٥٥س

يصلي مبفرده هل جيوز أن أقف وأصلي جبانبه على أساس هذا الفرد اآلخر هو اإلمام 
 ؟  وأنا املأموم
                                            ً             ً            جيوز على الصحيح من قويل العلماء إذا أدركت إنسان ا يصلي منفرد ا وقد فاتتك ،  نعم

،  جبة مهما أمكنألن صالة اجلماعة وا،  الصالة فإنه ال بأس أن تدخل معه وتصليا مجاعة
 قام يصلي من الليل فجاء ابن عباس رضي اهللا عنهما ودخل والدليل على ذلك أن النيب 

 الصالة وقد بدأ النيب ،   عن ميينهفأداره النيب ،  معه يف الصالة فقام عن يساره
  وما جاز يف النافلة جاز يف الفرض إال)١(     ً                                     منفرد ا مث انضم إليه ابن عباس فأقره على ذلك 

 .  بدليل يدل على الفرق

 حكم مصافحة الصيب خلف اإلمام 
وما هي األشياء اليت ؟   سائل يسأل عن مصافة الصيب خلف اإلمام- ١٥٦س

 ؟  يتحملها اإلمام عن مأمومه
 خالف بني - إذا وقف معه وحده -يف مصافة الصيب خلف اإلمام أو خلف الصف 

ً والصحيح أنه إذا كان الصيب مميز ،  العلماء ألن ابن عباس رضي اهللا ؛  ا فال بأس مبصافته                           
 .  )٢( يصلي معه يف التهجد عنهما وقف مع النيب 

                                                 
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ٥٢٦،  ٥٢٥ / ١ " (  مسلمصحيح اإلمام"  انظر) ١(
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما.  ) ٥٢٦،  ٥٢٥ / ١ " ( صحيح مسلم"  كما يف) ٢(
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 واليتيم من هو دون - )١( يف النافلة  وقف وهو يتيم خلف النيب        ً  وألن أنس ا 
 .  واألصل أن ما جاز يف النافلة جاز يف الفريضة إال بدليل يدل على الفرق،  البلوغ

  إذا عطس الشخص يف الصالة حكم قول احلمد هللا
 ؟   إذا عطس الشخص وهو يف الصالة عليه أن حيمد اهللا أم ال- ١٥٧س

 .                                   ال بأس أن حيمد اهللا سر ا بينه وبني نفسه

 كيفية قول احلمد هللا بعد العطس يف الصالة 
 ؟  ال حيرك لسانه باحلمد:   يعين- ١٥٨س

 .  صوته باحلمد هللالكن ال يرفع ،  ال بأس بذلك،             ً لو حركه يسري ا

 حكم من يسافر عدة مرات يف القطار والطائرة 
 وال يسمح له باحلركة ويريد الصالة 

،  وال يسمح للركاب باحلركة،   سافرت عدة مرات بالقطار والطائرة- ١٥٩س
 ؟  وما حكم الدين؟  فكيف أصلي؛  وأريد أن أصلي الفروض اليت وجبت
فإن ؛  رة تبدأ بعد دخول وقت الظهر أو املغربإذا كانت الرحلة بالقطار أو الطائ

وإن كانت الرحلة تبدأ قبل دخول ،  املسافر جيمع بني الصالتني مجع تقدمي قبل الركوب
فإن املسافر ينوي مجع التأخري ويصلي ؛  وقت الصالة األوىل من الصلوات املذكورة

انت الرحلة تستمر إىل ما وإن ك،  ولو كان نزوله يف آخر وقت الثانية،  الصالتني إذا نزل
،  يف املكان املناسب،  فإن املسافر يصلي يف القطار أو الطائرة؛  بعد خروج وقت الثانية

وكذا صالة الفجر إذا كانت الرحلة تستمر إىل ما بعد طلوع ،  على حسب حاله
:  قال تعاىل،  فإن املسافر يصليها يف القطار أو الطائرة على حسب حاله؛  الشمس

}  (#θ à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä÷è sÜtFó™ $# { )٢(   . 
                                                 

 .  من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه)  ١٧٨،  ١٧٧ / ١ " ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر) ١(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٢(
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:  لقوله تعاىل؛  وجيب على املصلي أن يتجه إىل جهة القبلة أينما كان اجتاه الرحلة
} ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ tôÜx© Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# 4 ß]øŠym uρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ —9uθ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ …çν tôÜx© 3 { )١(   . 

 حكم الذي يصلي وهو جالس لوجود أمل يف ركبته 
 جالس لوجود أمل يف ركبته وال يستطيع الوقوف  والدي يصلي وهو- ١٦٠س

 ؟  فهل يف ذلك حرج أفيدونا مشكورين
ال شك أن القيام يف صالة الفريضة ركن من أركاهنا ال تصح إال به مع االستطاعة 

θ#)  {:  لقوله تعاىل ãΒθ è% uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ { )ولقوله  )٢  }  صل قائًما فإن مل تستطع

 .  )٤(احلديث .  )٣( } فقاعًدا
أما إذا مل يستطع ذلك ملرض فإنه ،                                          ً فالواجب على املصلي يف الفريضة أن يصلي قائم ا

يصلي املريض  { فإن مل يستطع فعلى جنب لقوله ،                        ً يصلي على حسب حاله قاعد ا

 فما فعله والدك من )٦( )٥( } فإن مل يستطع فعلى جنب،  فإن مل يستطع فقاعًدا،  قائًما
ألمل مينعه من القيام ويشق عليه فإنه ال بأس إذا كان هذا ا،               ً            أنه يصلي قاعد ا ألمل يف ركبته

أما إذا مل يكن هذا األمل مينعه من القيام فإن صالته ال تصح إال ،  أن يصلي وهو قاعد
 .  بالقيام يف الفريضة ألنه ركن من أركاهنا

                                                 
 .  ١٤٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  )٩٥٢(، أبو داود الصالة  )١٠٦٦(البخاري اجلمعة ) ٣(
 .  بنحوه من حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه)  ٤١ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٤(
 .  )٩٥٢(، أبو داود الصالة  )١٠٦٦(البخاري اجلمعة ) ٥(
 .  بنحوه من حديث عمران بن حصني رضي اهللا عنه)  ٤١ / ٢ " ( صحيحه"  اه البخاري يفرو) ٦(
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 ما يستحب يف الصالة وما يكره فيها ويبطلها 

  يقطع الشيطانإذا صلى أحدكم فليصل إىل سترة كي ال " : صحة حديث
 وبيان معناه  " صالته

كي ال ؛  فليصل إىل سترة؛  إذا صلى أحدكم { :           ً       قرأت حديث ا يقول- ١٦١س
 .  نا مأجورينأفتو؟  وما معناه؟  فما صحة هذا احلديث؛  )١( } يقطع الشيطان صالته

 وهي شيء قائم )٢(وردت أحاديث صحيحة بأمر املصلي باختاذ السترة أمامه ،  نعم
 )٣(             ً      ً  وذكر فيه وعيد ا شديد ا ،   عن املرور بني يدي املصليوهنى ،  بقدر قائمة الرجل

هو ،  ألن معه القرين؛  وأمر املصلي مبنع املار بني يديه ومدافعته إذا احتاج إىل ذلك
 .  )٤(الشيطان 

فإن سترة اإلمام تعترب ؛  أما املأموم،     ِّ                                   فات خاذ السترة مستحب يف حق اإلمام واملنفرد
ال مينع املارة ،  وكذا املصلي يف املسجد احلرام،  فال حيتاج إىل اختاذ سترة خاصة؛  سترة له
 .  واهللا أعلم.  بسبب شدة الزحام؛  لالضطرار إىل ذلك؛  بني يديه

 أمام املصلي يف صالته حد ارتفاع السترة 
وهل يكفي اخلط ؟   ما حد ارتفاع السترة أمام املصلي يف صالته- ١٦٢س
 ؟  باليد

فسترته سترة ؛  أما املأموم،  اختاذ السترة أمام املصلي سنة يف حق اإلمام واملنفرد
أو يعرضه ،  يغرزه يف األرض وينصبه أمامه؛  أو عصا،  أو عمود،  من جدار؛  إمامه

                                                 
 .  )٩٥٤(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١(
 .  ) ١٢٦ / ١ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٢(
 .  ) ١٢٩/ ١ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٣(
 .  ) ١٢٩/ ١ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٤(
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واألفضل أن تكون السترة مرتفعة قدر ،  أو أي شيء شاخص من شجرة أو حجر،  أمامه
 .       ًّ خط خط ا؛              ً      ً فإن مل جيد شيئ ا شاخص ا،  مؤخرة الرحل

                                       ً                          حكم صحة صالة الرجل الذي يكون قلبه مشغول ا ببعض األشياء أثناء الصالة 
                               ًلكن أثناء الصالة يكون قليب مشغوال ،   أقضي كل واجبايت الدينية- ١٦٣س

 ؟  ما صحة صاليت هذه؛  ببعض األشياء
؛   يف صالته             ً    وأن يكون خاشع ا هللا ،  جيب على املسلم أن يستحضر قلبه يف صالته

ألنه يف عبادة ؛  وقطع الوساوس واهلموم وأشغال الدنيا،  وإقباله على صالته،  حبضور قلبه
 .  ويف موقف عظيم بني يدي ربه عز وجل،  عظيمة

فصالته ال تعترب صالة ؛  وصار يصلي جبسمه دون قلبه،  اوسأما إذا شغلته الوس
؛  ألن العبد ال يكتب له من صالته إال ما عقل منها؛  مفيدة له عند اهللا سبحانه وتعاىل

أو ،  وقد يكتب له نصفها،  فقد يفرغ اإلنسان من الصالة وال يكتب له منها شيء
 .  حضور قلبه يف صالتهحسب ؛  أو أقل من ذلك أو أكثر،  أو عشرها،  ربعها

ويقبل ،  وأن يقطع عنه أعمال الدنيا،  فعلى املسلم أن يطرد عنه الوساوس يف الصالة
 .                        ً       ً حىت تكون صالة صحيحة ظاهر ا وباطن ا،  على اهللا سبحانه وتعاىل يف صالته

أما الذي يصلي وال حيضر قلبه يف الصالة وينشغل بأعمال الدنيا وبالوساوس 
ّ      ً    ولكنه ال ي ع د  مصلي ا يف ،  حبيث ال يؤمر باإلعادة؛                   ً  يعترب قد صلى ظاهر افهذا؛  واألفكار  َ  ُ        

 .  الباطن فيما بينه وبني اهللا

 حكم تغطية الرأس يف الصالة 
؟   يغطي رأسهوهل كان النيب ؟   ما حكم تغطية الرأس يف الصالة- ١٦٤س

 ؟  وهل يستحب لإلمام أو املأموم أن يغطي رأسه
بل جيوز للمصلي أن يصلي وهو ،            ً             ذا كان رجال  أن يغطي رأسهال يلزم املصلي إ

ولكن تغطية الرأس من ،  ألن رأس الرجل ليس عورة جيب سترها؛  مكشوف الرأس
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û *  {:  لقوله تعاىل؛  جتميل اهليئة املستحبة يف الصالة Í_ t6≈tƒ tΠyŠ# u (#ρ ä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 

7‰Éf ó¡tΒ { )وأقل حد يف ذلك ،  وهو تزين بالثياب،  فالتجميل للصالة أمر مطلوب؛   )١
،  فإنه مستحب ومكمل للهيئة؛  وما زاد على ذلك،  وهذا ال بد منه،  هو ستر العورة

 .  ومن ذلك تغطية الرأس

 داء الصالة على مكان مرتفع عن األرض كالسرير أو حنوه حكم أ
هل جيوز أداء الصالة على مكان مرتفع عن األرض :   سائلة تقول- ١٦٥س

كالسرير أو حنوه إذا شك اإلنسان يف طهارة األرض وليس له عذر من مرض أو 
 ؟  حنوه

 ً       ر ا وكان ال بأس أن يصلي اإلنسان على شيء مرتفع كالسرير أو حنوه إذا كان طاه
 .     ً                                           ثابت ا ال حيصل منه اهتزاز أو خلل وتشويش على املصلي

 حكم الصالة على السجادة املعروفة اآلن 
إهنا ال :  فبعضهم قال،   ما حكم الصالة على السجادة املعروفة اآلن- ١٦٦س

 ؟  جتوز ألهنا تشغل املصلي والبعض اآلخر أجاز ذلك
إهنا ال جتوز فال وجه :  ومن قال،  ةجتوز الصالة على السجادة إذا كانت طاهر

           ً                                       ومن حرم شيئ ا فال بد من الدليل وهي ال تشغل املصلي كما ،  ألن األصل اإلباحة؛  لقوله
 .  واهللا أعلم.  يقول

                             ً                  حكم اجلهر بالدعاء والذكر مطلق ا وبعد الصالة خاصة 
هل و؟  وبعد الصالة خاصة،                                     ً  ما قولك يف اجلهر بالدعاء والذكر مطلق ا- ١٦٧س

 ؟                        ً                  يكون الدعاء والذكر جهر ا أم سر ا أم بينهما

                                                 
 .  ٣١:   سورة األعراف آية)١(
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ّ فاإلنسان خمري بني أن جيهر به وأن يسر ؛   واملشروعأما الذكر الوارد عن النيب                                  ،
θ#)  {:  قال تعاىل ãã÷Š$# öΝä3−/u‘ %Yæ•|Øn@ ºπ uŠøäz uρ 4 { )واهللا سبحانه وتعاىل يعلم السر ،   )١
إال إذا كان اجلهر يترتب عليه إضرار ؛                   ً               فيجوز أن تدعو جهر ا وأن تدعوا سر ا،  وأخفى

أو إذا ،       ُ   ُّفإنك ت سر ؛  مبن حولك من النائمني أو املصلني أو الذين يقرؤون القرآن الكرمي
ألن هذا أدعى ؛   يف الدعاءفإنك تسر؛  خفت على نفسك من الرياء والسمعة

 .  لإلخالص
إمنا كل إنسان يدعو ،  واجلهر يالحظ أنه ليس بصوت مجاعي كما يفعل بعض الناس

 .  فهو من البدع؛  أما الدعاء اجلماعي،                ً لنفسه سر ا وجهر ا
حسبما ورد يف األحاديث ،  فإنه من السنة اجلهر به؛  وأما الذكر بعد الصالة

بالتهليل واالستغفار بعد ؛  ابة كانوا جيهرون بالذكر بعد الصالةالصحيحة من أن الصح
تباركت ،  ومنك السالم،  اللهم إنك أنت السالم { : مث،  )             ً االستغفار ثالث ا (السالم 

له امللك وله ،  ال شريك له،  ال إله إال اهللا وحده { ، )٢( } يا ذا اجلالل واإلكرام

ال ،   لكن على صفة فردية)٤(جيهر هبا ؛  إىل آخر هذه األذكار الواردة.  )٣( } احلمد
       ٌّ وإمنا كل  ،   هذا من املبتدعاتفإن الذكر اجلماعي؛                             ًعلى صفة مجاعية كما ذكرنا أوال 

 .  وجيهر بذلك بعد الصالة،  يذكر لنفسه

                                                 
 .  ٥٥:  سورة األعراف آية) ١(
، ابن ماجه  )١٥١٢(، أبو داود الصالة  )٣٠٠(، الترمذي الصالة  )٥٩١(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(

 .  )١٣٤٨(، الدارمي الصالة  )٥/٢٨٠(، أمحد  )٩٢٨(إقامة الصالة والسنة فيها 
، أبو داود  )١٣٤١(، النسائي السهو  )٥٩٣(املساجد ومواضع الصالة ، مسلم  )٨٠٨(البخاري األذان ) ٣(

 .  )١٣٤٩(، الدارمي الصالة  )٤/٢٤٥(، أمحد  )١٥٠٥(الصالة 
 .  ) ٤١٨ - ٤١٤/ ١ (صحيح مسلم :  ، وانظر ) ٢٠٥،  ٢٠٤/ ١ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٤(
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 حكم االستغفار اجلماعي بعد االنتهاء من الصالة 
يقولون ؛  وعندما ينتهي اجلماعة من الصالة،   لنا مسجد نصلي فيه- ١٦٨س

 ؟  هل هذا وارد عن النيب .  أستغفر اهللا العظيم وأتوب إليه:  بصوت مجاعي
          ً                  استغفر ثالث ا قبل أن ينصرف إىل ؛   أنه إذا سلمفهو ثابت عن النيب ؛  ا االستغفارأم

 .  )١(أصحابه 
مل ،  فهذا بدعة؛  وأما اهليئة اليت ذكرها السائل بأن يؤدى االستغفار بأصوات مجاعية

ومن غري صوت ،  غري مرتبط باآلخرين؛   بل كل يستغفر لنفسهيكن من هدي النيب 
وكذا من بعدهم من ،  لصحابة كانوا يستغفرون فرادى بغري صوت مجاعيوا،  مجاعي

 .  القرون املفضلة
هذا هو ؛  لكن اإلتيان به بصوت مجاعي،  فاالستغفار يف حد ذاته سنة بعد السالم

 .  فيجب تركه واالبتعاد عنه؛  البدعة

 حكم من خيترق الصفوف لكي يصلوا إىل الصف األول وهم متأخرون 
ومن مث خيترقون ،  وجد أناس ال حيضرون الصالة إال متأخرين ي- ١٦٩س

فهل فعلهم هذا جائز وما .  الصفوف إىل الصف األول بزحام وقلة احترام ملن سبقوهم
 ؟             ً جزاكم اهللا خري ا،  نصيحتكم هلم

يتعني على املسلمني العناية بصفوف الصالة وإكمال الصف األول فاألول وسد الفرج 
ً    أما ما ذكره السائل من أن أناس ا )٢( كما أرشد إىل ذلك النيب ،  واخللل بينهما                              

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 الصفوف مل يسدوا هذا اخللل وقد 

                                                 
 .  ) ٤١٤ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ١(
، كالمها من حديث جابر  ) ١٧٧ - ١٧٤ / ١ (، و سنن أيب داود  ) ٣١٧ / ١ " ( سنن ابن ماجه"  انظر) ٢(

 .  بن مسرة رضي اهللا عنه
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 الذي اخترقوا إليها وسدوها يكونون فهؤالء،            ً          وتركوا أمر ا جيب عليهم،  أسقطوا حقهم
 .  مأجورين يف ذلك ألهنم مشوا إىل فرجة يف الصف لسدها

أما إذا كان املراد أن هؤالء يدخلون من بني املصلني وليس هناك فرج وإمنا يدخلوهنا 
ألن هذا فيه مضايقة ؛  فهذا ال جيوز،  ملضايقة املصلني وإجياد فرج مل تكن موجودة

 .   إشغال للمصلني وفيه قد يكون من التخطي لرقاب الناس بدون مربروفيه،  للمصلني

 حكم إغماض العني يف الصالة إذا كان التغميض يدعو إىل الطمأنينة 
 هل جيوز إغماض العينني يف الصالة وذلك إذا كان التغميض يدعو إىل - ١٧٠س
 ؟  الطمأنينة

لكن إذا دعت حاجة إىل ،  يكره تغميض العينني يف الصالة إذا كان من غري حاجة
فيغمض حىت يزول هذا ،  أو أمامه شيء يشغله،  كأن يكون أمجع لفكره؛  التغميض
فهذا ؛  أما من غري حاجة،  فال بأس بذلك عند احلاجة؛  أو خيفض بصره عنه،  الشيء

بل يستحب له أن ،  ومطلوب من املسلم أن ال ميد بصره وهو يصلي،  يكره يف الصالة
وأبعد عن االنشغال باملرئيات ،  ألن هذا أمجع خلشوعه؛  إىل موضع سجودهيكون نظره 

 .  اليت أمامه عن الصالة

 حكم صالة من يصيبه دوار يف الرأس ويقوم حبركات بسبب هذا الدوار 
وأقوم حبركات يف الصالة ،   يف أثناء الصالة يصيبين دوار يف الرأس- ١٧١س

 ؟  وماذا أفعل إذا مل تكن صحيحة؟  فهل صاليت صحيحة؛  بسبب هذا الدوار
،  فصالتك صحيحة؛                       ُ                                 إذا كان هذا الدوار ال ي زيل الشعور وأنت تعلم ما تقول معه

،  وإذا كانت حلاجة،  ال سيما يف مثل هذه احلالة،  واحلركات اليسرية ال تضر يف الصالة
،   تبطل الصالةفإهنا؛  وإذا توالت،  فإهنا تكره؛  فأما احلركات اليت هي من باب العبث

 .  ألن ذلك يدل على عدم اخلشوع يف الصالة؛  واهللا أعلم
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لو خشع قلب هذا لسكنت  " : فقال،   رجالً يعبث يف صالتهوقد رأى عمر  { 

ً           ويروى مرفوع ا إىل النيب  ، } جوارحه            )١(  . 

 التخلص من الوسواس يف الصالة 
أعاين من مشكلة ،   احلمدمؤمنة وهللا،   أنا فتاة يف العشرين من العمر- ١٧٢س

وعلى وشك اجلنون من هذا املرض النفسي الذي عانيت منه ثالث أو ،  الوساوس
هل يسلط اهللا على عباده :  أريد أن أعرف،  ومل أفلح أن أدفعه عين،  أربع سنوات

ماذا عليه أن ،  والذي ال يستطيع دفعه؟                          ً             هذا الشيطان الرجيم امتحان ا هلم أم ماذا
 .  رجو النصيحةن؟  يفعل

يريد بذلك ،  وهي من كيد الشيطان لبين آدم،  يف احلقيقة أن الوسوسة مرض خطري
 أن يستعيذ من هذه وهلذا أمر اهللا نبيه ،  مضايقتهم وتضليلهم وإشغاهلم عن طاعة رهبم

 .  وأنزل يف ذلك سورة كاملة،  الوسوسة
ö≅è% èŒθ { )بسم اهللا الرمحن الرحيم: ( قال تعاىل ãã r& Éb> tÎ/ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊇∪ Å7 Î= tΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊄∪ Ïµ≈s9Î) 

Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊂∪ ÏΒ Ìhx© Ä¨# uθó™ uθ ø9$# Ä¨$ ¨Ψ sƒ ø:$# ∩⊆∪ “ Ï%©!$# â È̈θ ó™ uθ ãƒ † Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9$# ∩∈∪ zÏΒ Ïπ ¨ΨÉf ø9$# 

Ä¨$ ¨Ψ9$#uρ ∩∉∪ { )٢(  . 
ولكن يعاجل ،  ملؤمننيويشتد ذلك يف حق ا،  فهذا الشيطان له وسوسة مع بين آدم

 :  بأمرين
ألهنا من الشيطان ؛               ً      بل يرفضها رفض ا تام ا،  ـ أن املؤمن ال يلتفت هلذه الوسوسة١

 .  وال تضره

                                                 
على هذا )  ٣١٩ / ٥ (للسيوطي "  فيض القدير شرح اجلامع الصغري"  كالم اإلمام املناوي يف كتابه:  انظر) ١(

 .  احلديث
 .  ٦ - ١:  اتياآلسورة الناس ) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٦٤٧

ابتعد عنه ؛  ألن املؤمن إذا اشتغل بذكر اهللا؛  ـ أن يشتغل بذكر اهللا سبحانه وتعاىل٢
#¨Ä {:  وهلذا قال سبحانه وتعاىل يف حقه،  الشيطان uθ ó™ uθø9$# Ä¨$ ¨Ψsƒ ø: أي أنه ؛   )١( } ∪⊇∩ #$

   عنه عندما يذكر العبد ربه-يبتعد :   أي-وخينس ،  يوسوس للعبد مع غفلته عن ذكر اهللا
 .  وهلذا وصفه أنه وسواس خناس

عدم :     ًأوال :  ومها،  والذي أنصح به للسائلة وألمثاهلا أن تعمل هباتني اخلصلتني
ألن ؛  مث تزول بإذن اهللا،  وعدم االكتراث هبا واالنفعال معها،  سوسةااللتفات هلذه الو

 .  ومتكن منه الشيطان،                         ً                    اإلنسان إذا أعطاها اهتمام ا والتفت إليها زادت
واالستعاذة باهللا من ،  وتالوة القرآن،  اإلكثار من ذكر اهللا سبحانه وتعاىل:  الثاين
 .  وهبذا يزول بإذن اهللا،  وتكرار ذلك ، وقراءة آية الكرسي واملعوذتني،  الشيطان

 رد وسوسة الشيطان يف الصالة 
 ؟  ماذا أعمل لرد وسوسته؛                                ً  أنا شاب يوسوس يل الشيطان أحيان ا- ١٧٣س

،  وعدم االلتفات إىل وسوسته،  وسوسة الشيطان ترد باالستعاذة باهللا من الشطيان
 أن يرفضها ويتركها وال يلتفت فعلى املسلم؛  والوسوسة ال تضر ما مل يتكلم اإلنسان

 .  وأن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم،  إليها

 حكم من غفل يف صالته 
        ُ   وعندما س ئل ،  أو بدأ يفكر يف صالته ومل خيشع،   إذا غفل اإلنسان- ١٧٤س

 ؟  هل صالته صحيحة يف مثل هذه احلالة؛  مل جيب؛  ماذا قرأ اإلمام يف الصالة
ألنه قد أتى بالصالة ؛  حبيث إنه ال يؤمر بإعادهتا؛   هذه احلالةصالته صحيحة يف مثل

فهي ؛  لكنه ال يثاب عليها وال يؤجر إال بقدر ما عقل منها وحضر قلبه فيها،  يف الظاهر
حبيث ال يؤمر ؛  وهي صحيحة من ناحية الظاهر،  غري صحيحة من ناحية الثواب واألجر

 .  باإلعادة
                                                 

 .  ٤:  سورة الناس آية) ١(
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ô‰s% yx  {:  قال تعاىل n= øùr& tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ t Ï% ©!$# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ { )١(   . 
 .  وللصالة الصحيحة تأثري يف سلوك العبد وأعماله األخرى

%ÉΟÏ  {:  قال تعاىل r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ( χ Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï!$ t±ós xø9$# Ìs3Ζßϑ ø9$# uρ 3 ãø.Ï% s!uρ «!$# 

çt9 ò2 r& 3 { )٢(   . 
هذا خيرج بصالة مفيدة ؛  فالذي يصلي حبضور قلبه وخشوع واستحضار لعظمة اهللا

أما الذي يصلي صالة ،  وحيصل هبا على الفالح،  نهاه عن الفحشاء واملنكرت،  نافعة
فهذا ؛  قلبه يف واد وجسمه يف واد آخر،  من غري حضور قلب ومن غري خشوع؛  صورية

 .  ال حيصل من صالته على طائل

 حكم املرور بني يدي املصلي 
       ً    رام مثال  فال  بعض الناس يصلي على باب املسجد النبوي أو املسجد احل- ١٧٥س

 ؟  وهل عليه منعهم أم ال؟                               ُ   ّ            بد من مرور الناس بني يديه فهل ي ؤث ر ذلك يف صالته
ألن احلاجة تدعو إىل املرور لوجود ،       ِّ                              ً ال يؤث ر هذا يف صالته وليس له منعهم أيض ا

 كان يصلي ألن النيب ،  الزمحة وكثرة الناس واملصلني ويف منع الناس من املرور حرج
 فاحملالت الضيقة واملتزامحة مثل )٣( احلرام والناس ميرون بني يديه ومل مينعهم يف املسجد

أما فيما عدا ذلك فإنه ال ،  احلرمني الشريفني واجلوامع الكبار هذه هلا خاصية للمشقة
.  وللمصلي أن مينع املار بني يديه إذا كان ليس أمامه سترة،  جيوز املرور بني يدي املصلي

    َّ                      ومر  املار من ورائها فهذا - إذا كان املصلي يصلي إىل سترة - وراء السترة          َّ   أما من مر  من
ً        ِّ                    َّ               أيض ا ال يؤث ر عليه إمنا مينع من مر  بينه وبني سترته     . 

                                                 
 .  ٢ - ١:  تانياآلسورة املؤمنون ) ١(
 .  ٤٥:  سورة العنكبوت آية) ٢(
 .  ) ٥٧٦ / ١ " ( فتح الباري"  انظر كالم اإلمام ابن حجر يف) ٣(
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 إمث من تعمد املرور بني يدي املصلي 
 ما جزاء من مير من أمام املصلي إذا تعمد ذلك أو مل يتعمد ومنهم - ١٧٦س

 ؟  ذا مروا بني يدي املصليالذين يقطعون الصالة إ
لو يعلم املار بني  { وقد قال النيب ،  املرور بني يدي املصلي حرام شديد التحرمي

 )٢( )١( } ي املصلييدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خًريا له من أن مير بني يد
 املصلي أن مينع املار بني يديه فإن أىب وأمر النيب  { ، أو كما قال عليه الصالة والسالم

لفه فال يضر املرور من أمامهم  وسترة اإلمام سترة ملن خ)٤( )٣( } فليقاتله فإن معه القرين
وكذلك ،  وإذا كان أمام املصلي سترة ومر من ورائها فإن هذا ال يضر،  ال سيما للحاجة

                                                                       إذا كان املرور اضطراري ا كما يف املسجد احلرام وأماكن الزمحة اليت ال ميكن للمصلني 
 .  تدارك املرور بني يدي املصلي فهذا ال حرج فيه للمشقة والضرورة

والصحيح من أقواهلم ،  ما بالنسبة ملن يقطع مروره الصالة فالعلماء اختلفوا يف ذلكوأ
 .  واهللا أعلم،  أهنا تبطل مبرور الكلب واحلمار واملرأة

 حكم مرور الصيب أمام سجادة الصالة 
 ؟   ما حكم مرور الصيب أمام سجادة الصالة- ١٧٧س

                                                 
، أبو  )٧٥٦(، النسائي القبلة  )٣٣٦(، الترمذي الصالة  )٥٠٧(، مسلم الصالة  )٤٨٨(البخاري الصالة ) ١(

، مالك النداء للصالة  )٤/١٦٩(، أمحد  )٩٤٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٧٠١(اود الصالة د
 .  )١٤١٧(، الدارمي الصالة  )٣٦٥(

، وحديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا  من حديث أيب اجلهم)  ١٢٩ / ١ " ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر) ٢(
 .  عنهما

 .  )٢/٨٦(، أمحد  )٩٥٥( ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ، )٥٠٦(مسلم الصالة ) ٣(
، وحديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا  من حديث أيب اجلهم)  ١٢٩ / ١ " ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر) ٤(

 .  عنهما
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كجدار أو حجر أو ؛  ء مرتفعكأن يكون أمامه شي،  إذا كان أمام املصلي سترة
 .  فإنه ال بأس أن مير من ورائها الصيب وغري الصيب؛  عصا وحنوه

ألنه ورد وعيد شديد ؛  فإنه حيرم املرور بني يديه؛  أما إذا كان ليس أمام املصلي سترة
ّ              يف حق املار  بني يدي املصلي  إذا مل،            ً     أو مير قريب ا منه،  وهو الذي مير بينه وبني سترته،          

 .  لكن الصيب غري مكلف فال إمث عليه.  يكن هناك سترة

 حكم مرور الصيب بني يدي املصلي 
 ما حكم مرور الصيب أو الطفل الذي يبلغ من العمر سنتني من أمام - ١٧٨س

 ؟    ُ  ِّ                                   امل صل ي وهل يلزم دفعه وعدم السماح له بذلك
.  ألنه غري مكلف،  انعم ال جيوز ترك الطفل مير بني يدي املصلي والطفل ال يأمث هبذ
 ألن النيب  { ؛ لكن من جانب املصلي يأمث إذا أمكنه من ذلك وهو يقدر على منعه

 .  )٢( )١( } أمر برد املار بني يدي املصلي

 كثرة الوسواس يف الوضوء والصالة 
    ٌ     حمافظ  على ،   السابعة عشرة من عمره سائل يقول بأنه شاب يف- ١٧٩س

ٌ        وملتزم  بالدين،  الصلوات اخلمس إال أنه يعاين من كثرة الوساوس يف الوضوء وأثناء ؛       
 ؟  ومباذا تنصحونه؟  فهل خيل هذا يف عقيدته؛  الصالة

،  الذي يوسوس يف صدور الناس،  فهو الوسواس اخلناس؛  الوساوس من الشيطان
فإن ذكر اهللا ؛  وكذلك باإلكثار من ذكر اهللا،  ستعاذة باهللا منهوحيصل التخلص منه باال

 .  والغفلة عن ذكر اهللا تسبب تسلطه ووسوسته،  يطرد الشيطان

                                                 
أبو ،  )٧٥٦(، النسائي القبلة  )٣٣٦(، الترمذي الصالة  )٥٠٧(، مسلم الصالة  )٤٨٨(البخاري الصالة ) ١(

، مالك النداء للصالة  )٤/١٦٩(، أمحد  )٩٤٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٧٠١(داود الصالة 
 .  )١٤١٧(، الدارمي الصالة  )٣٦٥(

 .  من حديث أيب اجلهم رضي اهللا عنه)  ١٢٩ / ١ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٦٥١

وأن يبين اإلنسان على ،  وعدم االلتفات إليه،  وكذلك جيب عدم التأثر بوسوسته
وسوس الشيطان  حينما يكما أرشد إىل ذلك النيب ؛  وال يلتفت إىل وسوسته،  اليقني

ال ينصرف حىت يسمع صوًتا أو جيد  { فقال النيب ،  إىل اإلنسان يف انتقاض وضوئه

 .  )٢( )١( } رًحيا

 كيفية اتقاء املسلم الوسواس يف العبادات عامة ويف الصالة خاصة 
 ؟  يف العبادات عامة ويف الصالة خاصة كيف يتقي املسلم الوسواس - ١٨٠س

 :  يتقي املسلم الوساوس يف العبادات والصالة بأمور
ـ االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم يف بداية الصالة بعد االستفتاح وقبل قراءة ١

$  {:  قال تعاىل.  الفاحتة ويف غري الصالة عندما حيس بالوسوسة ¨ΒÎ)uρ y7̈Ζxî u”∴tƒ zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9 $# 
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 .  ـ عدم االنفعال مع الوسوسة بأن يتركها ويرفضها وال يهتم هبا وميضي يف عبادته٢
 .   ألن ذكر اهللا يطرد الشيطان عن املسلمـ اإلكثار من ذكر اهللا ٣

                          ً                                                حكم صالة املرأة وهي تضع عقد ا يف رقبتها أو خامتا أو تصلي وأمامها صورة أو مرآة 
                                         ً                    هل جيوز للمرأة املسلمة أن تصلي وهي تضع عقد ا يف رقبتها أو خامتا - ١٨١س

 ؟   اهللا فيكمأو تصلي وأمامها صورة أو مرآة أفيدونا بارك
فال ينبغي أن ،  جيب على املسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صالته ويشوش عليه

وكذلك ،  يصلي إىل مرآة أو إىل باب مفتوح أو غري ذلك مما يشغله أو يشوش عليه صالته
ً   ألن يف هذا تشبه ا ،  ال ينبغي لإلنسان أن يصلي يف مكان فيه صور معلقة أو منصوبة             

                                                 
،  )١٧٦(، أبو داود الطهارة  )١٦٠(نسائي الطهارة ، ال )٣٦١(، مسلم احليض  )١٣٧(البخاري الوضوء ) ١(

 .  )٤/٣٩(، أمحد  )٥١٣(ابن ماجه الطهارة وسننها 
 .  ) ٤٣ / ١ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
 .  ٣٦:  سورة فصلت آية) ٣(
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ومن ناحية ثانية أن هذه الصور إذا كانت أمامه .  ن الصور هذا من ناحيةبالذين يعبدو
أما قضية لبس املرأة للحلي وهي يف الصالة فهذا .  تشوش عليه صالته وينشغل بالنظر إليها
ً                             أيض ا من الشواغل اليت تشغل املصلية ،                             ً            فال ينبغي أن تعمل يف صالهتا عمال  يشغلها عنها،    

لكن لو فعلت هذا ولبسته ،  لبس املصاغ إىل أن تفرغ من الصالةبل تؤخر لبس احللي أو 
ألن العمل اليسري ،               ً      ً              ً    ً                ومل يستهلك وقت ا طويال  ومل يستهلك عمال  كثري ا فإن صالهتا صحيحة

 .  ال يؤثر على الصالة كتعديل الثوب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك

 حكم قراءة بعض السور غري مرتبة أثناء الصالة 
 أحفظ بعض سور القرآن الكرمي ويف الصالة ال أرتبها على حسب - ١٨٢س

 ؟         َّ                       فهل علي  حرج إذا قرأهتا غري مرتبة،  مواضعها يف املصحف عند القراءة
ينبغي ويتأكد ترتيب السور كما هي يف املصحف بأن يقرأ يف الركعة األوىل سورة مث 

 يعكس بأن يقرأ سورة يف الركعة األوىل وال،  يقرأ يف الركعة الثانية من السور اليت بعدها
هذا خالف األوىل وألن ،  مث يقرأ يف الركعة الثانية من السورة اليت قبلها يف املصحف

ويف املخالفة هلذا ،   وإما باجتهاد الصحابةاملصاحف رتبت هكذا إما بنص من النيب 
مث قرأ يف الركعة لو قرأ سورة ،  لكن لو فعل هذا فصالته صحيحة،  العمل تفريط كبري

لكنه يكون قد فعل خالف األوىل أو خالف ،  الثانية السورة اليت قبلها صالته صحيحة
 .  واهللا أعلم،  الواجب عند بعض العلماء

            ً                             من رأى ثعبان ا حتت قدمه عندما بدأ يف الصالة 
           َّ   ماذا جيب علي  يف ؛           ً          رأيت ثعبان ا حتت قدمي؛   عندما بدأت يف الصالة- ١٨٣س
 ؟  هل أسلم أم أستمر يف صاليت؟  الةهذه احل
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فإن املشروع أن تقتله وأن تستمر ؛                        ً        ً            إذا رأيت يف الصالة ثعبان ا أو عقرب ا وأنت تصلي
؛  )١( } احلية والعقرب:  اقتلوا األسودين يف الصالة { :  قالألن النيب ؛  يف صالتك

واستمر يف ،  فاقتله مبا حيضرك من العصا أو احلجارة أو غري ذلك؛  فإذا عرض لك الثعبان
 .  وال تقطعها،  صالتك

 حكم محل السالح أو رتب عسكرية أثناء الصالة 
             ً      وإذا كان حامال  رتبة ،                           ً      هل جيوز لرجل أن يصلي حامال  سالحه- ١٨٤س
 ؟  فهل جيب عليه خلعها أم ال؛  عسكرية

بل قد أمر اهللا تعاىل به ،  فال بأس بذلك؛  ل السالح إذا كان يف حال خوفقضية مح
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                       ً  فإذا كان هذا السالح خفيف ا ؛  أما يف غري حالة اخلوف،  حيملون سالحهم يف الصالة

كان فيه جناسة فإنه ال جيوز                   ً     أما إذا مل يكن خفيف ا أو ،  وليس فيه جناسة فال بأس حبمله
وإذا كان فيه جناسة فال جيوز للمصلي ،  ألنه يشغل عن الصالة إن كان غري خفيف؛  محله

 .  أن يصحب ما فيه جناسة
                               ً                                         أما الرتبة العسكرية إن كانت صور ا ومتاثيل فال جيوز محلها ال يف الصالة وال يف غريها 

ّ ويف الصالة أشد  واهللا .  صور أو التماثيل فال بأس بذلكأما إذا كانت خالية من ال،             
 .  أعلم

                                                 
الة ، ابن ماجه إقامة الص )٩٢١(، أبو داود الصالة  )١٢٠٣(، النسائي السهو  )٣٩٠(الترمذي الصالة ) ١(

 .  )١٥٠٤(، الدارمي الصالة  )٢/٢٨٤(، أمحد  )١٢٤٥(والسنة فيها 
 .  ١٠٢:  سورة النساء آية) ٢(
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 الضحك يف الصالة 
 ؟   هل الضحك يف الصالة يفسد الوضوء- ١٨٥س

وقد أمجع ،   يدل على عدم اخلشوع- كالكالم -ألنه ؛  الضحك تبطل به الصالة
،  ا          ً ألنه ليس كالم ؛    َّ                      أم ا التبسم فال يبطل الصالة،  العلماء أنه إذا قهقه يف الصالة بطلت

واحلديث الوارد يف ذلك ،  أما الوضوء فال يبطل بالقهقهة على الصحيح من قويل العلماء
،              ً ألنه أذنب ذنب ا؛  واستحب له الوضوء،  ولكن إن قهقه يف الصالة بطلت،  ضعيف

 .  فيستحب له الوضوء

 حكم صالة املنفرد 

ما صحة  ؛ إنه ال جتوز الصالة للمنفرد خلف الصف:   هناك من يقول- ١٨٦س
 ؟  هذا القول

لفرد  { : أو،  )١( } ال صالة لفذ خلف الصف { :  أنه قالورد عن النيب 
 .  )٣( )٢( } خلف الصف

أنه ال جيوز لإلنسان أن يصلي خلف الصف ركعة :  وعليه كثري من أهل العلم
؛  وقبل أن يركع جاء معه آخر،  أما لو أحرم اإلنسان وحده خلف الصف،  كاملة

 .  صحت صالته
 صالة ال { : للحديث؛  فإن هذا ال يصح؛  أما لو صلى مع اإلمام ركعة فأكثر وحده

 .  )٥( )٤( } لفرد خلف الصف

                                                 
 .  )٤/٢٣(، أمحد  )١٠٠٣(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١(
 .  )٤/٢٣(أمحد ) ٢(
، ورواه البيهقي  ) ٣٢٠ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٣ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(

 .  ) ١٠٥ / ٣ " ( السنن الكربى"  يف
 .  )٤/٢٣(، أمحد  )١٠٠٣(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٤(
، ورواه البيهقي  ) ٣٢٠ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٣ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

 .  ) ١٠٥ / ٣ " ( السنن الكربى"  يف
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،                    ًّ حبيث إما أن يصلي فذ ا؛  خلف الصف للضرورةوبعض العلماء جييز صالة الفذ 
فإنه يف مثل هذه احلالة يرى بعض أهل العلم أن ؛          ُ                        وإما أن ي صلي وحده غري مقتد باإلمام

 .  واهللا أعلم.  والصحيح األول،  صالة هذا الفذ صحيحة للضرورة

 حكم الصالة وبعض العورة مكشوفة 
ومل يدر حىت انتهاء ،  ف ما حكم من صلى وبعض من عورته مكشو- ١٨٧س
 ؟  فهل صالته صحيحة أم عليه القضاء؛  حيث نبهه أحد املصلني على ذلك؛  الصالة

 .  ال شك أن سترة العورة من شروط الصالة مع األركان
                                       ً      أمجع أهل العلم على فساد صالة من صلى عريان ا وهو  " : قال ابن عبد الرب رمحه اهللا

 .  أو كما قال،  " يقدر على اللباس
وما ورد يف السؤال من أن هذا ،  إذا أمكن،  فستر العورة من شروط صحة الصالة

هذا ؛  املصلي انكشف بعض عورته فلم يعلم بذلك حىت فرغ من الصالة ونبهه احلاضرون
 :  فيه تفصيل

 .  فإنه يعيد الصالة؛                           ً     ً إن كان هذا الذي انكشف شيئ ا كثري ا
أن  { بدليل؛  فصالته صحيحة إن شاء اهللا؛  ه               ً      ً         أما إذا كان شيئ ا قليال  ومل يتعمد

انكشف ؛  وكان إذا سجد،   كان يصلي بأصحابه وهو صغري السنعمرو بن سلمة 
ة وكان هذا يف عهد النيب ومل ُيعد الصال،  فرياه النساء من وراء الصف،  شيء من عورته

 { )فإن ؛  ومل يتعمده،   فدل على أنه إذا انكشف شيء من العورة وهو يسري)١
 .  صالته صحيحة

واهللا .             ً ولو كان يسري ا،  فصالته باطلة؛  أما إذا تعمد وتركه ومل يستره مع القدرة
 .  أعلم

                                                 
 .  ) ٩٦،  ٩٥ / ٥ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ١(
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 حكم من صلى وبعد التسليم تذكر أنه على غري طهارة 
،  وقبل أن أسلم تذكرت أين لست بطاهر،  لت املسجد وصليت دخ- ١٨٨س

 ؟         َّ              وهل علي  أن أعيد الصالة؟  فما حكم الشرع يف هذه الصالة؛  فأمتمت الصالة
وجب عليك أن تنصرف ؛  مث تذكرت أنك على غري طهارة،  إذا دخلت يف الصالة

 .  ةوال جيوز أن تستمر يف الصال،  وأن تتوضأ وتستأنف الصالة من جديد
وجب عليك أن تتوضأ وأن ؛  وإن تذكرت بعد إمتام الصالة أنك لست على طهارة

 .  تعيد الصالة اليت صليتها
سواء تذكرت يف أثناءها أو تذكرت بعد ،  الصالة غري صحيحة:  وعلى كل حال

ألن الطهارة شرط من شروط صحة ؛  وأن تعيد الصالة،  فعليك أن تتطهر؛  فراغها
 .  أعلمواهللا .  الصالة

 حكم من صلى واكتشف آثار احتالم يف مالبسه 
 إذا نام اإلنسان مث استيقظ وقت صالة فريضة فتوضأ وصلى وبعد - ١٨٩س

فماذا يفعل وهل عليه إعادة الصالة تلك أم ،  الصالة اكتشف آثار احتالم يف مالبسه
 ؟  ال

 أي وجد أثر -الم إذا استيقظ وصلى مث بعد ذلك أدرك يف ثيابه أو على بدنه أثر احت
ألنه تبني أنه صلى وعليه ؛   فإنه جيب عليه أن يغتسل وأن يعيد الصالة-اخلارج باالحتالم 

فلو فرضنا أنه صلى عدة صلوات وأنه وجد هذا األثر فأنه يعيد ،  جنابة ولو طال الزمن
 .  الصلوات اليت صالها بدون اغتسال

 حكم من صلى وانتقض وضوؤه أثناء الصالة 
وقد انتقض ،   إذا كان شخص يصلي يف الصفوف األوىل يف املسجد- ١٩٠س

   ً                         نظر ا لكثرة الصفوف املوجودة يف ؛  ولكنه مل يستطع اخلروج،  وضوؤه أثناء الصالة
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أم جيلس ؟                         ً بل يركع ويسجد ويقف صامت ا،  فهل يكمل الصالة بدون قراءة؛  املسجد
 ؟  حىت تنتهي الصالة ولو كان يف وسط الصف

 كما قال النيب ؛   يف حق من انتقض وضوؤه أثناء الصالة أن ينصرفاملشروع
 دل على أن من انتقض وضوؤه )٢( )١( } فال ينصرف حىت يسمع صوًتا أو جيد رًحيا {
 من كثرة وإذا مل ينصرف ملا ذكرت من ضيق أو،  أنه ينصرف وال يبقى؛      ً يقين ا

،  فإنه ينصرف؛  فإن قدر أن ينصرف،  فإنه ال جيوز له أن يستمر يف الصالة؛  الصفوف
فإنه جيلس إىل أن حتني ؛  وإن كان ال يقدر أن ينصرف،  وهذا هو الذي يقوم عليه الدليل

 .  واهللا تعاىل أعلم،  له الفرصة للخروج

 حكم إكمال الصالة مع العلم بانتقاض الوضوء 
أقيمت الصالة وأنا يف الصف األول خلف اإلمام وصليت ركعة  - ١٩١س

       ِ                       فلم أدر  ماذا أفعل وأنا يف الصف ،  واحدة لكنين تذكرت أن وضوئي قد انتقض
،                                َّ                              فأكملت معهم الصالة فماذا جيب علي  حينما ذكرت أن الوضوء قد انتقض،  األول

 ؟  وهل صاليت صحيحة يف تركي ختطي رقاب الناس أو أهنا غري صحيحة
ألنك على غري وضوء فال تصح منك الصالة ،  صالتك غري صحيحة على كل حال

$  {:  لقوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ#u #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è=Å¡øî $$ sù öΝä3yδθã_ 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 { )اآلية )٣   . 
 وما فعلته )٥( )٤( } ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ { ولقوله 

فالواجب عليك ،  من االستمرار يف الصالة بعد علمك أنك لست على طهارة خطأ كبري
                                                 

،  )١٧٦(، أبو داود الطهارة  )١٦٠(، النسائي الطهارة  )٣٦١(، مسلم احليض  )١٧٥(البخاري الوضوء ) ١(
 .  )٤/٣٩(، أمحد  )٥١٣(ابن ماجه الطهارة وسننها 

 .  ) ٤٣ / ١ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
 .  ٦ : سورة املائدة آية) ٣(
، أمحد  )٦٠(، أبو داود الطهارة  )٧٦(، الترمذي الطهارة  )٢٢٥(، مسلم الطهارة  )٦٥٥٤(البخاري احليل ) ٤(

)٢/٣١٨(  . 
، كالمها من حديث  ) ٨١ / ١ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ١٦،  ١٥ / ١ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٥(

 .  أيب هريرة رضي اهللا عنه
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وترجع إلدراك ما بقي من الصالة مع ،  أن تنصرف وأن خترج من املسجد وتتوضأ
 .  اجلماعة

 حكم الصالة اخلاطئة من أوهلا إىل آخرها 
،  املفروضة عليها كاملة إن جديت لوالدي تصلي الصلوات اخلمس - ١٩٢س

ولكن لألسف إن صالهتا خاطئة من أوهلا إىل آخرها حيث أهنا ال تركع بعض األحيان 
باإلضافة أهنا تسلم بعد كل ركعة وهذا ،  وال تقرأ التحيات وتقرأ الفاحتة بدل التحيات

،  شيء مما تفعله ومل نرض مبا تفعل حيث قام أخي الكبري بتوضيح أن صالهتا خاطئة
ان رد الفعل أن شتمتنا وفضحتنا وأخذت تبكي وحىت لو علمناها الصالة وك

فهل عليها إمث يف ذلك .  الصحيحة ال تستطيع أن تتعلمها ألهنا تعودت على صالهتا
 ؟  وهل جيب علينا شيء وماذا نفعل

أن تكون حالتها العقلية خمتلة وال :  األوىل:  هذه املرأة ال ختلو من إحدى احلالتني
θ#)  {:  ما يقال هلا فهذه ال حرج عليها لقوله تعاىلتفهم  à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ $# { )١(   .

ال حرج عليها إن شاء ومل تستطع أن تفهم ف،  فال حرج عليها ما دام أنكم بينتم هلا اخلطأ
أما إذا كانت عقليتها سليمة وإمنا فعلت هذا عن جهل ،  ألن هذا هو منتهى قدرهتا؛  اهللا

ووجب عليه أن ،  ألن اجلاهل إذا وجد من يفهمه ويعلمه زال عذره؛  فهذه ال عذر هلا
 وأن ختوفوها باهللا وأن،  يأخذ طريق الصواب فالواجب عليكم أن تكرروا طريق التفهيم

وإال فقد أديتم الواجب ،  هذا ما يسعكم فإن استقامت فاحلمد هللا،  هذا ال يربي ذمتها
 .  واسألوا اهللا هلا اهلداية

 
 

                                                 
 .  ١٦:  تغابن آيةسورة ال) ١(
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 حكم صالة اجلمعة مجاعة عن طريق الراديو 
ويف يوم ذهب ،  ولنا رئيس يرأسنا يف الشركة،   يل زمالء يف العمل- ١٩٣س

،   رئيس الشركة يف حمل العمل وقت الصالةوقد عينين،  اجلميع ألداء فريضة اجلمعة
        ً                           ولكن فعال  العمل حمتاج لفرد يبقى يف حمل ،            ً                 وكنت متشوق ا ألداء الصالة مجاعة

وصليت مع اجلماعة ،  وضعت الراديو أمامي؛  وعندما مسعت الصالة مقامة،  العمل
حة                             ً          ولكنين بعد ذلك صليت الظهر خوف ا من عدم ص،  عن طريق الراديو صالة اجلمعة

 ؟  ما احلكم يف ذلك؛  صالة اجلمعة هذه
ألن هذا ؛  مما ال شك فيه أن على املسلم العناية حبضور صالة اجلمعة وصالة اجلماعة

                                         ُ           ُ        وما ذكره السائل من أنه يهتم هبذا األمر شيء ي شكر عليه وي رجى له ،  من واجبات دينه
 .  املزيد منه

ً وأما قضية إذا كان العمل يتطلب من يبقى حارس  ا على معدات أو أشياء مالية خياف                                          
فإنه ال بأس أن يبقى من تنسد به احلاجة ألجل حراسة ؛  عليها لو ذهب اجلميع للصالة

 .             ً                       ويكون معذور ا عن حضور اجلمعة واجلماعة،  هذه األموال
فإنه ال جيوز ألحد أن يتخلف عن صالة اجلمعة ؛  أما إذا مل يتطلب األمر ذلك

ألن ؛  وما أشبه ذلك.  أو حبجة أن رئيس الشركة ال يسمح لهواجلماعة حبجة العمل 
وال سلطان ملخلوق على ،  ووقتها مستثىن من وقت العمل،  الصالة مقدمة على كل شيء

إال يف حالة العذر ؛  وقت الصالة بأن مينع املسلمني من الذهاب إىل الصالة يف املساجد
ة يتطلب وجود من حيرس معدات كما ذكر السائل من أن العمل يف الشرك؛  الشرعي
 .  الشركة

وال جيوز االقتداء ،  فإن هذا عمل ال يصح؛  وأما ما ذكره من أنه صلى خلف الراديو
ورمبا ،  وبينه وبينه مسافات،  ألن هذا اإلمام بعيد عنه؛  باإلمام الذي تنقل صالته بالراديو
ً         يكون يف غري اجتاهه أيض ا للقبلة وهذا من اخلطأ ،  إلمام من الراديوفال جيوز االقتداء با؛                    
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فهذا هو الذي جيب ؛  لكن ما دام أنه صلى الظهر،  وما فعله السائل خطأ،  الواضح
 .  فالصالة ال تصح؛  أما ما ذكره من صالته خلف املذياع،  عليه

 العدد املتفق عليه للحركات اليت تبطل الصالة 
وما هي ؟  طل الصالة أم ال هل هناك عدد متفق عليه للحركات اليت تب- ١٩٤س

 ؟  احلركات اليت يباح للمصلي فعلها دون أن تؤثر على صالته
احلركات اليسرية للحاجة ال بأس هبا مثل تعديل ثوبه أو ما على رأسه من عمامة أو 

أو يف ،  أو كانت لضرورة مثل قتل احلية والعقرب يف أثناء الصالة فال بأس بذلك،  غريها
وأما العمل املستكثر عادة من غري ،  م أو تأخر كل هذا ال بأس بهصالة اخلوف يف تقد

 .  جنس الصالة وهو لغري ضرورة فهذا يبطلها إذا تواىل

 أحكام سجود السهو وسجود التالوة 

 سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعده 
 هل سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعده أم أن هناك حاالت - ١٩٥س

 ؟  ل التسليم وحاالت يكون بعدهيكون فيها قب
ولكن األفضل أن يكون قبل التسليم إن كان ،  جيوز سجود السهو قبل التسليم وبعده

سجود السهو عن نقص يف الصالة كترك التشهد األول أو ترك واجب من واجبات 
وأما .  سبحان ريب العظيم يف الركوع أو سبحان ريب األعلى يف السجود:  الصالة كقول

ن عن زيادة كأن سلم قبل إمتامها أو قام إىل خامسة يف الرباعية أو ثالثة يف الثنائية أو إن كا
وما كان عن زيادة ،  فإن األفضل أن يكون بعد السالم،  رابعة يف املغرب مث تنبه وجلس

وإن جعله كله قبل السالم أو كله بعد ،  فاألفضل أن يكون بعد السالم،             ً يف الصالة سهو ا
 .  )١( ورد عنه هذا وهذا والرسول .   بأس بذلك إن شاء اهللالسالم فال

                                                 
 .  من حديث عبد اهللا ابن حبينة رضي اهللا عنه)  ٦٥ / ٢ " ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر) ١(
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 ما يقال يف سجدة السهو 
 ؟             ً جزاكم اهللا خري ا،   ماذا يقال يف سجدة السهو- ١٩٦س

 ويدعو فيه - سبحان ريب األعلى -يقال يف سجود السهو ما يقال يف سجود الصالة 
دلة ومل يرد لسجود السهو ذكر كما يدعو يف السجود الصالة ال فرق بينهما لعموم األ

 .  واهللا أعلم،  خاص به

 ما يقوله املصلي يف سجود السهو 
 ؟  للتالوة،   ماذا يقول املصلي إذا سجد للسهو- ١٩٧س

سبحان ريب  " : يقول املصلي يف السجود للسهو ما يقوله يف السجود للصالة
 .  جودويدعو كما يف غريه من أنواع الس،  مرة أو أكثر؛  " األعلى

 صالة التطوع 

 حكم ترتيب اثنيت عشرة ركعة يف اليوم كما ورد يف احلديث 
من  { :  أنه قال يف ما معىن احلديث يف احلديث عن رسول اهللا - ١٩٨س

فهل جيب ترتيبها ؛  )١( } بىن اهللا له بيًتا يف اجلنة؛  صلى هللا يف يومه اثنيت عشرة ركعة
وواحدة بعد ،  وواحدة بعد صالة املغرب،  اثنتني قبل الظهر وواحدة بعدها:  كاآليت

أم املهم أن يصلي اإلنسان اثنيت عشرة ،  وواحدة بعد صالة الفجر،  صالة العشاء
 ؟  ولو بدون ترتيب،  ركعة يف يومه

ركعتان أو أربع ركعات قبل :  ة يف حديث ابن عمرهذه الركعات جاءت مفصل
وركعتان قبل ،  وركعتان بعد العشاء،  وركعتان بعد املغرب،  وركعتان بعدها،  الظهر

                                                 
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٤١٥(، الترمذي الصالة  )٧٢٨(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

 .  )٦/٣٢٧(، أمحد  )١١٤١(السنة فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة و )١٢٥٠(، أبو داود الصالة  )١٨٠١(
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فإنه ؛  إال يف حالة القصر يف السفر؛   وتسمى بالرواتب اليت ينبغي احملافظة عليها)١(الفجر 
 .  بالنيب      ً  اقتداء  ؛  يقتصر على الركعتني اللتني قبل الفجر

 حكم من صلى الوتر بعد صالة املغرب 
                                    ً                    صلى رجل صالة الوتر بعد صالة املغرب ناسي ا مث ذكر ذلك عندما - ١٩٩س

أراد أن يصلي الوتر يف آخر الليل كما هو معتاد فتذكر أنه صالها بعد املغرب فماذا 
 ؟  يعمل

 :  فأجاب فضيلة الشيخ
إىل طلوع الفجر أما قبل ،   الوتر بعد العشاءوتره بعد املغرب ال حمل له وال يصح ألن

 .                        ً        صالة العشاء فهذا ليس وقت ا للوتر

 كيفية صالة الوتر 
                      ً                                       عندما أصلي الوتر أحيان ا أصلي ركعتني بتسليم واحد مث أصلي ركعة - ٢٠٠س

ً        ً                                         وتر ا بتسليم أيض ا وأحيان ا أصلي الثالث ركعات بسالم واحد فهل جيوز هذا  .  ؟    ً           
وأما أدائها بسالم واحد بأن ،   ركعات بسالمني فهذا أفضل وأكملأما أداء الثالث

ولكن األول أكمل منه ،                                              ً تسردها مث جتلس يف آخرها وتسلم فهذا ال بأس به أيض ا
 .  وأفضل

 حكم اإلتيان بتشهد أول يف صالة الوتر كصالة املغرب 
 ؟   لو أتى بالتشهد األول كصالة املغرب هل جيوز هذا- ٢٠١س

 .   هذا ألنه هني عن تشبيهها باملغرب فال ينبغي هذاال ينبغي

                                                 
 .  ) ٨٣،  ٨٢/ ٢ " ( سنن الترمذي"  ، و ) ٥٠٤ - ٥٠٢/ ١ " ( صحيح مسلم: "  انظر) ١(
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 حكم صالة الوتر ثالث ركعات بتسليم واحد 
 ؟   هل جتوز صالة الوتر ثالث ركعات بتسليمة واحدة أم ال- ٢٠٢س

          ً       يسردها ثالث ا بدون ؛  ال بأس بذلك أن يصلي الوتر ثالث ركعات بتسليمة واحدة
واألكمل أن يصلي ركعتني مستقلتني يسلم ولكن األفضل ،  إال يف آخرها؛  جلوس
فال ؛  أما لو مجع الثالث بتشهد واحد،  هذا هو األفضل،  مث يقوم ويأيت بالثالثة،  منهما

 .  بأس بذلك

 وقت صالة الضحى وصالة الليل 
 أرجو إفاديت عن وقت صالة الضحى تبدأ من أي ساعة وتنتهي إىل أي - ٢٠٣س
 ؟   آخر مىت يبدأ الثلث األخري من الليلكذلك صالة الليل ومبعىن،  ساعة

فتبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إىل قيام الشمس يف وسط :  أما صالة الضحى
وأما بالنسبة لصالة ،  السماء كل هذا وقت لصالة الضحى وكلما تأخرت كان أفضل

ليل فإهنا تبدأ من صالة العشاء اآلخرة إىل طلوع الفجر كل هذا وقت لصالة ال:  الليل
ألن ،  ال سيما يف الثلث األخري،  وكلما تأخرت من الليل فهو أفضل،  ووقت للتهجد

يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث  { :  يقولالنيب 
من يستغفرين ،  من يسألين فأعطيه،  من يدعوين فأستجيب له:  يقول،  األخريالليل 

 هذا الوقت أفضل ويبدأ ثلث الليل األخري حبسابه وهذا خيتلف )٢( )١( } فأغفر له
 .                            ً      ً باختالف طول الليل وقصره صيف ا وشتاء 

                                                 
، أبو داود  )٤٤٦(، الترمذي الصالة  )٧٥٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١٠٩٤(البخاري اجلمعة ) ١(

، مالك النداء للصالة  )٢/٢٦٧(، أمحد  )١٣٦٦(فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )١٣١٥(الصالة 
 .  )١٤٧٨(، الدارمي الصالة  )٤٩٦(

 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٤٧ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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فعليك أن حتصي الوقت من غروب الشمس إىل طلوع الفجر بالساعات مث تقسمه 
 .  واهللا أعلم.  ذلك تعلم بداية ثلث الليل األخري منه    ً    أثالث ا وب

 حكم أداء صالة الضحى يف وقت العمل الرمسي 
ً              هل جيوز يل أداء سنة الضحى يف وقت العمل الرمسي علم ا بأن ذلك ال - ٢٠٤س                                              

 ؟  يؤدي إىل تعطيل األعمال أو تأخريها
على العمل الوظيفي                                      ً                صالة الضحى سنة وفيها فضل وإذا كنت موظف ا وال يؤثر فعلها 

أما إذا كان فعلها يؤثر على العمل فإنه ال جيوز لك .  املنوط بك فال بأس أن تصليها
 .  ألنه يشغلك عن القيام بالواجب،  فعلها

 قضاء السنة الراتبة 
 ؟  فهل أقضيها بعد الصالة؛   إذا فاتتين السنة الراتبة- ٢٠٥س

فإنه يصليها وال ؛  إذا فاتت اإلنسان : الذي ورد أنه يقضى من الرواتب سنة الفجر
فال بأس ؛  وإن صالها بعد صالة الفجر،  فهذا أحسن؛  إما بعد ارتفاع الشمس:  يتركها
إنه يصلي :  فقال،  فسأله،          ً                    رأى رجال  يصلي بعد صالة الفجرألن النيب ؛  يف ذلك

 .  )١(ذلك  على فأقره النيب ،  ومل يتمكن من فعلها قبل الصالة،  راتبة الفجر
إذا قضاها بعد ،  مثل راتبة الظهر اليت قبلها؛  وكذلك الرواتب األخرى إذا قضاها

 .  فهذا حسن؛  الظهر

 حكم من ترك السنة الراتبة إذا غلبه النعاس أو امللل 
                                  ً                           يف بعض األحيان وبعدما أصلي أكون قلق ا أو يأخذين النعاس أو امللل - ٢٠٦س

 ؟     َّ          علي  شيء يف ذلكفال أصلي السنة الراتبة فهل 

                                                 
 .  ) ٨٧/ ٢ (، و سنن الترمذي  ٢٢٩/ ٢ (، و سنن أيب داود  ) ٤٤٧/ ٥ (مسند اإلمام أمحد :  انظر) ١(
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واإلنسان إذا مال مع الكسل ،  ألهنا سنة مؤكدة،  ينبغي احملافظة على السنن الراتبة
                         ً     ً                                 وأما النعاس فإذا كان نعاس ا غالب ا حبيث إنه يتغلب عليك يف الصالة وال ،  فإن الكسل يزيد

ي لك ترك فإنه ال ينبغ،  وأما إذا كان جمرد نعاس ضعيف.  تدري ماذا تفعل فحينئذ تنام
                                   ً       ً                                  الراتبة مع أن الراتبة ال تأخذ منك وقت ا طويال  فينبغي لك أن حتافظ عليها مىت أمكنك 

 .  ذلك

 حكم من كان يصلي الليل ويطبق السنن 
                    ً                    وأخذ يف التهاون تدرجيي ا حىت أصبح ال يصليها 

حىت ،                        وأخذت يف التهاون تدرجيي ا،   كنت أصلي الليل وأطبق السنن- ٢٠٧س
ومهمت أن أتردد على ،  وصرت أعمل املعاصي الصغائر،  نن ال أصليهاأصبحت الس

 ؟           َّ        فماذا علي  أن أفعل؛  املعاصي
،  ويريد أن يشغله باملعاصي،  ال شك أن الشيطان حياول صرف املسلم عن طاعة ربه

ر ألن ترك الوت؛  واالستعاذة باهللا من الشيطان،  ومعاودة فعل اخلري،  فعليك بالتوبة إىل اهللا
،  فعليك باحملافظة على الطاعة،  وترد به الشهادة،  وترك السنن الرواتب يسقط العدالة

 .  وال تطاوع نفسك والشيطان،  وما اعتدته من قيام الليل

 حكم من يؤدي الفروض ويترك السنن الراتبة 
ما حكم الشرع يف ؛  لكنه يترك السنن الراتبة،   مسلم يؤدي الفروض- ٢٠٨س
 ؟  نظركم
كما كان النيب حيافظ ؛  بل ينبغي أن حيافظ عليها،  ك السنن الراتبة ال ينبغي للمسلمتر
أي ؛  فإن السنن الرواتب ال تفعل فيه؛  إال يف حالة السفر الذي تقصر فيه الصالة؛  عليها

وكذلك ،                               ً        ً إال راتبة الفجر تصلى قبلها حضر ا أو سفر ا؛  أنه ال يصلي الراتبة مع القصر
 .     ً      ً حضر ا وسفر االوتر يصلى 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٦٦٦

وكذلك ال يترك ،  فال ينبغي للمسلم أن يترك الرواتب؛  أما يف غري حالة السفر
؛     ُ           وال ت قبل شهادته،  تسقط عدالته؛  بل إنه إذا داوم على ترك الرواتب وترك الوتر،  الوتر

          ً              كان متساهال  يف الشهادة من ؛  وإذا تساهل يف دينه،  ألن هذا يدل على تساهله يف دينه
 .  باب أوىل

 حكم صالة التطوع يف الثلث األخري من الليل بعد صالة الوتر 
 ؟   هل تصح صالة التطوع يف الثلث األخري من الليل بعد صالة الوتر- ٢٠٩س

هذا أفضل أن تكون الصالة يف الثلث األخري من الليل ألن الثلث األخري من الليل 
يرتل ربنا إىل السماء  { :  أنه قال وقت الرتول اإلهلي كما صح يف احلديث عن النيب

هل من داع فأستجيب ،  هل من سائل فأعطيه:  الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول
 .  )٢( )١( })  هل من مستغفر فأغفر له إىل أن يطلع الفجر،  له

فاألفضل أن يؤخر الصالة إىل ثلث الليل ،  فالصالة يف هذا الوقت من أفضل األعمال
اجعلوا  {                                      ً                   وكذلك يؤخر الوتر حىت يكون آخر صالته عمال  مبا أرشد إليه النيب ،  اآلخر

أوتر أول الليل مث قام آخر الليل فال بأس أن  وإذا )٤( )٣( } آخر صالتكم بالليل وتًرا

                                                 
، أبو  )٣٤٩٨(، الترمذي الدعوات  )٧٥٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٧٠٥٦(البخاري التوحيد ) ١(

، مالك النداء للصالة  )٢/٢٦٥(، أمحد  )١٣٦٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٣١٥(داود الصالة 
 .  )١٤٧٩(، الدارمي الصالة  )٤٩٦(

،  ٥٢٢ /١(وعند مسلم "  إىل أن يطلع الفجر: "  بدون ذكر) ١٩٧ /٨(ه رواه اإلمام البخاري يف صحيح) ٢(
، وكالمها حديث أيب  " حىت ينفجر الفجر"  و"  حىت ينفجر الصبح"  و"  حىت يضيء الفجر"  بلفظ)  ٥٢٣

 .  هريرة رضي اهللا عنه
، أمحد  )١٤٣٨ (، أبو داود الصالة )٧٥١(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٩٥٣(البخاري اجلمعة ) ٣(

)٢/٢٠(  . 
 .  من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه) ١٣ /٢(رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ) ٤(
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 منع من الوترين ألن النيب  { ؛ ويكتفي بالوتر الذي يف أول الليل،  يصلي ما تيسر له

  )١( } يف ليلة

 حكم مجع سنة الوضوء وحتية املسجد وسنة الظهر بركعتني 
وز صالة ركعتني بنية سنة الوضوء وحتية املسجد وسنة الظهر  هل جي- ٢١٠س
 ؟  وهل تكفي الركعتان لكل هذا.    ً مع ا

نعم جيوز لإلنسان أن يصلي راتبة الظهر وتكفي عما ذكر معها من حتية املسجد وسنة 
 .           ً وأكثر أجر ا،  وإن فعل كل واحدة على حدة فهو أفضل،  الوضوء

  قبل النوم حكم املداومة على صالة ركعتني
أقرأ ؛  وهي أنين أصلي ركعتني قبل النوم،   لدي عادة أداوم على فعلها- ٢١١س

 ؟  فهل ذلك جائز أم بدعة؛  فيهما الفاحتة وبعض السور القصرية
أن يتوضأ اإلنسان :   من اآلداب اليت يستحب فعلهاالوارد قبل النوم عن النيب 

واآليتني من آخر سورة ،  ويقرأ بآية الكرسي،  وينام على جنبه األمين،  وينام على طهارة
،   وهي أدعية كثرية وجوامعوأن يدعو بالدعاء الوارد عن النيب ،  وباملعوذتني،  البقرة

لكن إذا فعله ،                    ً                 فأنا ال أعلم له أصال  من السنة النبوية؛  أما الصالة قبل النوم والتزام هذا
 .  )٢(ليل بذلك لثبوت الد؛  فال بأس؛  على أنه سنة الوضوء

 حكم قضاء الصالة عن رجل متوىف 
ً                   تويف والدي رمحه اهللا بعد أن مرض مرض ا نفسي ا طالت مدته- ٢١٢س وكان ،                                 

ً                       ً        كما كان أيض ا قبل مرضه يتكاسل أحيان ا كثرية ،  يف فترة املرض ال يصوم وال يصلي           

                                                 
 ٣(، ورواه النسائي يف سننه  )١١٢ /٢" ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٦٨ /٢(رواه أبو داود يف سننه ) ١(

 .  كلهم من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه)  ٢٣٠،  ٢٢٩/
 .  ) ١٥٩ - ١٥٥/ ١ (زاد املعاد :  انظر) ٢(
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 تركه يف قضاء عما؛  أو أصوم عنه،  هل جيوز أن أصلي عنه؛  ولكن،  عن الصالة
 ؟  حياته من صوم أو صالة

فالواجب على املسلم أن ؛  وال يصلي أحد عن أحد،          ُ           الصالة ال ت قضى عن أحد
خشية أن يدركه املوت ؛  وال يتساهل فيه،  وأن حيافظ على بقية دينه،  حيافظ على صالته

 .  وهو مفرط يف دينه ومضيع للصالة
 .  ألنه معذور؛  فال شيء عليه؛  ةووالدك إن كان خمتل الشعور حال تركه للصال

 حكم قضاء الصالة الفائتة 
أن أصلي :  فأيهما أفضل؛   أصلي مجيع النوافل يف مجيع الصلوات- ٢١٣س
ً                  علم ا بأين أصلي يف بعض ؛  أم أصلي الصالة اليت يف ذميت من السنني املاضية،  النوافل   

 ؟  هل هذا جيوز؛  األيام ليوم كامل قضاء مما يف ذميت
فإنه ؛                                        ً                       ذا كنت يف السنني املاضية تركت الصالة متعمد ا وتبت إىل اهللا توبة صحيحةإ

ألنك حني تركك هلا مل تكن على ؛                                         ً ال جيب عليك قضاء الصلوات اليت تركتها متعمد ا
فإنه خيرج من دين اإلسالم على الصحيح إذا ؛                       ً ألن من ترك الصالة متعمد ا؛  دين اإلسالم

 .                   ًكان تركه هلا تكاسال 
؛  وأهنا عادات وتقاليد،  وال يرى أهنا واجبة،                          ً        أما إذا كان تركه هلا جحود ا لوجوهبا

ولكنه إذا تاب وحافظ على ،  فهذا كافر بإمجاع املسلمني؛  كما يقول بعض األشقياء
 .  فإن ذلك يكفيه عند اجلميع؛  الصلوات يف املستقبل

                 ً         اراه بوجوهبا متعمد ا ذلك من                                     ً       وكذلك على الصحيح من ترك الصالة متكاسال  مع إقر
                                  ً                             فالصحيح أنه كافر لتركه الصالة متعمد ا بأدلة كثري من الكتاب والسنة ؛  أجل الكسل

وإمنا حيافظ على ،  فإنه ال يقضي الصلوات اليت تركها؛  وبناء عليه،  تدل على ذلك
ليت من وحيافظ كذلك على السنن الرواتب ا،  الصالة يف املستقبل بعد أن تاب اهللا عليه

وركعتان بعد ،  وركعتان بعدها،  ركعتان قبل الظهر أو أربع ركعات:  وهي،  الفرائض
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،  هذه هي السنن الرواتب،  وركعتان قبل الفجر،  وركعتان بعد العشاء،  املغرب
وما تيسر من التهجد ،  وكذلك احملافظة على الوتر من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر

 من الطاعات فإن اجملال مفتوح أمام املسلم ألن يتقرب إىل ربه ؛  والنوافل املطلقة
 { . والقربات املشروعة

 $ tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰s)è? /ä3Å¡àΡL{ ôÏiΒ 9öyz çνρ ß‰ÅgrB y‰ΖÏã «!$# uθ èδ #Zöyz zΝsàôã r&uρ #\ô_ r& 4 { )١(   . 

 حكم صالة التوبة 
 ؟   هل صالة التوبة واجبة- ٢١٤س

 - فيما أعلم -وليس للتوبة صالة خاصة ،  التوبة واجبة على املسلم من كل الذنوب
وحقيقة التوبة الرجوع إىل اهللا تعاىل بطاعته وترك ،                       ً     ً وباب التوبة مفتوح ليال  وهنار ا

والندم على ،  والعزم أال يعود إليه،  اإلقالع عن الذنب:   ثالثةوهلا شروط،  معصيته
وإن كانت التوبة من ظلم خملوق فال بد من شرط رابع وهو طلب املساحمة من ،  فعله

ومتكينه من القصاص إن كانت جناية ،                                        ًذلك املخلوق ورد مظلمته عليه إن كانت ماال 
 .  واهللا أعلم،  يشرع فيها القصاص

 لتسابيح حكم صالة ا
              ً                                         لقد قرأنا كثري ا يف بعض الكتب عن صالة التسابيح وعن اختالف - ٢١٥س

أو ؟   أو هو صالهافهل هي واردة عن النيب ،  األئمة يف صفتها وعدد ركعاهتا
 ؟  صالها أحد من أصحابه رضي اهللا عنهم

 بل قال عنه،                                َّ                        صالة التسبيح وردت يف حديث لكن رج ح كثري من احلفاظ عدم ثبوته
فاحلديث خمتلف يف ،   وكذلك قال غريه)٢( ) إنه من املوضوعات : ( اإلمام ابن اجلوزي

وهي عبارة عن عدد من ،  وبعض العلماء أخذ مبدلوله فاستحب صالة التسبيح،  ثبوته
                                                 

 .  ٢٠:  سورة املزمل آية) ١(
 .  ) ١٤٦ - ١٤٣ / ٢ (البن اجلوزي "  املوضوعات"  انظر كتاب) ٢(
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،  الركعات تقرأ فيها سور خمصوصة وتقال فيها أذكار طويلة وركوعات وصفة غريبة
ألن احلديث ،  أن صالة التسبيح غري مشروعة بل هي بدعةولكن األكثر من احملققني على 
 والذي أراه لك أيها السائل ما دام أن عندك رغبة يف الوارد فيها مل يثبت عن النيب 

ً              اخلري وحرص ا على العبادة أن تأخذ بالصلوات املشروعة الثابتة بأدلة صحيحة كالتهجد ،         
وأن تكثر من ،  لفرائض وصالة الضحىوالوتر واحملافظة على الرواتب مع ا،  يف الليل

                        ً                وأال تعمل صالة التسبيح نظر ا لعدم ثبوهتا عن ،  النوافل املشروعة الثابتة بأدلة صحيحة
،   غنية وكفاية للمؤمن الذي عنده رغبة يف اخلري ويف الثابت الصحيح عنه النيب 

 .  واهللا أعلم

 صفة سجود الشكر 
 ؟  يه املسلم ما صفة سجود الشكر وكيف يؤد- ٢١٦س

كأن حصل له فرج من ،  سجود الشكر يشرع إذا جتدد له نعمة أو اندفعت نقمة
يكرب ويسجد مث :                  ً                                       شدة أو رزق مولود ا فعندئذ يشرع سجود الشكر بل يستحب وصفته

 .                              ً        ً                            سبحان ريب األعلى ويكرر ذلك ثالث ا أو عشر ا ويدعو مبا تيسر له من األدعية:  يقول
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 أحكام التراويح 

  صالة التراويح حكم
وما هو وقت صالة ؟   ما حكم صالة التراويح وصالة التهجد- ٢١٧س
وهل جيوز ملن صلى الوتر بعد االنتهاء من التراويح أن ؟  وما عدد ركعاهتا؟  التهجد

وهل ال بد من اتصال صالة التراويح بصالة العشاء بأن تكون ؟  يصلي التهجد أم ال
و اتفق اجلماعة على تأخريها بعد صالة العشاء مث تفرقوا أم أنه جيوز ل،  بعدها مباشرة

 ؟  أم أن ذلك ال جيوز؟  وجتمعوا مرة أخرى لصالة التراويح
،  وفعلها بعد صالة العشاء وراتبتها مباشرة،  فإنه سنة مؤكدة؛  أما صالة التراويح

 .  هذا هو الذي عليه عمل املسلمني
مث يأتون إىل املسجد ويصلون ،  خرأما تأخريها كما يقول السائل إىل وقت آ

                    ُ             والفقهاء يذكرون أهنا ت فعل بعد صالة ،  فهذا خالف ما كان عليه العمل؛  التراويح
ولكنه خالف ما كان عليه ،  إن هذا حمرم:  ال نقول؛  فلو أهنم أخروها،  العشاء وراتبتها

 .  هذا هو الذي عليه العمل،  وهي تفعل أول الليل،  العمل
ً   خصوص ا ،  وهو قيام الليل بعد النوم،  وفيه فضل عظيم،              ً فإنه سنة أيض ا؛  دأما التهج    

،  فهذا فيه فضل عظيم؛  أو يف ثلث الليل بعد نصفه يف جوف الليل،  يف ثلث الليل اآلخر
β¨  {:  قال تعاىل،  ومن أفضل صالة التطوع التهجد يف الليل،  وثواب كثري Î) sπ y∞Ï©$ tΡ È≅ ø‹©9$# 

}‘Ïδ ‘‰x© r& $ \↔ ôÛuρ ãΠuθ ø% r&uρ ¸ξ‹ Ï% ∩∉∪ { )واقتداء بالنيب ،   )١  . 
فال مانع ؛  مث قام من الليل وهتجد،  وأوتر مع اإلمام،  ولو أن اإلنسان صلى التراويح

ويتهجد من الليل ما ،   أوتره مع اإلمامبل يكفيه الوتر الذي،  وال يعيد الوتر،  من ذلك
،  لكن تفوته متابعة اإلمام،  فال بأس؛  وإن أخر الوتر إىل آخر صالة الليل،  يسر اهللا له

؛  ىت ينصرفمن قام مع اإلمام ح { لقوله ؛  واألفضل أن يتابع اإلمام وأن يوتر معه
                                                 

 .  ٦:  سورة املزمل آية) ١(
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وال مينع هذا من أن يقوم آخر ،  ويوتر معه،   فيتابع اإلمام)٢( )١( } كتب له قيام ليلة
 .  الليل ويتهجد ما تيسر له

  للتراويح والتهجد والوتر صفة صالة النيب 
 للتراويح والتهجد والوتر من حيث العدد  ما هي صفة صالة النيب - ٢١٨س

 .  والكيفية والوقت
ما كان يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشر  {  أنهعنه الثابت 

 كان يطيل  لكنه )٦( )٥( } ويف رواية على ثالث عشر ركعة { )٤( )٣( } ركعة
ويكثر من الدعاء يف الركوع والسجود حىت إنه كما يف ،   ويطيل الركوع والسجودالقيام

وكان يقرأ مترسالً وكان يدعو عند ،  قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران { حديث حذيفة
وإذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبح عليه الصالة ،  ذ عند آيات العذابآيات الرمحة ويستعي

 أي قريًبا من قيامه وكان سجوده قريًبا من )٧(وكان ركوعه حنًوا من قيامه ،  والسالم
فاملسلم يصلي ما يتيسر ،                     ً           يف صالته يف الليل عموم ا والتهجدهذه سنة النيب ،  } قيامه

                                                 
ة ، ابن ماجه إقامة الصال )١٣٧٥(، أبو داود الصالة  )١٣٦٤(، النسائي السهو  )٨٠٦(الترمذي الصوم ) ١(

 .  )١٧٧٧(، الدارمي الصوم  )٥/١٦٠(، أمحد  )١٣٢٧(والسنة فيها 
، ورواه النسائي يف سننه  ) ١٤٨،  ١٤٧ / ٣ (، ورواه الترمذي يف سننه  ) ٥١ / ٢ (رواه أبو داود يف سننه ) ٢(

 .  ) ٤٢١،  ٤٢٠ / ١ (، ورواه ابن ماجه يف سننه  ) ٨٤،  ٨٣ / ٣ (
،  )٤٣٩(، الترمذي الصالة  )٧٣٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١٩٠٩(البخاري صالة التراويح ) ٣(

، مالك النداء للصالة  )٦/٧٣(، أمحد  )١٣٤١(، أبو داود الصالة  )١٦٩٧(النسائي قيام الليل وتطوع النهار 
)٢٦٥(  . 

 .  ) من حديث عائشة رضي اهللا عنها.  ٤٨،  ٤٧ ص٢انظر صحيح اإلمام البخاري ج) ٤(
، أمحد  )١٣٤٠(، أبو داود الصالة  )٧٣٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١٠٨٩(اري اجلمعة البخ) ٥(

 .  )١٤٧٤(، الدارمي الصالة  )٦/٣٩(
من حديث عبد اهللا بن ) ٤٥ص(و .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها) ٤٦،  ٤٥ /٢(انظر صحيح البخاري ) ٦(

 .  عباس رضي اهللا عنه
 .  من حديث حذيفة رضي اهللا عنه) ٥٣٧،  ٥٣٦ ص١( صحيحه رواه اإلمام مسلم يف) ٧(
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ولكن ،  ووقت التهجد كل الليل،  هذا شيء طيب فله وإن اقتدى يف فعله بالنيب 
 وكيفيتها يصلي )١(أفضله آخر الليل وقت الرتول اإلهلي حيث يبقى ثلث الليل اآلخر 

أما .  )٣( )٢( } صالة الليل مثىن مثىن { : ركعتني ركعتني لقوله عليه الصالة والسالم
 أهل العلم أن أقله ركعة وأكثره إحدى عشر ركعة أو ثالث عشرة وأدىن الوتر فإنه ذكر

وينبغي للمسلم أن يصلي مع اإلمام حىت ينصرف .  الكمال ثالث ركعات بسالمني
مام حىت ينصرف كتب من قام مع اإل { ويستكمل معه صالة التراويح بوترها لقوله 

ويكفي الوتر ،  وإذا أراد أن يتزود آخر الليل فإنه يصلي ويتهجد.  )٥( )٤( } له قيام ليلة
وال مينع أن يتهجد ،  بل يكفيه الوتر الذي أوتره مع اإلمام،  األول ال يكرر الوتر مرتني
 .  بعد ذلك من آخر الليلة

 حكم صالة التراويح من حيث الوجوب 
وكيف كان الصحابة يؤدوهنا .  الة التراويح سنة أم واجبة هل ص- ٢١٩س

 ؟  أفيدوين بارك اهللا فيكم
لكنه إذا ،  صالة التراويح سنة مؤكدة وليست واجبة فلو تركها اإلنسان فال إمث عليه

 ألن                   ً     ً       ً      ً                             فعلها فإنه ينال خري ا كثري ا وثواب ا جزيال  ملن صلحت نيته وخلصت سريرته هللا 
 بأصحابه هم األعمال املشروعة يف ليايل رمضان وقد فعلها النيب صالة التراويح من أ

                                                 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ١٩٧ /٨(انظر صحيح اإلمام البخاري ) ١(
، النسائي قيام  )٤٣٧(، الترمذي الصالة  )٧٤٩(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٩٤٦(البخاري اجلمعة ) ٢(

،  )١١٧٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٤٢١(ود الصالة ، أبو دا )١٦٩٤(الليل وتطوع النهار 
 .  )١٤٥٨(، الدارمي الصالة  )٢٦٩(، مالك النداء للصالة  )٢/٧١(أمحد 

      ً                أن رجال  قال يا رسول اهللا :  وفيه.  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ٤٥ /٢(رواه البخاري يف صحيحه ) ٣(
 .  "  مثىن فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدةمثىن: "  ؟ قال كيف صالة الليل

، ابن ماجه إقامة الصالة  )١٣٧٥(، أبو داود الصالة  )١٣٦٤(، النسائي السهو  )٨٠٦(الترمذي الصوم ) ٤(
 .  )١٧٧٧(، الدارمي الصوم  )٥/١٦٠(، أمحد  )١٣٢٧(والسنة فيها 

) ٨٤،  ٨٣ /٣(ورواه النسائي يف سننه ) ١٤٧ /٣(ورواه الترمذي يف سننه ) ٥١ /٢(رواه أبو داود من سننه ) ٥(
 .                    ّ     كلهم من حديث أيب ذر بنحوه)  ٤٢٠ /١(ورواه ابن ماجه يف سننه 
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مث تأخر عنهم ومل خيرج إليهم يف بقية الليايل وقد اجتمعوا ،  ليايل يف أواخر شهر رمضان
 بني هلم أنه مل يتخلف عنهم إال أنه خشي أن تفرض مث إنه ،  حىت ضاق هبم املسجد
                                       ً   استمر الصحابة يصلون صالة التراويح أوزاع ا يب وبعد وفاة الن،  عليهم فال يستطيعوهنا

،  يف املسجد يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل والرجالن ويصلي الرجل ومعه الرهط
  فلما كان يف خالفة عمر وهكذا ظلوا على هذه فترة من الزمن بعد وفاة النيب 

ن إىل مجاعات ورأى أن الصحابة يصلون صالة التراويح على هذه اهليئة وأهنم ينقسمو
 ومن )١(                                        ُ                         فرأى أن جيمعهم على إمام واحد فجمعهم على أ يب بن كعب رضي اهللا تعاىل عنه 

وصالة التراويح تؤدى مجاعة واحدة يف املسجد وهللا احلمد ،  ذلك الوقت إىل يومنا هذا
ولو صالها يف بيته ،  وفعلها مجاعة أفضل،  فهي سنة مؤكدة وفعلها يف املساجد.  واملنة
ولكن فعلها يف املسجد ومع اإلمام واجلماعة يف املسجد أفضل وأمت ،  بأس بذلكفال 

 .  )٣( )٢( } من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة { لقوله .  وأحسن

 خرها تكون وترا حكم صالة مخس ركعات قبل الفجر بساعة على أن آ
إنين أصلي واحلمد هللا صالة الوتر قبل أذان الفجر :   امرأة تقول- ٢٢٠س
وأنتهي من هذه الصالة قبل أذان ،  اخلامسة هي الوتر،  وأصلي مخس ركعات،  بساعة

 ؟  وما نصيحتكم يف ذلك؟  هل وتري صحيح أم ال؛  الفجر بعشر دقائق أو مخس
وجيعل آخر صالته من الليل ،    َّ       قل  أو كثر؛  م الليلاملسلم يصلي ما تيسر له من قيا

هذا هو ،                                                         ً فما تفعلينه من أنك تصلني ما تيسر من الليل وجتعلني آخره وتر ا؛     ً وتر ا
 .  املطلوب

                                                 
 .  ) ٢٥٢ /٢(انظر صحيح اإلمام البخاري ) ١(
، ابن ماجه إقامة الصالة  )١٣٧٥(، أبو داود الصالة  )١٣٦٤(، النسائي السهو  )٨٠٦(الترمذي الصوم ) ٢(

 .  )١٧٧٧(، الدارمي الصوم  )٥/١٦٠(، أمحد  )١٣٢٧(والسنة فيها 
، ورواه النسائي  )١٤٨،  ١٤٧ ص٣" ( سننه"  ورواه الترمذي يف.  ) ٥١ /٢" ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٣(

 .                    ّ     كلهم من حديث أيب ذر بنحوه)  ٤٢٠ /١(ورواه ابن ماجه يف سننه ) ٨٤،  ٨٣ /٣" ( سننه"  يف
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وال جيوز االستمرار ،  فإهنا تنتهي صالة الليل؛  إال أنه ينبغي التنبه أنه إذا طلع الفجر
وأن تنهي صالتك قبل ،  عليك أن تنتبهي لذلكف؛  يف صالة التهجد بعد طلوع الفجر

 .                 ً وجتعلي آخرها وتر ا،  طلوع الفجر
هذا فيه ؛  اخلامسة هي الوتر،  إنك تصلني مخس ركعات:  وقولك يف السؤال

فإنك تسردينها وال جتلسني إال يف ؛  فإن كان قصدك أن اخلمس كلها وتر:  تفصيل
وإن كان قصدك أنك تصلني ،  امسة فقطوليست الركعة اخل،  ألهنا كلها وتر؛  آخرها

فإنه ال ينبغي االقتصار ؛  بأن تسلمي من كل ركعتني؛  ركعتني ركعتني من باب التهجد
إال إذا ؛  بل األفضل أن توتري بثالث،  وإن كانت جمزئة،  يف الوتر على ركعة واحدة

 .  واهللا أعلم.  فأوتري بواحدة؛  خشيت طلوع الفجر

  بالقراءة يف املصحف وهو يصلي التراويح حكم متابعة اإلمام
 هل جيوز للمرأة أو الرجل أن يتابع القراءة مع اإلمام يف املصحف وهو - ٢٢١س

 ؟  سواء رفع املتابع صوته أم مل يرفعه،  يصلي التراويح
ألن هذا ؛                   ً                                      ً         ال جيوز للمأموم رجال  كان أو امرأة أن يتابع قراءة اإلمام نظر ا يف املصحف

،  وهذه ظاهرة يفعلها بعض الشباب اآلن،  من غري حاجة إىل ذلك؛  الصالةيشغله عن 
 .  فالواجب تركه والنهي عنه؛  ومل يكن هذا من عمل السلف فيما نعلم

فكيف ،  وقد اختلف العلماء يف حكم قراءة اإلمام من املصحف عند احلاجة
 ! ؟  باملأموم

 حكم القنوت يف ركعة الوتر بعد الرفع من الركوع 
وكذلك يف ،   ما حكم القنوت يف ركعة الوتر بعد الرفع من الركوع- ٢٢٢س

ً                                          الركعة الثانية من صالة الفجر أيض ا بعد الرفع من الركوع وأي املوضعني أفضل من                                
 ؟  اآلخر
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                                                           ويراد به الدعاء بعد الركوع وال ينبغي املداومة عليـه             ،                                  أما القنوت يف الوتر فهو سنة     
                                                         وأما القنوت بعد الركوع من صالة الفجر فهـذا عنـد             .        ً   أحياًنا              ً            بل يفعله أحياًنا ويتركه   

                         فإنه يشرع ألئمة املساجد       ،                                                                اجلمهور ال جيوز إال يف حال النوازل إذا نزل باملسلمني نازلة          
     وأما   .                                       أن يرفع عن املسلمني هذه النازلة                                                    أن يقنتوا يف الصلوات اخلمس بأن يدعوا اهللا         

    مل                                           ع القنوت يف صالة الفجر عند اجلمهور ألن الـنيب                                   يف حالة غري النوازل فإنه ال يشر     
ً                                                 يكن يفعل هذا دائًما ومل يفعله خلفاؤه من بعده رضي اهللا عنهم                                   واحلديث الوارد يف أنه      .                  

                     ال يـصلح لالسـتدالل        ،                                                              كان يقنت يف صالة الفجر حىت فارق الدنيا حديث فيه مقال          
    )١ (      ملسألة                                              وراجع كالم اإلمام ابن القيم يف زاد املعاد يف هذه ا

 حكم صالة التراويح للمرأة يف املسجد 
 إذا خرجت املرأة لصالة التراويح يف املسجد وزوجها غري راض - ٢٢٣س
 .  ما صحة هذا أفيدوين بارك اهللا فيكم.  ويقول هلا صلي يف البيت آجر لك،  عنها

 التستر جيب أن يعلم أن خروج املرأة إىل املسجد وإىل غريه جيب عليها فيه:     ًأوال 
وأن ال تكون ،  بأن خترج بثياب ساترة غري ثياب الزينة،  وعدم اخلروج بالزينة والطيب

هذا أدب عام يف خروج ،  متطيبة وأن حترص على جتنب ما يفنت الناس أو يفتنها بالناس
 .  املرأة للمساجد ولغريها

اويح والتهجد أما خروجها إىل املسجد ألجل الصالة مع املسلمني فريضة أو صالة التر
أو خترج للصالة مع املسلمني صالة العيد أو االستسقاء أو اجلمعة أو خترج ،  يف رمضان

 وقد قال النيب ،  لتستفيد منها كل هذا ال بأس به؛  إىل املسجد حلضور الدروس الدينية
فليس لزوجها أن مينعها من ذلك ما دامت .  )٣( )٢( } هللاال متنعوا إماء اهللا مساجد ا {

أما إذا كان منها خمالفة لآلداب ،  أهنا ملتزمة مبا ذكرنا من احلشمة والتستر وقصدها اخلري
                                                 

)٢٨٥ - ٢٧١ /١ ) (١ (  . 
 .  )١٢٧٩(، الدارمي الصالة  )٢/٤٣٨(، أمحد  )٥٦٥( أبو داود الصالة )٢(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٥٢ /١(رواه أبو داود يف سننه ) ٣(
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فله أن مينعها كما قالت عائشة رضي اهللا ،  الشرعية والحظ زوجها عليها ذلك
 ما أحدث النساء ملنعهن من املساجد كما منعت بنو إسرائيل لو رأى النيب  { : عنها

 .  )٢( )١( } نساءها
فإهنا ،  وما ذاك إال ألن املرأة إذا أساءت األدب الشرعي ومل تلتزم بالستر واالحتشام

وتلزم بالبقاء بالبيت خشية عليها ،  من غري املساجدومتنع كذلك ،  متنع من املساجد
وكذلك لو كان يف خروجها مضرة على أوالدها كأن يكون هلا أطفال ،  وصيانة هلا

ً                             فهذا أيض ا مما يسوغ للزوج أن مينعها من ،  صغار حيتاجون إىل البقاء معهم ومراقبتهم        
 .  أجلهم واهللا تعاىل أعلم

 أحكام صالة اجلماعة 

        ً                              ى منفرد ا ويف مقدوره أن يصلي مع اجلماعة حكم من صل
هل ؟                      ً                              ما حكم من صلى منفرد ا ويف مقدوره أن يصلي مع اجلماعة- ٢٢٤س

 ؟  تعترب صالته صحيحة أم باطلة
صالة اجلماعة واجبة على الرجال ال جيوز للمسلم أن يصلي وحده وهو يقدر على 

هم بتحريق بيوت املتخلفني  { منها أن النيب ،  ألحاديث كثرية،  الصالة مع اجلماعة
ً              وردع ا هلم وألمثاهلم)٣(عقوبة هلم  } عن صالة اجلماعة                         ً   وما ذاك إال ألهنم تركوا واجب ا ،      

أثقل  { فقال ،  ووصف املتخلفني عن اجلماعة بالنفاق،  يستحقون العقوبة عليه

.  )٥( )٤( } الصالة على املنافقني العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبًوا
                                                 

، مالك النداء  )٦/٢٣٥(، أمحد  )٥٦٩(، أبو داود الصالة  )٤٤٥(، مسلم الصالة  )٨٣١(البخاري األذان ) ١(
 .  )٤٦٧(للصالة 

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها) ٢١١ - ٢١٠ /١(ه اإلمام البخاري يف صحيحه روا) ٢(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٢٧ / ٨ " ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر) ٣(
 .  )٢/٤٧٢(، أمحد  )٦٥١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦٢٦(البخاري األذان ) ٤(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٤١ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٥(
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قد ول،   ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاقوقال عبد اهللا بن مسعود 
 وأدلة كثرية تدل على )١(                  ُ                               كان الرجل يؤتى هبا ي هادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف 

فمن ختلف عنها ،  وأنه ال جيوز التخلف عنها إال لعذر شرعي،  وجوب صالة اجلماعة
،  فإن صالته تصح عند اجلمهور ويسقط عنه الفرض،            ً              وصلى منفرد ا وهو غري معذور

 .        ً ا عظيم ا                        ًولكنه يأمث بترك الواجب إمث 
ً                     وأيض ا مع كونه يأمث إمث ا عظيم ا فإنه يستحق التأديب      ً                 ً ً       ً      وينقص أجره نقص ا عظيم ا فقد ،                   

صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع  { :  أنه قال  َّ                 صح  يف احلديث عن النيب 

فإن أجره ،   فهو يفوته هذا الثواب العظيم وإن صحت صالته)٣( )٢( } وعشرين درجة
ً                                             ينقص نقص ا عظيم ا على أن بعض أئمة العلم يرى أن صالته غري صحيحة ولكن ،          ً     

 .  واهللا تعاىل أعلم،  اجلمهور على أهنا صحيحة مع اإلمث ونقصان األجر

 حكم عدم احملافظة على الصالة بالكلية وخاصة صالة الفجر والعصر 
قمنا حبصر اإلرث من ؛  وبعد وفاته،  تويف والدنا،   حنن أربعة إخوة- ٢٢٥س
:   وهي) وصية إىل أوالدي (وجدنا مبحفظة له ورقة مكتوب هبا ؛  وأثناء ذلك،  بعده

 والصرب على           ً          أوصيكم أوال  بتقوى اهللا ! أوالدي األعزاء ،  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ألننا لسنا من ؛  وحنن اآلن يف حرية من أمرنا،  جلماعةوأن تؤدوا الصالة مع ا،  طاعته

ّ            واليت عد  اهللا ورسوله ،  وخاصة صالة الفجر والعصر،  احملافظني بالكلية على الصالة       
ألننا مل نقم بتلبية والدنا هلذه ؛  فما هو نصحكم لنا،  من ختلف عنها من املنافقني

 ؟          ُ َّ        وهل حنن خ ن ا األمانة؟  الوصية

                                                 
 .  من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه)  ٤٥٣ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ١(
، النسائي  )٢١٥(، الترمذي الصالة  )٦٥٠(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦١٩(البخاري األذان ) ٢(

 .  )٢٩٠(، مالك النداء للصالة  )٢/٦٥(، أمحد  )٧٨٩( ماجه املساجد واجلماعات ، ابن )٨٣٧(اإلمامة 
 .  من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما)  ١٥٨ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
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حىت لو مل يوص ،  والتوبة من التأخر عنها،  حملافظة على صالة اجلماعةجيب عليكم ا
θ#)  {:  ألن اهللا سبحانه قد وصاكم بذلك يف قوله تعاىل؛  بذلك والدكم ÝàÏ≈ ym ’ n?tã 

ÏN≡uθ n= ¢Á9$# Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$# (#θ ãΒθ è% uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ { )ومن احملافظة عليها أداؤها يف ،   )١
 :  أوصى باحملافظة على صالة اجلماعة يف قولهوالنيب ،  املسجد مع اجلماعة املسلمني

 وقال لألعمى الذي )٣( )٢( } إال من عذر؛  فال صالة له؛  لم جيبف،  من مسع النداء {
:  قال.  نعم:  قال؟  هل تسمع النداء { : طلب منه رخصة يف أن يصلي يف بيته

ك من األدلة الدالة على وجوب إىل غري ذ.  )٥( )٤( } فإين ال أجد لك رخصة؛  فأجب
 .  والوعيد الشديد على املتخلفني عنها،  صالة اجلماعة

ً        حرص ا عليكم؛  ووالدكم رمحه اهللا أوصاكم مبا أوصاكم به اهللا ورسوله     ً  ونصح ا ،    
وهكذا جيب على كل والد أن يأمر أوالده باحملافظة على صالة ،             ً فجزاه اهللا خري ا؛  لكم

؛  ولو مل يوص والدكم بذلك،  وجيب عليكم صالة اجلماعة،  كويوصيهم بذل،  اجلماعة
 .  طاعة هللا ولرسوله

  " هل تسمع النداء بالصالة " : التوفيق بني حديث
 وما عليه الناس يف وقتنا احلاضر من وجود آلة تكبري الصوت 

يا رسول اهللا ليس يل  { :                        ً          حديث شريف معناه أن رجال  أعمى قال- ٢٢٦س
،  قائد ال يالئمين إىل املسجد أو يقودين إىل املسجد فهل أجد رخصة أن أصلي يف بييت

 صدق )٧( )٦( } فأجب:  نعم قال:  قال؟   هل تسمع النداء بالصالةفقال له النيب 
 هذا احلديث وخاصة يف وقتنا احلاضر حيث إنه يف أيام  فبماذا تفسرونرسول اهللا 

                                                 
 .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )٧٩٣(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٥٥١(أبو داود الصالة ) ٢(
 .  ) ٢٦٠ / ١ (اه ابن ماجه يف سننه رو) ٣(
 .  )٨٥٠(، النسائي اإلمامة  )٦٥٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٤(
 .  ) ٤٥٢ / ١ (رواه مسلم يف صحيحه ) ٥(
 .  )٨٥٠(، النسائي اإلمامة  )٦٥٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٦(
 .  يب هريرة رضي اهللا عنهمن حديث أ)  ٤٥٢ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٧(
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ويف وقتنا احلاضر .   وأصحابه مل يستخدموا آلة لتكبري صوت املؤذنالرسول 
وحبيث يسمع املؤذن من ،  خالف ذلك فاملؤذن يستخدم آالت متعددة لتكبري الصوت

 ؟  مسافات طويلة فكيف تفسرون ذلك احلديث إلخوانكم يف اإلسالم
وأن ،   أن من مسع النداء وجب عليه أن جييب الداعيو كما ورد عن النيب نعم ه

وإدراك ،  وميكنه الذهاب إىل املسجد،                           ً           يذهب إىل املسجد إذا كان قريب ا من املسجد
                ً              ً     ًّ                                أما إذا كان بعيد ا عن املسجد بعد ا شاق ا وال يستطيع أن يلحق بصالة اجلماعة .  اجلماعة

 .  ا مسع املكرب فإنه كما ذكرت ميتد إىل مسافة بعيدةفإنه ال جيب عليه احلضور إذ

 حكم الصالة خلف إمام يعتقد يف األموات النفع والدفع وكذلك بعض املأمومني 
 إذا كان إمام املسجد الذي يصلي بالناس وبعض املأمومني أو كلهم ممن - ٢٢٧س

 الكثري من البدع ويرتكبون،  يعتقدون يف األموات النفع ودفع الضر وحيلفون بغري اهللا
فهل جيوز يل أن أصلي معهم وخلف هذا ،  إذا كانوا مبثل هذه الصفات،  واخلرافات

أم أحبث عن مسجد آخر ال يتصف إمامه وال ،  اإلمام أم أصلي وحدي يف بييت
 ؟  املصلون هبذه الصفات

ن فإذا كا،  يشترط يف اإلمام الذي يؤم املسلمني يف الصالة أن يكون صاحل العقيدة
                                             ً                         اإلمام الذي ذكرت على هذه الوصف من أنه يفعل شيئ ا من الشركيات فهذا ال تصح 

ألنه إذا كان يعتقد النفع والضر بغري اهللا من القبور وغريها فهذا شرك أكرب ؛  الصالة خلفه
ال يصح منه عمل ما دام على هذه العقيدة الباطلة فال تصح ،                   ّ صاحبه خارج من املل ة

 .  الصالة خلفه

  تعدد اجلماعات يف وقت واحد حكم
 حنن نقيم على طريق سفر ويف مسجدنا حتدث ظاهرة تعدد اجلماعات - ٢٢٨س

واألخرى تصلي ،  مجاعة تصلي املغرب بعد انتهاء مجاعة اإلمام الراتب،  يف وقت واحد
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ً                  فما حكم ذلك التعدد يف وقت واحد علم ا بأن بعضهم يشوش ،           ً      ً العشاء مجع ا وقصر ا                                 
 ؟              ً وجزاكم اهللا خري ا؟  وكيف نتغلب على ذلك ، على اآلخر

ً                  الواجب على من دخلوا املسجد لصالة الفريضة ووجدوا ناس ا يصلون أن يصلوا                                                  
ألن االجتماع ،  وال جيوز هلم أن يقيموا مجاعة أخرى إىل جانب اجلماعة األوىل،  معهم

 .  ضل عند اهللاوألنه كلما كثر عدد املصلني مجاعة فهو أف،  مطلوب والتفرق منهي عنه
وحىت لو اختلفت الصالة كمن يصلي الظهر خلف العصر مث إذا سلم اإلمام قام 

 .  واهللا أعلم.  وصلى العصر فالصحيح جواز مثل ذلك

 حكم التصدق بالصالة بعد االنتهاء من صالة العصر 
 صليت العصر وجلست يف املسجد وبعد ذلك جاء رجل وطلب مين - ٢٢٩س

 ؟  ا قد صليت فهل أصلي معه أم ال وما دليل ذلكوأن،  أن أصلي معه
ال بأس بذلك إن شاء اهللا على الصحيح من قول العلماء إن إعادة اجلماعة جيوز ولو 

ألن هذا من ذوات األسباب فصالتك مع الشخص الذي جاء وفاتته ؛  يف وقت النهي
 كان هذا بعد ولو،  اجلماعة وتصلي معه ألجل حتصيل اجلماعة يف حقه وحتصيل الفضيلة

  ملا دخل أحد القوم وقد صلى الناس قال النيب والدليل على ذلك أن النيب .  العصر
 يف أن الذين جاءوا إىل النيب  {  وبدليل)٢( )١( } من يتصدق على هذا فيصلي معه {

 فلما دعاهم وسأهلم مسجد اخليف وجلسوا يف ناحية املسجد ومل يصلوا مع النيب 
ال تفعلوا وأمرهم إذا جاءوا واجلماعة تقام :  فقال هلم،  فأخربوه أهنم قد صلوا يف رحاهلم

                                                 
 .  )١٣٦٨(، الدارمي الصالة  )٣/٨٥(، أمحد  )٥٧٤(أبو داود الصالة ) ١(
 ١(، ورواه الدارمي يف سننه  )١٥٤ /١(ورواه أبو داود يف سننه ) ٦٤ /٣(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٢(

كلهم من )  . جر على هذاأيكم يت : ( بلفظ) ٢٨٩،  ٢٨٨ /١(ورواه الترمذي يف سننه .  بنحوه) ٣٦٧/
 .  ورواه غريهم.  حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه
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 مع أن هذا بعدما صلوا )٢( )١( } أن يصلوا مع الناس ولو كانوا قد صلوا يف رحاهلم
 .  الفجر

 حكم من به عاهة ال يصلي الفجر يف املسجد 
ولكن يستطيع ،  وبه عاهة ال متكنه من السري،   رجل طاعن يف السن- ٢٣٠س

ويصلي الفروض األربعة يف املسجد ما عدا صالة الفجر ،  قيادة السيارة ملسافات قريبة
أفتونا جزاكم .  بنا بفتوى بعدم جواز صالته تلكوعندما نصحناه طال،  يصليها مبرتله

 ؟       ً اهللا خري ا
الصالة مع اجلماعة يف املساجد واجبة على الرجال مع االستطاعة أما من ال يستطيع 

فإنه يصلي يف ،  يف كل الصلوات أو بعضها لعذر شرعي كاخلوف واملرض واإلعاقة البدنية
ن الصلوات وجب عليه حضوره وما ال وما كان يستطيع حضوره م.  بيته وال حرج عليه

=Ÿω ß#Ïk  {:  لقوله تعاىل.  يستطيعه فإنه يصليه يف بيته s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 { )٣(   ،
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 حكم من بترت ساقاه بالنسبة للصالة يف املسجد وصالة اجلمعة 

 
ً   شخص كان مريض ا- ٢٣١س خل أحد إىل أن أد،  واشتد به املرض،              

وهو ،      ً           وفعال  قطعت ساقاه،  وقرر األطباء بتر ساقيه من فوق الركبة،  املستشفيات
،                            ً فهو ال يصلي إال يف البيت دائم ا؛  ولكن يسأل بالنسبة للصالة،  اآلن بصحة جيدة

                                                 
 .  )١٣٦٧(، الدارمي الصالة  )٥٧٥(أبو داود الصالة ) ١(
، ورواه الترمذي  ) ١٥٤ /١(، ورواه أبو داود يف سننه  ) ١٦١،  ١٦٠ /٤" ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

كلهم من حديث جابر بن ) ١١٣،  ١١٢ /٢(، ورواه النسائي يف سننه  ) ٢٨٧،  ٢٨٦ /١" ( سننه"  يف
 .  يزيد بن األسود العامري عن أبيه

 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٧٨:  سورة احلج آية) ٤(
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فهل عليه إمث يف ذلك أو أنه ؛  بل يف البيت،  وحىت صالة اجلمعة ال يصليها يف املسجد
ً  معذور شرع ا  ؟          

من املعلوم وجوب صالة اجلماعة واجلمعة على املسلم القادر الذي ال مينعه عذر 
ّ          أما بالنسبة للمعذور شرع ا فإن اهللا سبحانه وتعاىل رخ ص له بأن ،  شرعي من حضورمها                         ً                       

فهذا ؛                                  ُ    ً               والسائل يذكر أنه بترت رجاله وصار م قعد ا ال يستطيع املشي،  يصلي يف بيته
            ُ     وإن أمكن أن ي حمل ،  ويعذر يف ترك اجلماعة واجلمعة،  هله أن يصلي يف بيت،  معذور

ْ                                    وي ح ضر ما ال يشق عليه من الصلوات يف املسجد ويستفيد زيادة ،  فذلك شيء واجب؛   ُ 
وال هناك وسيلة يستطيع هبا أن ينقل إىل ،  أما إذا كان ال يتمكن من احلضور،  أجر وخري
 .  وعذره واضح،  فهذا معذور؛  املسجد

               ً                      ثقيل النوم جد ا يتأخر عن صالة الفجر حكم الرجل
 
                                                            رجل ثقيل النوم جد ا ويسبب له ذلك يف التأخر عن صالة الفجر وهو - ٢٣٢س

فهل هذا ،  ومتأثر بسبب مداومته على ترك الصالة يف املسجد،                متأمل جد ا حلالته
 ؟                 ً          ً الشخص يعترب كافر ا أو منافق ا

                    ً  والنوم ليس بعذر دائم ا .  جلماعة يف املسجدجيب على املسلم احملافظة على الصالة مع ا
فالذي يعتاد النوم ويترك الصالة غري معذور وجيب عليه أن يتخذ الوسائل اليت توقظه 

والعزم على االستيقاظ للصالة أو تكليف من يوقظه من أهله أو ،                     ً للصالة من النوم مبكر ا
 .  غريهم

مع أنه مشروع للمسلم أكثر .  لى ذلكوإذا نوى القيام للصالة وعزم عليه أعانه اهللا ع
ويكون من املستغفرين ،                        ً                          من ذلك بأن يستيقظ مبكر ا ويصلي من آخر الليل ويوتر

فال حيرم ،  ووقت إجابة الدعاء واملغفرة،  ووقت الرتول اإلهلي إىل مساء الدنيا،  باألسحار
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          ً      يعترب فاعال  حملرم                  ِّ                     ً    أما أنه إذا مل يصل  يف املسجد فال يعترب كافر ا بل.  نفسه من ذلك
 .  )٢( )١( } أثقل صالة على املنافقني العشاء والفجر {      ً               ومتصف ا بالنفاق لقول 

 حكم الرجل ثقيل النوم ال يصلي الفجر يف املسجد 
 
،   ثقل النوم                               ً             صالة الفجر ال أصليها يف املسجد غالب ا والسبب هو- ٢٣٣س

 ؟           َّفماذا علي ،  وخاصة إذا تغري الوقت من الصيف إىل الشتاء
،                      ً والنوم ليس بعذر دائم ا،  جتب احملافظة على الصالة يف اجلماعة يف الفجر وغريها

والواجب عليه أن يعمل األسباب اليت ،  فالذي يعتاد النوم ويترك الصالة ليس مبعذور
وإيصاء من يوقظه من أهله أو ،  والعزم على القيام للصالة،                           ً توقظه للصالة من النوم مبكر ا

tΒ  {:  جريانه أو اختاذ ساعة تنبهه للصالة uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã&©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ { )٣( 

 بتحريق وقد هم النيب  { ،  إىل اهتمام العبد وعدم إمهاله فاألمر راجع) ٢:  الطالق (

 وال جيوز للمسلم أن يتصف )٤( } بيوت املتخلفني عن صالة الفجر ووصفهم بالنفاق
 .  واهللا أعلم،  بصفات املنافقني

 اخلالء يسمع األذان وال يستطيع الصالة يف املسجد خلوف زوجته رجل يسكن 
 
 أنا رجل ساكن يف اخلالء ومتزوج ويوجد لدي أوالد وبيين اجلار - ٢٣٤س
وتريد ،       ً                                                  مترا  وأمسع األذان وعندما أريد أن أذهب إىل املسجد ختاف زوجيت٥٠حوايل 

 ؟  ة يف البيتهل تصح الصال؟  فماذا أفعل،  أن ال أخرج من البيت خلوفها

                                                 
 .  )٦٥١(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(
 .  رضي اهللا عنهمن حديث أيب هريرة )  ١٤١ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  ٢:  سورة الطالق آية) ٣(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٢٧ / ٨ " ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر) ٤(
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ال شك أن من مسع النداء وجب عليه أن يذهب إىل املسجد ويصلي مع املسلمني 
 قال لألعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي يف بيته ملا جيد من ألن النيب ؛  صالة اجلماعة

:  قال.  نعم:  قال؟  هل تسمع النداء { قال له النيب ،  املشقة يف إتيانه للمسجد

ال صالة جلار  { : وقال عليه الصالة والسالم.  )٢( )١( } فأجب فإين ال أجد لك رخصة

            ً     يروى مرفوعا  إىل )٣(ب                 ً                 ويروى هذا موقوفا  عن علي بن أيب طال } املسجد إال يف املسجد
وجار .   وهو يدل على أن جار املسجد جيب عليه أن يصلي يف املسجد)٤( النيب 

                            ً يعين اجلوار ميتد إىل أربعون بيتا  .                                              ًاملسجد كما ذكروا من بينه وبني املسجد أربعني بيتا 
رب أي إذا فإذا كنت تسمع النداء باألذان املعتاد من غري مك،  والضابط يف هذا مساع النداء

وأن جتيب ،  أذن مؤذن من غري مكرب الصوت تسمعه وجب عليك أن تصلي يف املسجد
              ً       أو ما ذكرت مثال  من أن .                                              ًالداعي إال إذا حال دون ذلك عذر شرعي كاملرض مثال 

فهذا عذر شرعي يبيح ،  زوجتك تستوحش وختاف يف الليل إذا ذهبت للصالة يف املسجد
وجتك تستوحش وختاف وحتتاج إىل بقائك عندها فهذا يعترب ألن ز؛  لك الصالة يف البيت

 .     ً      ً عذر ا شرعي ا
 مينع عامله من أداء الصالة مع مجاعة املسلمني يف املسجد 

 
 أنا أشتغل مع أحد اإلخوة وعندما حيضر وقت الصالة أريد الذهاب - ٢٣٥س

قت ولكنه ال يرضى يل ذلك ألين سوف أعطل العمل يف و،  إىل املسجد كي أصلي
ً                                 علم ا أنه ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد،  الصالة فهل أطيع كالمه أم أذهب ،    

                                                 
 .  )٨٥٠(، النسائي اإلمامة  )٦٥٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(
 .  من حديث أيب هريرةبنحوه)  ٤٥٢ /١" ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
                   ً    ، ويروى كذلك مرفوعا  من                               ًمن حديث علي بن أيب طالب موقوفا ) ٥٧ /٣(الكربى "  سننه"  رواه البيهقي يف) ٣(

 .  حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه
كالمها من حديث أيب ) ٢٤٦ /١(، ورواه احلاكم يف مستدركه  ) ٤٢٠ / ١" ( سننه"  رواه الدارقطين يف) ٤(

 .             ًهريرةمرفوعا 
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ً                                           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 
وال جيوز لصاحب العمل أن مينع املسلم ،  وجيب عليك أن تستمر على هذا.   عليهوتشكر

فإن أمر اهللا سبحانه وتعاىل ألزم وال طاعة ملخلوق يف معصية ،  من أداء الصالة مع اجلماعة
وكونه يفصلك من العمل ال يضرك إن شاء اهللا فاألعمال كثرية وأبواب الرزق ،  اخلالق

tΒ  {:  مفتحة وهللا احلمد uρ È,−G tƒ ©!$# ≅yè øgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ { )١( }  çµø% ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω 
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 .  واهللا أعلم.  بوقت الصالة مع اجلماعة
 حكم أداء الصالة يف مكان العمل مع قرب املسجد 

 
،                                                    ً       ً  أنا موظف بإدارة حكومية تبعد عن املسجد حوايل مخسني متر ا تقريب ا- ٢٣٦س

ويل ،  لظهر مجاعة هبذه اإلدارة وكذلك صالة العصر واملغربولكننا نؤدي صالة ا
فهل جيوز ذلك بصفتنا بدوام رمسي أو أنه ال ،  زمالء آخرون يداومون يف فترة مسائية

 ؟  بد من أداء الصالة باملسجد
فيجب عليه أن ،  الصالة يف املسجد مطلوبة وواجبة على املسلم الذي يسمع النداء

ي مع املسلمني إال إذا كان ذهابه من الدائرة احلكومية يقتضي أن يذهب إىل املسجد ويصل
                                    ً                            ً           املوظفني يتفرقون وال يصلون وإذا صلوا مجيع ا يف الدائرة انتظم حضورهم مجيع ا وأداؤهم 

    ً                                                            فنظر ا للمصلحة الشرعية فال بأس أن تصلي اجلماعة يف الدائرة إذا كان يف ،  للصالة مجاعة
                           ً                     لى كل حال إذا أمكن ذهاهبم مجيع ا إىل املسجد فهذا أمر فع.                    ً هذا ضمان لصالهتم مجيع ا

وأما إذا ترتب على ذهاب بعضهم إىل املسجد تكاسل ،  واجب وال جيوز هلم أن يتركوه
                                                 

 .  ٢:  ق آيةسورة الطال) ١(
 .  ٣:  سورة الطالق آية) ٢(
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 صالهتم - أو قد يكون من الواجب -اآلخرين وتركهم لصالة اجلماعة فإن من األفضل 
 .  واهللا تعاىل أعلم.  ة مجاعةيف الدائرة ألجل املصلحة الشرعية وهي ضبطهم ألداء الصال

 حكم الصالة يف مصلى العمل 
 
     ً   موظف ا ٢٥ حنن مجاعة من املوظفني نعمل يف إدارة حكومية تضم حنو - ٢٣٧س

وبعض زمالئنا ال يصلون معنا بل يصلون يف ،  ونصلي يف مصلى اإلدارة خلف املسئول
 يف املسجد مع الصالة يف املصلى أم:  م فما الصواب٣٠٠مسجد يبعد عنا حنو 

 ؟  اجلماعة
وجتوز الصالة يف الدائرة إذا كان الذهاب إىل ،  الواجب الصالة يف املسجد إذا أمكن

فإن ،  أو يترتب عليه ختلف بعض الكساىل أو تركهم الصالة،  املسجد خيل بالعمل
ألن الصالة جتب هلا اجلماعة ،  ضبطهم وإلزامهم بالصالة ولو داخل الدائرة أمر واجب

                                             ً             ويف تفرق املوظفني وترك بعضهم للصالة أو صالته منفرد ا مفاسد تتالىف ،  ما أمكنمه
ومن أراد من املوظفني أن يذهب إىل املسجد وال يصلي مع ،  بضبطهم بالصالة يف الدائرة

 .  املصلني يف الدائرة فهو أحسن إذا مل يترتب على ذهابه مفسدة
 مة الصالة حكم انقسام املدرسني والطلبة قسمني يف إقا

 
يصلي املدير ومعه جمموعة ،   نصلي يف مدرسة صالة الظهر على دفعتني- ٢٣٨س

فما رأيكم ؛  مث يصلي بقية املدرسني والطالب،  ليتفرغوا ملراقبة الطالب؛  من املدرسني
ً                ُ  ِ ُ              علم ا بأن الطالب لو ت ر ك وا بدون مراقبة؛  يف هذا العمل  ؟           ً          ألحدثوا لعب ا يف الصالة؛    
من ضبط ؛  يف انقسام منسويب املدرسة إىل مجاعتني يف الصالة مصلحة شرعيةإذا كان 

 .  فال بأس به من أجل املصلحة الشرعية؛  الطالب ومراقبتهم
 الوقوف عن ميني اإلمام أم عن يساره 
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 ؟   أيهما أفضل الوقوف عن ميني اإلمام أم عن يساره- ٢٣٩س
   ً                                    خالي ا أو فيه فرج فاألفضل تكميله إذا كان األفضل عن ميني اإلمام إال إذا كان اليسار 

                                              ً          ولو كان من يسار اإلمام أما إذا كان اليسار مكتمال  فال شك أن ،     ً            خالي ا وسد الفرج
 )١( } إن اهللا ومالئكته يصلون على ميامن الصفوف { اليمني أفضل لقول الرسول 

)٢(  . 
                                    ً                        حكم جعل عدد املصلني على ميني اإلمام مساوي ا للعدد الذي على يساره 

 
 ما حكم تعديل الصف يف الصالة أي أن جيعل العدد الذي على ميني - ٢٤٠س

 ؟            ً                       اإلمام مساوي ا للعدد الذي على يساره
 ، األوىل أن يتساوى اجلناحان الذي عن ميني اإلمام والذي عن مشاله،  هذا هو األوىل

 فاألفضل واألكمل أن )٣( } وسطوا إمامكم { وال يكون أحد اجلناحني أكثر لقوله 
 .  يكون اإلمام يف وسط الصف

 حكم مواظبة املرأة على صالة اجلماعة يف املسجد وهل حيق لزوجها أن مينعها 
 
 هل جيوز للمرأة أن تواظب على صالة اجلماعة يف املسجد وهل حيق - ٢٤١س

 ؟   ذلكلزوجها منعها من
ولكن صالهتا يف بيتها أفضل هلا ألن يف صالهتا ،  يباح هلا اخلروج للصالة يف املسجد

ال متنعوا إماء  { وأمانة هلا من التعرض للفتنة منها أو هبا كما قال ،             ً    يف بيتها ستر ا هلا

                                                 
 .  )٦/١٦٠(، أمحد  )١٠٠٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٦٧٦(أبو داود الصالة ) ١(
كالمها من حديث عائشة )  ٣٢١ /١(، ورواه ابن ماجه يف سننه  ) ١٧٨ /١" ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(

 .  رضي اهللا عنها
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ١٧٩ /١(ود يف سننه رواه أبو دا) ٣(
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 ٦٨٩

فال حيق لزوجها منعها إال إذا ترتب على .  )٢( )١( }  وبيوهتن خري هلناهللا مساجد اهللا
فإنه ال بد ،  أو مل تلتزم باآلداب الشرعية،  خروجها ضرر على زوجها أو على أوالدها
وجتتنب لباس الزينة وجتتنب إظهار احللي ،  من االلتزام باآلداب الشرعية بأن جتتنب الطيب

ا بأن تغطي وجهها وكفيها وقدميها وتستر نفسها عن وجتتنب إبداء شيء من جسمه
وإذا التزمت هبذا فإهنا يباح هلا اخلروج للصالة يف املسجد وأن تكون يف املسجد ،  الرجال

وإمنا تكون متأخرة عن ،  منعزلة عن الرجال فال تكون يف صف الرجال أو ختالط الرجال
 .  ها خلف الرجال                               ً             الرجال إن كان معها نساء يصلني مجيع ا أو تصف وحد

 حكم قرب صفوف النساء وبعدها عن اإلمام 
 
 من املالحظ أن النساء يف رمضان يفضلن الصفوف األخرية يف - ٢٤٢س
بينما تزدحم ،             ً      مما سبب فراغ ا فيها،  ولكن الصفوف األوىل يبتعدون عنها،  املسجد

وهن ،   األوىلأمام النساء الذاهبات إىل الصفوف،  ويسد الطريق،  الصفوف األخرية
نرجو .  " )٣( } أفضل صفوف النساء آخرها { :  مبا معناهيعلمن بقول الرسول 

 .  اإلفادة
 :  هذا فيه تفصيل

                                                 
 .  )٢/١٦(، أمحد  )١٦(، ابن ماجه املقدمة  )٤٤٢(، مسلم الصالة  )٨٥٨(البخاري اجلمعة ) ١(
وبيوهتن .  : " بدون ذكر.  من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه)  ٢١٦ /١(رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ) ٢(

، ورواه  ) ٢٠٩ /١(، ورواه احلاكم يف مستدركه  ) ٧٦ /٢" ( مسنده"  إلمام أمحد يفورواه ا.  " خري هلن
 .  كلهم من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه)  ١٥٢ /١" ( سننه"  أبو داود يف

، ابن  )٦٧٨(، أبو داود الصالة  )٨٢٠(، النسائي اإلمامة  )٢٢٤(، الترمذي الصالة  )٤٤٠(مسلم الصالة ) ٣(
 .  )١٢٦٨(، الدارمي الصالة  )٢/٣٤٠(، أمحد  )١٠٠٠(لصالة والسنة فيها ماجه إقامة ا
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 ٦٩٠

فإهنن كما جاء يف ؛  إذا كان النساء يصلني من غري ستارة بينهن وبني الرجال
ألن الصفوف املتأخرة تكون بعيدة ؛  )٢( )١( } خري صفوف النساء آخرها { : احلديث

 .  فتكون قريبة من الرجال؛  وأما الصفوف املتقدمة،  عن الرجال
؛  فإن األفضل الصفوف املتقدمة؛  أما إذا كن يصلني خلف ستارة بينهن وبني الرجال

،  لزوال احملذور؛  كصفوف الرجال؛  فوف النساء أوهلاوتكون أفضل ص،  لزوال احملذور
وجيب أن تترتب ،  ما دامت الستارة موجودة بينهن وبني الرجال،  وهو خوف الفتنة

وينتظمن ،  يكملن الصف األول فالثاين وهكذا،  صفوفهن كترتيب صفوف الرجال
 .  كانتظام صفوف الرجال سواء ما دمن وراء الستارة

 ة للنساء يف البيت حكم إمامة املرأ
 
 ؟   هل جيوز للمرأة أن تصلي يف جمموعة من النساء بصفة إمام يف البيت- ٢٤٣س

ولكنها تقف يف ،  أن تصلي النساء مجاعة وتؤمهن واحدة منهن،  ال حرج يف ذلك
 .  وهذا أحسن،  ولكن تقف يف صفهن،  وال تكون أمام النساء،  صفهن

؛  الوجوب فإن النساء ال جتب عليهن صالة اجلماعةأما ،  وصالة النساء مجاعة جائزة
وأن ،  وجيوز للنساء أن يصلني مجاعة،  ألن وجوب صالة اجلماعة من خصائص الرجال

 .  واهللا أعلم.  يصلني فرادى
 حكم إمامة املرأة للنساء يف املرتل يف مجيع الصلوات 

 
ب أن تؤمهن فهل جي؛   إذا كان هناك مجاعة من النساء يف مرتل واحد- ٢٤٤س

 ؟  إحداهن يف مجيع الصلوات املفروضة

                                                 
، ابن  )٦٧٨(، أبو داود الصالة  )٨٢٠(، النسائي اإلمامة  )٢٢٤(، الترمذي الصالة  )٤٤٠(مسلم الصالة ) ١(

 .  )١٢٦٨(، الدارمي الصالة  )٢/٣٤٠(، أمحد  )١٠٠٠(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  ) ٣٢٦ / ١ " ( صحيحه"  لم يفرواه مس) ٢(
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 ٦٩١

ولكن ال تقف ،  وأن تصلي هبن إحداهن،  جيوز للنساء أن يصلني مجاعة؛  نعم
 .  ) وال مانع من ذلك،  إمامة النساء تكون يف صفهن (بل تكون يف صفهن ،  أمامهن

 وقوف املرأة يف منتصف الصف إذا كانت إماما 
 
 ؟   يف منتصف الصف- ٢٤٥س
 .  يف وسط الصف؛  نعم

 حكم صالة اجلماعة للنساء 
 
هل يلزمهن أن يصلني مجاعة يف :  مبعىن أنه؛  هل جيب:   لكن هي تقول- ٢٤٦س

 ؟  كل فريضة
أما النساء فال جتب ،  اجلماعة إمنا جتب على الرجال،  ال جيب على النساء مجاعة

،  وأن تؤمهن إحداهن،  مجاعةلكن جيوز هلن أو يستحب هلن أن يصلني ،  عليهن مجاعة
 .  وكما ذكرنا يكون موقفها يف صف النساء

 حكم تسوية صفوف النساء وانتظامها يف الصالة 
وهل يكون حكم ؟   هل يشترط يف صفوف النساء تسويتها وانتظامها- ٢٤٧س

 ؟                                ً    ً            خاصة إذا كان مصلى النساء معزول ا متام ا عن الرجال؛  الصف األول وغريه سواء
،   صفوف النساء ما يشرع يف صفوف الرجال من حيث تسويتهايشرع يف

وإذا مل يكن بينهن ،  وسد الفرج فيها،  وإكمال الصف األول فاألول منها،  وانتظامها
وكما جاء يف ،  من أجل البعد عن الرجال؛  فخري صفوفهن آخرها؛  وبني الرجال ساتر

فالذي يظهر أن خري صفوفهن  ؛ وإن كان بينهن وبني الرجال فاصل وساتر،  احلديث
 .  واهللا أعلم.  وألجل مصلحة القرب من اإلمام،  أوهلا لزوال احملذور
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 ٦٩٢

 أحكام قضاء الفوائت من الصالة 

  " من فاتته صالة يف عمره ومل حيصلها " : احلكم على حديث
من فاتته صالة يف عمره ومل  " :  يقول فيه          ً             قرأت حديث ا عن الرسول - ٢٤٨س

يقرأ يف كل ،  قم يف آخر مجعة من رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد واحدحيصها فلي
ويقول يف ،  وسورة الكوثر كذلك،  ركعة فاحتة الكتاب وسورة القدر مخس عشرة مرة

فما مدى صحة هذا ،  نويت أصلي أربع ركعات كفارة ملا فاتين من الصالة:  النية
 ؟  احلديث

من  { :  أنه قال ثبت عن الرسول  الذيهذا ال أصل له من سنة الرسول 

فالصلوات .  )٢( )١( } نسي صالة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك
اء أو لعذر ظننت أنه جييز                                                 ً        اليت تركتها فيما سبق إذا كنت تركتها ألجل النوم مثل ا أو إغم

 .  وأن تصليها مرتبة على الفور،  فالواجب عليك أن تقضيها،  لك تأخريها
؛                          ً                                                 أما إذا كنت تركتها متعمد ا فالصحيح من قويل العلماء أنه جيب عليك التوبة إىل اهللا

فإن الصحيح أنه ،                       ً                              ألن من ترك الصالة متعمد ا فأمره خطري حىت ولو مل جيحد وجوهبا
وأن حتافظ على الصالة ،                                          ً فعليك أن تتوب إىل اهللا إذا كنت تركتها متعمد ا،   بذلكيكفر

 .  واهللا يتوب على من تاب،  يف مستقبلك
أما إذا كنت تركتها لنوم أو إغماء أو غري ذلك مما حال بينك وبني أدائها يف وقتها 

رمضان على هذه أما أن تصلي هذه الصالة اليت ذكرهتا يف آخر .  فإنك تقضيها وال بد
 .  الصفة فهذا ال أصل له من دين اإلسالم وال يكفر عنك الصلوات اليت تركتها

                                                 
،  )١٧٨(، الترمذي الصالة  )٦٨٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٧٢(البخاري مواقيت الصالة ) ١(

، الدارمي  )٣/١٠٠(، أمحد  )٦٩٥(، ابن ماجه الصالة  )٤٤٢(، أبو داود الصالة  )٦١٤(النسائي املواقيت 
 .  )١٢٢٩(الصالة 

 .  ، من حديث أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه بنحوه ) ٤٧٧ / ١ " ( صحيحه"   يفرواه اإلمام مسلم) ٢(
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 ٦٩٣

 األوقات اليت جتوز فيها إعادة الصالة ملن فاتته الصالة عن وقتها 
 ؟   هل كل األوقات جتوز فيها إعادة الصالة ملن فاتته الصالة عن وقتها- ٢٤٩س

من  { يها يف أي وقت متكن من ذلك لقوله من فاتته الصالة يف وقتها فإنه يصل

فالصالة .  )٢( )١( } نسي صالة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك
إعادة :  فيه إمجال يقولولفظ السائل ،  الفائتة تقضى يف أي وقت ليس هلا وقت هني

،  فالقضاء جيب يف أي وقت متكن.  قضاء الصالة الفائتة:  واملفروض أن يقول،  الصالة
 .  وجيب عليه املبادرة لقضاء الصالة

 فاتته الصلوات اخلمس بسبب النوم على أثر عملية جراحية 
 ما حكم مجع الصلوات اخلمس إذا كان اإلنسان قد أجرى عملية - ٢٥٠س
فماذا يفعل يف ؛  حيث مل يستيقظ إال يف اليوم التايل؛  ية ألزمته الفراش ليوم كاملجراح

 ؟  مثل هذه احلالة
ً          ً  قائم ا أو قاعد ا ؛  الواجب على املسلم أن يصلي كل صالة يف وقتها حسب استطاعته    

              ُ   ِ            وال جيوز له أن ي خر ج الصالة عن )٣( كما أرشد إىل ذلك النيب ؛  أو على جنب
،  كالظهر والعصر؛  وهو ممن جيوز له اجلمع بني الصالتني،   من يريد اجلمعإال؛  وقتها

 .  واملغرب والعشاء
ومل ،       ِّ                                ً      ً أو نو م بالبنج من أجل عملية جراحية يوم ا كامل ا،  أو أغمي عليه،  أما من نام

فإنه جيب عليه أن يصلي الصلوات الفائتة قضاء يف وقت ؛  يستيقظ إال يف اليوم التايل

                                                 
،  )١٧٨(، الترمذي الصالة  )٦٨٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٧٢(البخاري مواقيت الصالة ) ١(

الدارمي ،  )٣/١٠٠(، أمحد  )٦٩٥(، ابن ماجه الصالة  )٤٤٢(، أبو داود الصالة  )٦١٤(النسائي املواقيت 
 .  )١٢٢٩(الصالة 

 .  من حديث أنس بن مالكبنحوه)  ٤٧٧ /١(رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٢(
 .  ) ٤١ / ٢ (صحيح البخاري :  انظر) ٣(
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 ٦٩٤

فإنه يصلي ما ؛  وإذا كان ال يستطيع قضاءها كلها يف آن واحد،  مع الترتيب،  واحد
 .  واهللا أعلم،  مث يكمل البقية يف فترة أخرى إذا قوي ونشط،  يقدر عليه

 حكم الصالة اليت تؤخر عن وقتها بسبب أخذ حبوب منومة بسبب مرض نفسي 
إىل طبيب  رجل أصابه مرض نفسي كاد يودي بعقله وقد ذهب - ٢٥١س

ً            للعالج متخصص يف األمراض النفيسة وبعد الكشف عليه وصف عالج ا منه حبوب                                                     
                     ً                                   فبعد تناوهلا ينام طويل ا وقد تفوته بعض الصلوات يف وقتها حىت ،  يتناوهلا ولكنها منومة

وما احلكم يف ؟  إذا أفاق من نومه صالها مع الفرض احلايل فما احلكم يف هذه احلالة
 ؟  الج مع أنه ال يستطيع تركه لشعوره بتحسن يف حالته بسببهتناول مثل هذا الع

من املعلوم أنه جيب على املسلم احملافظة على الصلوات يف مواقيتها ومع اجلماعة 
≈θÝàÏ#)  {:  حسب اإلمكان لقوله تعاىل ym ’ n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$# { )وقوله .   )١

βÎ) nο¨  {:  تعاىل 4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ% x. ’n?tã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈ tFÏ. $ Y?θ è% öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪ { )وهي عمود  .  )٢
اإلسالم فال جيوز التساهل يف شأهنا وهذا الذي ذكره السائل من أنه مصاب خبلل عقلي 

وأهنا تنومه ورمبا يفوت هذا عليه بعض أوقات ،                      ً              يستدعي أن يتناول حبوب ا هتدئ ذلك عنه
θ#)  {:  واجلواب أن اهللا جل وعال يقول،  الصالة à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷è sÜtFó™   والنيب  )٣( } #$

فإذا كان باستطاعته أن .  )٥( )٤( } إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم { : يقول
،  فإنه يؤجلها وال يأخذها قرب دخول الوقت،  ل هذه احلبوب إىل أن يصلييؤجل تناو

وبني الصالتني وقت طويل يف الغالب حبيث يتمكن من تناول .  فإذا صلى فإنه يتناوهلا
                                                 

 .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٣(
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٤(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
أيها : "  وهو جزء من حديث أوله.  من حديث أيب هريرةبنحوه)  ٩٧٥ /٢ (رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٥(

 .  " قد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا:  الناس
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ومن بعد العصر إىل الليل ،      ً                                 فمثل ا بعد صالة الفجر إىل الظهر وقت طويل،  احلبوب فيه
فهو يتحني األوقات اليت ال مير فيها ،  ر وقت طويلوبعد العشاء إىل الفج،  وقت طويل

 .  فريضة ويتناول هذه احلبوب
أما إذا مل يكن هناك مناص من أخذها يف مواعيد حمددة فإنه يأخذها ويصلي على 

واملريض ،  حسب حاله ولو اقتضى األمر أن جيمع بني الصالتني جاز له ذلك ألنه مريض
  . إذا احتاج إىل اجلمع فإنه جيمع

 حكم من ترك الصالة ملدة سنتني ونصف بسبب مرض الشلل النصفي 
إنه انقطع عن أداء الصالة ملدة سنتني ونصف بسبب :   سائل يقول- ٢٥٢س

وبعدها استطاع ،  مرض الشلل النصفي الذي أصابه واستمر معه خالل هذه املدة
رته ولكنه تأمل اجللوس وبعض احلركة اليسرية فعاد إىل أداء الصالة والصيام حسب قد

فما ،  وال يستطيع القضاء،  للسنتني والنصف بسبب تركه للصالة والصيام خالهلا
 ؟  العمل وماذا جيب عليه

                                ً                        ً                 املريض يصلي على حسب حالته إما قيام ا إن كان يستطيع أو قعود ا أو على جنبه أو 
ترة املرض فتركك للصالة يف ف.       ً                                        مستلقي ا ورجاله إىل القبلة ويومئ بالركوع والسجود

 Ÿω  {                        ً               ً                        خطأ منك ما دام عقلك ثابت ا وتفكريك موجود ا فإنك تصلي على حسب حالك
ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 { )١(   . 

ً              الصالة ما دام عقله موجود ا وتفكريه سليم ا فإنه يصلي فاحلاصل أن املريض ال يترك             ً                        
 .  فعليك أن تقضي الصلوات اليت تركت مع التوبة إىل اهللا،  على حسب حاله

 ترك الصالة لعدم قدرته على الوضوء مث قضاها بعد ذلك 
 ذهبت إىل إحدى الدول األوربية وكان الوقت آنذاك يف شدة - ٢٥٣س
ُ                 ح جزت يف املطار ملدة ؛  ل على تأشرية دخول لتلك الدولةوألنين مل أحص؛  الربودة

                                                 
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ١(
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   ً  نظر ا ؛  وخالل تلك األيام الستة مل أكن أصلي،               َِ                   ستة أيام من ق ب ل سلطات تلك الدولة
،  وعدم توافر الصعيد الطاهر للتيمم منه،  وبالتايل برودة املاء الشديدة،  لربودة اجلو

مجيع ما فاتين من صلوات خالل تلك مث قمت بقضاء ،  وبقيت حىت رجعت إىل البلد
أفيدوين وفقكم ؟                  َّ        وماذا كان جيب علي  أن أفعل؟         َّ   ٌ           فهل علي  إمث  يف فعلي هذا؛  األيام
 ؟  اهللا

ألن املسلم ال جيوز له أن ؛  أخطأت يف تركك للصلوات يف هذه الفترة اليت ذكرهتا
وجب ؛  املاءفإذا قدرت أن تتوضأ ب:  ولكن يصلي على حسب حاله،  يترك الصالة
وإذا كنت ال تقدر على الوضوء باملاء ملا ذكرت من شدة الربودة غري ،  عليك ذلك

،  فإنه جيب عليك أن تتيمم بالتراب وتصلي؛  وليس عندك ما تسخن به املاء،  احملتملة
ولو بدون ماء وبدون ،  فإنك تصلي على حسب حالك؛  وإذا مل يكن عندك تراب

θ#)  {:  لقوله تعاىل؛  تراب à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷è sÜtFó™ =Ÿω ß#Ïk  {:  ولقوله تعاىل،   )١( } #$ s3ãƒ ª!$# 

$ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 { )٢(   . 
إذا كان يستطيع :       ُ                 فإنه ي صلي على حسب حاله؛  فاملسلم إذا دخل عليه وقت الصالة

إذا مل يكن ،  عدل إىل التيمم بالتراب؛  وإن كان ال يستطيع الوضوء،  توضأ؛  الوضوء
 .  لى حاله بدون ماء وبدون ترابصلى ع؛  عنده ماء وال تراب وخشي خروج الوقت
أو حصري ،  فلو كان عندك جدار عليه غبار طاهر،  على أن الصعيد ال خيتص بالتراب

وال ،  كفاك هذا؛  وضربت عليه وتيممت،  أو بالط وعليه غبار طاهر،  عليه غبار طاهر
أو على ،  ابسواء كان على تر؛  وإمنا املطلوب وجود الغبار الطاهر،  يتعني التراب للتيمم

 .  واهللا أعلم،  أو غري ذلك،  أو على حصري،  أو على جدار،  حجر

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٢(
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فنرجو أن اهللا سبحانه وتعاىل يعفو عنك ؛  وما دمت قضيت الصلوات اليت تركتها
لكن يف املستقبل أنصح لك وللمسلمني أن حترصوا على الصلوات ،  ويتقبل منك

 .  واهللا تعاىل أعلم،  لكموأن تؤدوها يف أوقاهتا على حسب أحوا،  اخلمس

 حكم تأخري صالة الفجر إىل طلوع الشمس 
مع أنه قد نوى القيام ،   هل جيوز تأخري صالة الفجر إىل طلوع الشمس- ٢٥٤س
 .              ً وجزاكم اهللا خري ا؟  ولكنه مل يبذل األسباب،  للصالة

 :  ملا يترتب على ذلك من األضرار؛  ال جيوز تأخري الصالة عن وقتها
 .  فصالة اجلماعة واجبة؛  أنه يترتب عليه ترك اجلماعة:     ً أول ا
،  ورمبا ال تقبل منه،  وتأخري الصالة عن وقتها حرام،  أنه أخرها عن وقتها:      ً ثاني ا

=y#n *  {:  قال تعاىل؛  وهذا تضييع للصالة sƒ m .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ì#ù= yz (#θ ãã$|Ê r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#θãè t7¨?$#uρ 

ÏN≡uθ pκ¤¶9$# ( t∃öθ |¡sù tβ öθ s)ù= tƒ $ †‹xî ∩∈∪ { )أخروها عن وقتها:  ومعىن أضاعوا الصالة،   )١  ،

≅×  {:  بدليل قوله تعاىل يف اآلية األخرى؛  وليس معناه أهنم تركوها بالكلية ÷ƒ uθ sù 

š,Íj#|Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ t Ï% ©!$# öΝèδ tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ ∩∈∪ { )؛  فسماهم مصلني وتوعدهم،   )٢
 .  مبعىن أهنم يؤخروهنا عن مواقيتها؛  ألهنم ساهون عن صالهتم

مث ،  ليصلي مع اجلماعة؛  وأن حيضر صالة الفجر،  فالواجب على املسلم أن يقوم
 .  يذهب إىل نومه أو إىل أعماله

 حكم من يؤخر صالته بسبب عمله يف اجلندية 
 أنا عسكري فإذا حان وقت الصالة يبتدئ الدوام فال أستطيع - ٢٥٥س
                                             ً             ويف بعض احلاالت يف بعض األيام حىت لو مسحت الفرصة خوف ا من العواقب ،  الصالة

                                                 
 .  ٥٩:  سورة مرمي آية) ١(
 .  ٥ - ٤:  اتياآلسورة املاعون ) ٢(
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                    َّ                            ويف بعض األحيان متر علي  صالة أو صالتان ال أصليها بسبب ،  فأنا ال أؤديها يف وقتها
 ؟  وكيف أؤديها؟  فما احلكم يف هذا،  هذه احلال

فتجعل للواجبات ،  على احلكومات اإلسالمية أن تراعي أحكام الدين يف أنظمتها
؛  أوقاهتا    ً                                  فمثل ا الصلوات جتعل هلا فرصة تؤدى فيها يف ،              ً                   الدينية مكان ا ال يزامحها غريها فيه
 أن يقيم الصالة مجاعة حىت يف حالة اخلوف ومقابلة ألن اهللا سبحانه وتعاىل أمر نبيه 

sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÍκ#  {:  العدو قال اهللا 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& #sŒÎ* sù (#ρ ß‰y∨y™ (#θ çΡθ ä3uŠù= sù ÏΒ öΝà6Í← !#u‘ uρ ÏNù'tG ø9 uρ îπ xÍ← !$ sÛ 2” t÷z é& óΟs9 (#θ= |Á ãƒ (#θ= |Á ã‹ù= sù 

y7 yè tΒ (#ρ ä‹è{ù'uŠø9uρ öΝèδ u‘õ‹Ïn öΝåκtJ ys Î= ó™ r&uρ 3 ¨Šuρ zƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. öθ s9 šχθ è= 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 جهاد األعداء ،  .  )١

θ#)  {:  وعلى احلصول على النصر قال اهللا تعاىل ãΖŠ Ïè tFó™ $#uρ Îö9 ¢Á9$$Î/ Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4 { )فيجب ،   )٢
 .  حلكومات اإلسالمية أن تراعي هذا يف أنظمتهاعلى ا

أما ما ورد يف السؤال من أن هذا الرجل يشتغل يف اجلندية وقد يأيت عليه وقت العمل 
   ً                          أول ا جيب عليك أن تراعي الظروف :  نقول؟  ال يتمكن من أداء الصالة فيه فماذا يعمل

ليك أن تصلي قبل بداية فإذا كان يدخل وقت الصالة قبل بداية العمل فع،  واألحوال
وإذا كان وقت الصالة يدخل وأنت يف أثناء العمل فحينئذ ،  العمل يف أول وقت الصالة

إذا أمكنك أن تصلي وأنت يف عملك فإنه جيب عليك ذلك بأن تصلي وأنت يف العمل إن 
θ#)  {:  أمكنك ذلك قال تعاىل à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä÷è sÜtFó™ وإذا كنت ال تتمكن من ،   )٣( } #$

وكانت هذه الصالة مما يصح ،  أداء الصالة يف أثناء العمل وخيرج وقتها قبل هناية العمل
 مع العشاء مجعها مع األخرى فلك أن تنوي مجع التأخري كالظهر مع العصر واملغرب
ولعل هذا ،                     ً                                       فتصليها مجع تأخري نظر ا لظروفك وأنك ال تستطيع الصالة يف وقت األوىل

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٤٥:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٦٩٩

وال ميكن ،  ألن هذا العمل ال يسمح بأن تصلي؛  من األعذار املبيحة للجمع يف حقك
 .  فإذن تنوي اجلمع،  اجلمع بني العمل والصالة

 رخص اهللا تعاىل هبا يف هذه عليك أن هتتم بصالتك وتراعي الرخص اليت:  فاحلاصل
θ#)  {:  األحوال واهللا تعاىل يقول à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ $# { )١(   . 

 كيفية قضاء الفائت مع إمام قد سها يف صالته 
وهناك مأموم قام ليقضي ما ،       َّ                         ذا سل م اإلمام وعليه نقص يف الصالة إ- ٢٥٦س

واملأموم ،  وقام ليكمل ما نقص من الصالة،  وعلم اإلمام بالنقص،  فاته من الصالة
فهل ينضم املأموم مع اإلمام مرة أخرى أم يستمر ؛  صلى ركعة وبقي عليه ركعة
 ؟  م الوهل عليه سجود سهو أ؟  ويقضي ما فاته من الصالة

                           ً    مث إن اإلمام تذكر أن عليه نقص ا يف ،        َّ                                إذا سل م اإلمام وقام املسبوق ليأيت مبا فاته
إما أن ميضي على انفراد عن اإلمام :          ُ   َّ                فاملأموم م خي ر حينئذ بني أمرين؛  الصالة فقام ليكمله
واهللا .  ينفهو خمري بني األمر؛  وإما أن يدخل مع اإلمام ويتابعه فيما بقي،      ِّ       ويكم ل الصالة

 .  تعاىل أعلم

 حكم القراءة باجلهر ملن أدرك اجلماعة لصالة املغرب يف الركعة األخرية 
 إذا أدرك املصلي الركعة األخرية من صالة املغرب مع اجلماعة فهل - ٢٥٧س

جيوز له أن جيهر بصوته يف الركعة األوىل من الركعتني اللتني يأيت هبما بعد سالم 
 ؟  اإلمام

،  ألهنا تكون هي الثانية بالنسبة له؛  أس أن جيهر بالقراءة يف هذه الركعةنعم ال ب
وإن ،                                                        ُّ                 ومعلوم أن املصلي للمغرب جيهر يف الركعتني األوليني منهما ويسر  يف الركعة الثالثة

 .     َّ                                 أسر  فال بأس ألن أصل اجلهر سنة ليس بواجب

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
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 أحكام اإلمامة 

 والصالة خلفه مباشرة حكم فضل القرب من اإلمام يف الصف األول 
 أرجو توضيح فضل القرب من اإلمام يف الصف األول والصالة خلفه - ٢٥٨س
 .  مباشرة

 جيدوا إال أن لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل { يقول الرسول 
 معىن ذلك أنه لو مل ميكن احلصول على الصف األول إال )٢(  } يستهموا عليه الستهموا

.  )٤( )٣( } تقدموا وأمتوا يب وليأمت بكم من بعدكم { وكذلك قوله ،  بالقرعة لفعلوها
ألهنم يأمتون باإلمام مباشرة ؛   الصف األول يكون به قدوة لآلخرينفالقرب من اإلمام يف

،  وهذا أفضل ممن يقتدي مبن خلف اإلمام من الصفوف،  ويرون اإلمام مباشرة فيأمتون به
ً        وأيض ا قوله      } ذا يدل على أنه ينبغي فه.  )٦( )٥( } ليلين منكم أولو األحالم والنهى

فيفتحون عليه إذا احتاج ملن ،  أن يتقدم أهل الفضل وأهل العلم ليكونوا قريبني من اإلمام
وأن يستخلف من ،  أو نابه شيء يف الصالة استطاعوا أن يساعدوه،  يفتح عليه بالقراءة

مام فيه فالتقدم إىل الصف األول والقرب من اإل،  يكمل الصالة لو احتاج إىل االستخالف
وأنه ،  وفيه داللة على مبادرة اإلنسان إىل اخلري ورغبته فيه،  وفيه خريات،  فضائل عظيمة

وهلذا ،  أما التأخر فإنه يدل على الكسل وعدم الرغبة يف اخلري.  من السابقني إىل فعل اخلري

                                                 
، أمحد  )٦٧١(، النسائي األذان  )٢٢٥(، الترمذي الصالة  )٤٣٧(، مسلم الصالة  )٥٩٠ (البخاري األذان) ١(

 .  )٢٩٥(، مالك النداء للصالة  )٢/٣٠٣(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٥٩ /١ (رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ) ٢(
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٦٨٠(الة ، أبو داود الص )٧٩٥(، النسائي اإلمامة  )٤٣٨(مسلم الصالة ) ٣(

 .  )٣/٣٤(، أمحد  )٩٧٨(فيها 
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٣٢٥ / ١ (رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٤(
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٦٧٤(، أبو داود الصالة  )٨٠٧(، النسائي اإلمامة  )٤٣٢(مسلم الصالة ) ٥(

 .  )١٢٦٦(، الدارمي الصالة  )٤/١٢٢(، أمحد  )٩٧٦ (فيها
 .  من حديث أيب مسعود رضي اهللا عنه)  ٣٢٣ / ١ (رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٦(
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 وألن التأخر والتكاسل من )٢( )١( } م يتأخرون حىت يؤخرهم اهللاال يزال قو { قال 
Ÿω  {:  قال تعاىل،  صفات املنافقني uρ tβθ è?ù'tƒ nο 4θ n= ¢Á9$# ω Î) öΝèδ uρ 4’n<$ |¡à2 Ÿω uρ tβθ à)ÏΖãƒ ωÎ) öΝèδ uρ 

tβθ èδÌ≈ x. ∩∈⊆∪ { )أما التقدم إىل الصف األول والقرب من اإلمام فهذا دليل على .   )٣
 .  واهللا أعلم.  الرغبة يف اخلري والرباءة من النفاق

  "         ً                     من أم قوم ا ومل يدع هلم فقد خاهنم " : حديث

؛  من أمَّ قوًما ومل يدع هلم { :  يقول         ً             مسعت حديث ا عن الرسول - ٢٥٩س
$!  {:  وهل جيزئ أن يقول اإلمام؟  ما هو هذا الدعاء؛  )٤( } فقد خاهنم oΨ −/u‘ $ oΨ Ï?# u ’ Îû 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ|¡ym ’ Îûuρ Íο tÅz Fψ$# Zπ uΖ|¡ym $ oΨ Ï% uρ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪ { )؟  وهل هذا الدعاء صحيح؟  )٥ 
وذلك بأن اإلمام إذا كان يقنت باملصلني يف ،  هذا الكالم حمله يف القنوت يف الوتر

فإن ؛  أو حيث شرع القنوت يف الفريضة إذا نزل باملسلمني نازلة،  الوتر يف صالة التراويح
اللهم اهدنا فيمن  " : فيقول،               ِّ             واملأمومون يؤم نون على دعائه،  يت بضمري اجلمعاإلمام يأ
وهكذا يف كل دعاء يف القنوت ،  " . وتولنا فيمن توليت،  وعافنا فيمن عافيت،  هديت

وألن املأمومني يؤمنون على دعائه له ؛  ألنه له وللمأمومني؛  جبماعة يكون بضمري اجلمع
،  اللهم اهدين فيمن هديت { : فإنه يقول؛                     ً  إذا كان يقنت منفرد اأما،  وهلم وللمسلمني

 .  ألنه يدعو لنفسه؛   إخل)٧( )٦( } . وتولين،  وعافين فيمن عافيت

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٦٨٠(، أبو داود الصالة  )٧٩٥(، النسائي اإلمامة  )٤٣٨(مسلم الصالة ) ١(

 .  )٣/٣٤(، أمحد  )٩٧٨(فيها 
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٣٢٥ / ١ (رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٢(
 .  ٥٤:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  )٥/٢٨٠(، أمحد  )٩٠(أبو داود الطهارة ) ٤(
 .  ٢٠١:  سورة البقرة آية) ٥(
، ابن ماجه  )١٤٢٥(د الصالة ، أبو داو )١٧٤٥(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٤٦٤(الترمذي الصالة ) ٦(

 .  )١٥٩١(، الدارمي الصالة  )١/١٩٩(، أمحد  )١١٧٨(إقامة الصالة والسنة فيها 
، ورواه الترمذي يف سننه  ) ٦٤ / ٢ (، ورواه أبو داود يف سننه  ) ١٩٩ / ١ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٧(

،  ٣٧٢ / ١ (، ورواه ابن ماجه يف سننه  ) ٢٤٩،  ٢٤٨ / ٣ (، ورواه النسائي يف سننه  ) ١٠٩ / ٢ (
 .  ) ٤٥٢،  ٤٥١ / ١ (، ورواه الدارمي يف سننه  ) ٣٧٣
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.  وا يصلون مجاعةلكن معناه يف دعاء القنوت إذا كان،  فلم أقف عليه؛  أما احلديث
 .  واهللا أعلم

                        ً                    حكم كون مكان اإلمام مرتفع ا على مكان املأمومني 
                                          ً             هل يؤثر على صحة الصالة كون مكان اإلمام مرتفع ا على مكان - ٢٦٠س

 ؟  املأمومني أم ال يؤثر هذا
                                                         ً     ً         هذا فيه تفصيل إن كان اإلمام وحده فإنه يسمح بارتفاعه ارتفاع ا يسري ا كدرجات 

فالعلو اليسري إذا كان .  )١( }  صعد املنرب وهو يصلي ونزلفالنيب  { ، ا        ًاملنرب مثل 
 .  اإلمام وحده ال بأس به

 .  أما العلو الكثري فال جيوز لإلمام أن ينفرد به عن املأمومني
         ً  فيجوز مثل ا ،                   ً العلو ولو كان كثري اأما إذا كان مع اإلمام غريه من املصلني فال بأس ب

 .  أن يكون اإلمام يف الطابق األعلى وهناك من يصلي خلفه يف الدور الثاين الذي حتته

 حكم اإلمام إذا اكتشف أثناء صالته أنه على غري وضوء 
 إذا اكتشف اإلمام يف أثناء صالته أنه على غري وضوء فما احلكم يف - ٢٦١س
 ؟  ذلك

ام أو غريه أثناء صالته أنه على غري وضوء فإنه ينصرف ليتوضأ ويبدأ إذا اكتشف اإلم
 .  وال جيوز له االستمرار فيها وهو على غري طهارة،  الصالة من جديد

 تذكر اإلمام أنه ليس على وضوء بعد أن دخل يف الصالة 
مع ،  فكيف يتصرف؛  مث تذكر أنه مل يتوضأ،   إذا بدأ اإلمام الصالة- ٢٦٢س
 ! ؟  يف االعتبار اإلحراج الذي سيتعرض له إذا خرج من الصالةاألخذ 

                                                 
، و سنن أيب  من حديث املنذر بن جرير عن أبيه رضي اهللا عنهما)  ٧٠٦ / ٢ (انظر صحيح اإلمام مسلم ) ١(

نت قيس رضي اهللا ، كالمها من حديث فاطمة ب ) ١٣٥٤ / ٢ (، و سنن ابن ماجه  ) ١١٧ / ٤ (داود 
 .  عنها
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مث يعود ويصلي ،  فإنه ينصرف ويتوضأ؛  مث تذكر أنه مل يتوضأ،  إذا بدأ اإلمام الصالة
 .  وال جيوز له االستمرار يف الصالة وهو على غري طهارة،  بالناس

مث أومأ إليهم أن ،  فكرب،   استفتح الصالةأن النيب  { عن أيب بكرة 
إمنا :  قال؛  فلما قضى الصالة،  فصلى هبم،  مث خرج ورأسه يقطر،  مث دخل،  مكانكم

 .  )٢(رواه أمحد وأبو داود ،  )١( } وإين كنت جنًبا،  أنا بشر مثلكم
ويبدأ الصالة من ،  مام من يصلي بالناس يف هذه احلالة فال بأسوإن استخلف اإل

 .  جديد
وإن صلوا ،  فقد استخلف عمر وعلي؛  إن استخلف اإلمام " : قال اإلمام أمحد

 .  )٣( "                               ً                       فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدان ا من حيث طعن أمتوا صالهتم؛       ً وحدان ا

  وأكمل الصالة حكم صالة اإلمام الذي علم أنه ليس على وضوء
تذكرت ؛  وملا توسطت يف الصالة،           ً                    صليت إمام ا جبماعة صالة العشاء- ٢٦٣س

فما ؛  وأكملت الصالة هبم،  ولكنين خجلت أن أنسحب من اإلمامة،  أنين مل أتوضأ
أما ما احلكم ،  هل أعيد الصالة لوحدي وصالة اجلماعة صحيحة؟  احلكم يف ذلك
 ؟  الشرعي يف هذا

                   ً                                 أخطأت يف هذا خطأ كبري ا يف استمرارك يف الصالة وأنت على غري احلكم أنك 
أو إذا ،  وأن تتوضأ مث تأيت وتصلي باجلماعة،  وكان الواجب عليك أن تنصرف،  طهارة

أما واحلال أنك قد استمررت ،  فإنك تأمر من يصلي هبم بدلك؛  كنت ختشى أن تتأخر
ومل خترب اجلماعة هبذا يف احلال حىت ،  وانصرف اجلميع،  يف الصالة وأنت على غري طهارة

ً               وأن خترب اجلماعة أيض ا بإعادة الصالة،  فالواجب عليك أن تعيد الصالة؛  يستدركوا ؛                  
                                                 

، أبو داود  )٨٠٩(، النسائي اإلمامة  )٦٠٥(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦١٣(البخاري األذان ) ١(
 .  )٥/٤١(، أمحد  )٢٣٣(الطهارة 

 .  ) ٥٩،  ٥٨ / ١ (ورواه أبو داود يف سننه .  ) ٤١ / ٥ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٢(
 .  ) ٣٦٤،  ٣٦٣ / ٢ (ام أمحد برواية ابنه عبد اهللا مسائل اإلم:  انظر) ٣(
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وإمنا تصح صالهتم لو مل ،  تعيد أنت وإياهم هذه الصالة اليت صليتها هبم على غري طهارة
 .  تعلم بعدم الوضوء إال بعد هناية الصالة

 ام إذا أحس بداخل يف املسجد ليدرك الركوع حكم انتظار اإلم
هل على اإلمام االنتظار ليدرك ؛   إذا دخل أحد املسجد واإلمام راكع- ٢٦٤س

إن اهللا مع :                             ً          وما حكم من يتنحنح أو حيدث صوت ا أو يقول؟  هذا الداخل الركعة أم ال
 ؟  الصابرين

سجد من أجل أن يدرك          ُّ                                       نعم يستحب  لإلمام أن ميدد الركوع إذا أحس بداخل يف امل
 .   ما مل يشق ذلك على املأمومنيلفعل النيب ؛  الركوع

وعلى الداخل يف املسجد والصالة قد أقيمت أو قد ركع اإلمام أن ميشي بسكينة 
؛  فما أدركتم؛  فامشوا وعليكم السكينة؛  إذا أقيمت الصالة { لقوله ؛  ووقار

 .  )٢( )١( } فأمتوا؛  وما فاتكم،  فصلوا
؛  ألن هذا مل يرد؛  إن اهللا مع الصابرين:  وال جيوز للداخل أن يتنحنح أو أن يقول

 عند الدخول إىل ويتناىف مع السكينة اليت أمر هبا الرسول ،  وألنه يشوش صالهتم
 .  واهللا أعلم.  ويف املشي إىل الصالة،  سجدامل

 حكم من يطيل يف الركعة الثانية ويقصر األوىل بالنسبة لإلمام 
،   إمام اجلماعة عندنا يف الصالة اجلهرية يطول القراءة يف الركعة الثانية- ٢٦٥س

 ؟  فهل فعله هذا موافق للسنة أو خمالف هلا؛  ويقصرها يف الركعة األوىل

                                                 
، النسائي  )٣٢٧(، الترمذي الصالة  )٦٠٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦١٠(البخاري األذان ) ١(

، مالك  )٢/٥٢٩(، أمحد  )٧٧٥(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٥٧٢(، أبو داود الصالة  )٨٦١(اإلمامة 
 .  )١٢٨٢(، الدارمي الصالة  )١٥٢(النداء للصالة 

 .  ) ٢١٨ / ١ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
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ْ   األو ىلهذا خالف ْ                                              فاألو ىل واألفضل أن تكون الركعة األوىل من الظهر والعصر ؛         
 .  )١( لفعل النيب ؛  أطول من الثانية

 حكم الصالة خلف اإلمام الذي ال يتقن القراءة ويعبث بأصبع يده وحيرك قدميه 
،   إمام املسجد عندنا يف احلارة يرتكب بعض األخطاء أثناء الصالة- ٢٦٦س

                                 ً          ومنها أنه ال يقرأ القرآن الكرمي جيد ا مبعىن أنه ،  صقة به ال يتخلص منهاوهي أخطاء ال
ويزداد هذا أكثر يف ،  وال يقف يف الوقف بل يقف يف املنع،  ال يعطي كل حرف حقه

ومن األخطاء كذلك أنه يعبث بأصابع يده وحيرك قدميه ،  رمضان أثناء صالة التراويح
 وسؤالنا هل حنن على حق عندما هجرنا املسجد ! !وال يتركهما ثابتتني على األرض 
أم أن صالتنا وراءه صحيحة على الرغم من هذه ،  ومل نعد نصلي وراء هذا اإلمام

 ؟  وال تنس أنه يكتب التمائم للناس بآيات قرآنية؟  األخطاء
ومن ،  مما ال شك فيه أن ينبغي أن يكون اإلمام على صفة الئقة من العلم ومن التقوى

،  )٢( } اإلمام ضامن { ألن؛  وأن يكون قدوة حسنة يقتدى به يف اخلري،  الصالةإتقان 
ويقوم بعمل ،  ويتوىل أداء فريضة عظيمة،   فهو يتوىل مسئولية عظيمة)٣(كما يف احلديث 

 .  فينبغي أن يكون على مستوى جيد من العلم والعمل،  جليل
ً                                كما أن عليه أيض ا أن يهتم بأداء الصالة على وجهها وحيذر من العبث يف أثناء ،                

واملصلي مطلوب منه ،                              ً      ً           ً ألن هذا أمر ال يليق باملصلي عموم ا إمام ا أو مأموم ا؛  الصالة
ô‰s% yx  {:  قال تعاىل.  اخلشوع يف الصالة والطمأنينة n= øùr& tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ t Ï% ©!$# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ 

                                                 
 .  ) ٢١٥ - ٢١٠/ ١ (زاد املعاد :  انظر) ١(
 .  )٢/٢٣٢(، أمحد  )٥١٧(، أبو داود الصالة  )٢٠٧(الترمذي الصالة ) ٢(
، كالمها من حديث أيب  ) ٢٦٩ / ١ (، ورواه الترمذي يف سننه  ) ٢٣٢ / ٢ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٣(

 .  هريرة رضي اهللا تعاىل عنه
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tβθ ãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ { )واحلركة ،   والسكون يف الصالة وعدم احلركة دليل على اخلشوع )١
 .  والعبث دليل على عدم اخلشوع يف الصالة

ام يكون أما من حيث ما ذكر السائلون من أنه ال جييد القراءة فكذلك ينبغي أن اإلم
 )٣( )٢( } يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا  { لقوله ،  على مستوى جيد يف القراءة

ولكن إذا كان ال جييد التجويد يف القراءة فهذا ال يؤثر على صحة الصالة وإمامته 
وإمنا ،    ً                           مام ا للمسجد فإنه ال ينعزل بذلك            ُ  ِّ      ِ            وما دام أنه ن ص ب من ق بل املسئولني إ،  صحيحة

                         ً       أو ترك منها تشديدة أو حرف ا فإنه ،                   ً                          تبطل صالته لو حلن حلن ا حييل املعىن يف قراءة الفاحتة
أما بالنسبة للتكميالت يف القراءة وجتويد القراءة ،            ُّ                     بذلك ال تصح  إمامته إال مبن هو مثله

وإن مل حيصل فإن الصالة تصح  ، على املستوى الرفيع فهذا إن حصل فشيء طيب
 .  بدونه

                                 ً                             ً            وأما اعتزالكم املسجد فال أرى له مربر ا إال إذا كان هذا اإلمام يلحن حلن ا بغري املعىن 
أما ما دامت املسألة اليت تالحظ عليه ،                       ً           ً            أو كان هذا اإلمام فاسق ا يرتكب شيئ ا من الكبائر
 .  ي أن تعتزلوا املسجدأنه ال جييد القراءة اإلجادة الراقية فهذا ال يقتض

فإن كانت هذه التمائم فيها :  وأما ما ذكرمت من كتابته التمائم فالتمائم فيها تفصيل
فهذه ال جتوز كتابتها وال استعماهلا ،   وأمساء جمهولةألفاظ شركية ودعاء لغري اهللا 

م مكتوبة أما إذا كانت هذه التمائ،  ألهنا شرك وهذا ال يصلى خلفه؛  بإمجاع أهل العلم
،  من القرآن الكرمي ومن األدعية املباحة واألدعية الواردة فهذه حمل خالف بني أهل العلم

واملنع أحوط ألنه يف فتح الباب لكتابتها وتعليقها ،  منهم من أجازها ومنهم من منعها
 وألنه يف كتابة القرآن الكرمي على صفة متائم وحروز يف ذلك،  وسيلة إىل التمائم احملرمة

                                                 
 .  ٢ - ١:  تانياآلسورة املؤمنون ) ١(
، أبو داود  )٧٨٠(، النسائي اإلمامة  )٢٣٥(، الترمذي الصالة  )٦٧٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(

 .  )٤/١٢١(، أمحد  )٩٨٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٥٨٢(الصالة 
 .  من حديث أيب مسعود األنصاري)  ٤٦٥ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(
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لكن ال بأس بالصالة خلف من ،  تعريض إلهانته ودخول املواضع اليت ال جيوز دخوله هبا
 .  يكتبها

فاحلاصل أن كتابة التمائم إن كانت بألفاظ شركية أو بأمساء جمهولة أو بدعاء لغري اهللا 
فهذه ألفاظ شركية وكاتبها والذي يستعملها ،  أو استنجاد بالشياطني واملخلوقني واجلن

أما إذا كانت من القرآن الكرمي فاألحوط جتنبها وتركها ،                     ً م ما فيها يكون مشرك اويعل
 .  وعدم استعماهلا

 بيان احلكم يف خطيب يبعد مسكنه
  عن املسجد الذي خيطب فيه حوايل عشرة كيلو مترات 

 ما حكم اإلسالم يف خطيب يبعد مسكنه من املسجد الذي خيطب فيه - ٢٦٧س
 ؟  رة كيلو متراتيوم اجلمعة حوايل عش

ما حكم اهللا :  أو،  ما حكم الشرع:  أو،  ما حكم اإلسالم:  ال جيوز أن يقال:     ً أول ا
،  ولكنه جيتهد يف اجلواب،                           ً           ألن املفيت ال يعلم حكم اهللا يقين ا يف املسألة؟  يف كذا وكذا

طأ واخل،  فله أجر واحد على اجتهاده؛  وإن أخطأ،  فله أجران؛  فإن أصاب حكم اهللا
 .  مغفور به
                                 ً                          ال بأس أن يكون مرتل خطيب املسجد بعيد ا عن املسجد حوايل عشرة كيلو :      ً ثاني ا

مترات أو أقل إذا التزم مبا جيب عليه من احملافظة على الصالة يف مواقيتها ومل يتأخر يف 
 .  واهللا أعلم.  احلضور فيشق على املأمومني بانتظاره

 حكم أخذ املرتب على اإلمامة 
أنين :  مبعىن؛   أنا موظف مبديرية األوقاف بوظيفة مقيم شعائر دينية- ٢٦٨س

مع العلم أنه ليس يل مصدر ؟  فهل هذا جيوز؛                                ً أقوم باإلمامة وآخذ على ذلك مرتب ا
 .  رزق آخر
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ألن ؛  ال بأس أن تقوم باإلمامة وأن تأخذ ما خصص لإلمام من بيت املال من اإلعانة
 .  هذا يعينك على طاعة اهللا

وتقوم ،  وإمنا قصدك ما عند اهللا سبحانه وتعاىل،  هذا إذا مل يكن قصدك طمع الدنيا
فهذا ؛  وتأخذ هذه اإلعانة ألجل سد حاجتك للتفرغ لإلمامة،  هبذه اإلمامة رغبة يف اخلري

 .   والعربة باملقاصدبل هو من اإلعانة على طاعة اهللا ،  ال حرج فيه
واختاذ العبادة وأعمال الطاعة وسيلة لتحصيل ،  ع الدنياأما إذا كان قصد اإلنسان طم

 .  وهو عمل باطل،  فهذا ال جيوز؛  الدنيا
%tΒ tβ  {:  قال تعاىل x. ß‰ƒ Ìãƒ nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ uη tFt⊥ƒ Î— uρ Åe∃uθ çΡ öΝÍκö s9Î) öΝßγ n=≈ yϑôã r& $ pκ Ïù óΟèδ uρ $ pκ Ïù Ÿω 

tβθ Ý¡y‚ ö7ãƒ ∩⊇∈∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# }§øŠs9 öΝçλm; ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ωÎ) â‘$ ¨Ψ9$# ( xÝÎ7ym uρ $ tΒ (#θãè uΖ|¹ $ pκ Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/uρ $ ¨Β 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∉∪ { )١(   . 

،  تعس وانتكس،  تعس عبد الدرهم،  تعس عبد الدينار { :  أنه قالوعن النيب 

 .  )٣( )٢( } فال انتقش؛  وإذا شيك
وإمنا يقصد وجه اهللا سبحانه ،  فال يكون املؤمن يف عمله وعبادته يقصد طمع الدنيا

 .  ما تيسر من الدنيا لالستعانة بذلك على طاعة اهللاويأخذ ،  وتعاىل

 حكم أخذ املرتب على قراءة القرآن والصالة كإمام 
 هل جيوز أخذ أجر على قراءة القرآن وعلى األذان والصالة كإمام أو - ٢٦٩س

 ؟  ال جيوز ذلك
 أخذ األجرة فإنه ال حيل له؛                      وإذا كان منصبه ديني ا،                ً             ً اإلمام يشغل منصب ا ديني ا عظيم ا

 .  ألن أمور الدين ال جتوز املؤاجرة عليها؛  عليه

                                                 
 .  ١٦ - ١٥:  تانياآلسورة هود ) ١(
 .  )٤١٣٦(، ابن ماجه الزهد  )٢٧٣٠(البخاري اجلهاد والسري ) ٢(
 .  ) ٢٢٣ / ٣ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٣(
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؛  ال أصلي بكم القيام يف رمضان:  وقد سئل اإلمام أمحد رمحه اهللا عن رجل قال لقوم
 .  )١( " !؟  ومن يصلي خلف هذا،  نعوذ باهللا " : فقال رمحه اهللا! إال بكذا وكذا 

ألن بيت املال ؛  فإن هذا ال بأس به؛  وأما أخذ الرزق من بيت املال على اإلمامة
فإذا أعطي ،  ومن مصاحل املسلمني إمامتهم يف مساجدهم،  يصرف يف مصاحل املسلمني

 .  وليس هذا بأجرة،  فال حرج عليه يف قبوله؛     ً             شيئ ا من بيت املال
وتكفل جبعل شيء من ماله هلذا ،  وكذلك لو قدر أن املسجد بناه أحد احملسنني

،  ولكنه من باب املكافأة،  ألن هذا ليس من باب املؤاجرة؛  نه ال بأس بأخذهفإ؛  اإلمام
،  هذا إذا مل يكن بني اإلمام وصاحب هذا املسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من املال

وهذا ليس من باب املؤاجرة يف ،  وإمنا هذا الرجل يتربع كل شيء بكذا هلذا اإلمام
 .  اإلمامةوقراءة القرآن واألذان ك،  شيء

 حكم اإلمام الذي يأخذ راتبه على إمامته 
 ويوكل مكانه شخصا لإلمامة مببلغ أقل من راتبه 

 أعمل يف حمل جتاري قريب من املسجد وقد طلب مين إمام املسجد أن - ٢٧٠س
                                         ريال شهري ا مع أنه يستلم من األوقاف أكثر ٧٠٠                ً     ً            أصلي بالناس إمام ا بدل ا عنه مقابل 

 ؟  وقد مسعت من بعض الناس أنه ال جيوز أرجو إفتائي ولكم الشكر،  من هذا املبلغ
                 ً                                                   جيب على من توىل عمل ا من أعمال املسلمني أن يقوم به على الوجه املطلوب سواء 

ألنه قدوة وإذا كان ال ؛  وإمام املسجد أوىل بالقيام بواجبه.  كان إمامة مسجد أو غريها
 له أن يتوالها بل جيب عليه أن يتركها لغريه ممن يستطيع القيام بإمامة املسجد فال جيوز

ً                                           لكن لو قدر أن شخص ا يؤم يف مسجد وعرض له عارض من عذر اقتضى أن .  يقوم هبا                 
 .  ينيب غريه مقامه إىل أن يزول ذلك العذر مث يباشر عمله فال بأس

                                                 
 .  ) ٩٧ / ١ (بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري برواية إسحاق "  مسائل اإلمام أمحد: "  انظر) ١(
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ويأخذ أما املشارطة يف هذا فهي ال جتوز كما ال جيوز لإلنسان أن يتوىل إمامة املسجد 
وإمنا يأيت بشخص يتفق معه على أن ينوب عنه ببعض ،  الراتب وهو ال يصلي بالناس

فإن .  ويكون هذا بصفة دائمة كما يفعل بعض أئمة املساجد الذين ال يبالون،  الراتب
 .  هذا حرام وأكل للمال بالباطل واحتيال حمرم

 حكم الصالة خلف اإلمام الصويف 
ف متصوف يذهب إىل أضرحة األولياء بغرض  هل جتوز الصالة خل- ٢٧١س

 ؟  دعاء اهللا هلم وخيصهم دون غريهم من األموات
وأن يعبد اهللا على طريقة ،  الذي جيب على املسلم أن يتمسك بالكتاب والسنة

كما كان السلف الصاحل يعبدون رهبم على سنة نبيهم ؛  الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 .  حممد 

ورمبا يؤول إىل الشرك والكفر ،  فإنه طريق مبتدع وطريق ضال ؛ أما طريق املتصوفة
بل عليه أن ينتسب إىل أهل السنة ،  فعلى املسلم أن ال ينتسب إىل الصوفية؛  عند غالهتم

لفاء الراشدين عليكم بسنيت وسنة اخل { :  هبا يف قولهواجلماعة اليت أوصى النيب 
فإن ؛  وإياكم وحمدثات األمور،  وعضوا عليها بالّنواجذ،  متسكوا هبا،  املهديني من بعدي
 .  )٢( )١( } وكل ضاللة يف النار:  ويف رواية،  وكل بدعة ضاللة،  كل حمدثة بدعة

 .  أن يبتعد عن البدع واحملدثات من الصوفية وغريها:  هذا الذي جيب على املسلم
بل نرضى له ،                         ً ال نرضى له أن يكون متصوف ا؛  إنه متصوف:  اإلمام الذي تقولوهذا 

ً                  أن يكون سني ا مستقيم ا على سنة الرسول                    فهذا ؛   وأما زيارته ألضرحة األولياء خاصة

                                                 
، الدارمي  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ١(

 .  )٩٥(املقدمة 
ذي ، ورواه الترم ) ٢٠٠ / ٤ (، ورواه أبو داود يف سننه  ) ١٢٧،  ١٢٦ / ٤ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٢(

 ١ (، ورواه الدارمي يف سننه  ) ١٧ - ١٥ / ١ (، ورواه ابن ماجه يف سننه  ) ٣٢٠،  ٣١٩ / ٧ (يف سننه 
 /٥٧ (  . 
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فزيارة ؛  ألن ختصيص األولياء دون غريهم من القبور يدل على أنه يعتقد فيهم؛  فيه ما فيه
 إذا كان القصد منها الدعاء لألموات املسلمني - األولياء وغريهم  قبور-القبور مشروعة 

فإن هذه زيارة ؛  والترحم عليهم واالستغفار هلم واالعتبار بأحوال املوتى وتذكر املوت
كما ؛  أما إذا كان القصد منها خالف ذلك.  وقد أمر هبا النيب ،  شرعية فيها أجر

 للتقرب - وخاصة قبور األولياء -هنم يزورون القبور فإ؛  يقصده القبوريون يف عاملنا اليوم
وهذه زيارة ،  والتربك بتربتهم،  وتفريج الكربات،  لطلب احلاجات منهم؛  إىل املوتى

 .  بدعية شركية جيب على املسلم أن يبتعد عنها
هذا شيء طيب أنه يدعو هلم ،  إن هذا اإلمام يزور قبور األولياء للدعاء هلم:  وقولك

ولكن ختصيصه لألولياء هو ،  فر هلم وال يطلب منهم احلاجات وتفريج الكرباتويستغ
وال خيص هبا قبور ،  فإنه ينبغي أن يزور عموم القبور هذه الزيارة الشرعية؛  الذي فيه نظر
 .  األولياء فقط

 حكم الصالة خلف اإلمام الذي يشاهد بعض املسلسالت واألفالم األجنبية 
ومجاعة ،  هدة بعض املسلسالت واألفالم األجنبية إنين أحب مشا- ٢٧٢س

ومع مرور األيام .  املسجد يعلمون عين ذلك ألهنم يشاهدون ذلك عندما أجتمع معهم
مع العلم أنين ال أعلم .                                          ً        ً الحظت أهنم ال يرغبون يف إماميت هلم وال أعلم شيئ ا أو سبب ا

 ؟        ً  اهللا خري اأرشدونا جزاكم.      ً                           دليل ا حيرم مشاهدة املسلسالت واألفالم
؛  مشاهدة املسلسالت واألفالم األجنبية فيها خطورة شديدة على العقيدة واألخالق

وال شك ،  والذين يقومون بإعدادها ال يتقيدون بأحكام اإلسالم،  ألهنا ال ختضع للرقابة
ر فعليك باجتناهبا واحلذ،                                                          ً أهنا إذا اشتملت على مواد فاسدة فإهنا تؤثر فيمن يشاهدها سواء 

منها وال تدخلها بيتك ومع مجاعة مسجدك احلق يف كراهتهم إلمامتك ما دمت على هذه 
 .  احلالة ألن اإلمام قدوة
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 حكم إمامة املرأة للنساء يف الصالة 
 هل جيوز للنساء أن يتخذن هلن إمامة منهن تصلي هبن يف رمضان - ٢٧٣س
 ؟  وغريه

وتكون ،  ها من الصلوات اخلمسجيوز للنساء أن يصلني مجاعة يف التراويح وغري
 ؛ ويكون ذلك يف بيت إحداهن أو يف مكان مستور عن الرجال،  إمامتهن واحدة منهن

 .  )١( }  رخص ألم ورقة أن تصلي بأهل دارها إمامة هلمألن النيب  {

  ومجعها يف السفر أحكام قصر الصالة

 حكم القصر واجلمع للمريض 
 ؟   هل صالة القصر واجلمع تصح للمريض كما هي رخصة للمسافر- ٢٧٤س

sŒÎ)uρ ÷Λä#  {:  قال تعاىل،  وجيوز فقط للمسافر،  القصر ال جيوز للمريض ö/uŸÑ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

}§øŠn= sù ö/ä3ø‹n= tæ îy$ uΖã_ β r& (#ρ çÝÇø)s? zÏΒ Íο 4θ n=¢Á9$# { )أما ،  والضرب يف األرض معناه السفر،   )٢
ومجع املغرب مع ،  كجمع الظهر مع العصر؛  اجلمع بني الصالتني يف وقت إحدامها

؛  بأن كان اجلمع أرفق به؛  لمريض إذا احتاج إليهفإنه جيوز ل؛             ً         ً العشاء تقدمي ا أو تأخري ا
واملقيم ال ،  ألنه مقيم؛  فال جيوز للمريض؛  أما القصر،  فإنه يباح له اجلمع يف هذه احلالة

 .  ألنه رخصة للمسافر فقط؛  جيوز له القصر

 حكم تقدمي أو تأخري صالة الفجر 
 للقبلة يف بعض      ً                                     أحيان ا تفوته صالة الفجر بسبب عدم استقباله- ٢٧٥س
وعدم قدرته على االستدارة ناحية القبلة وبسبب عدم من يناوله املاء أو ،  األحيان

 ؟  يساعده على الوضوء فهل جيوز له تقدميها أو تأخريها أم ال

                                                 
 .  ) ١٥٨ / ١ (رواه أبو داود يف سننه ) ١(
 .  ١٠١:  سورة النساء آية) ٢(
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بل جيب أن تؤدى ،  ال جيوز تقدمي صالة الفجر عن وقتها وال جيوز تأخريها عن وقتها
وال ،  فاملريض الذي ال يستطيع أن يستقبل القبلة،  اعةيف الوقت حبسب املقدور واالستط

θ#)  {:  لقوله تعاىل،  يستطيع أن يتوضأ يصلي على حسب حاله وال خيرجها عن وقتها à)¨?$$ sù 

©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó™$# { )وقوله،   )١  :}  Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4 { )وقال النيب،   )٢  

 .  )٤( )٣( } رتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمإذا أم {

 حكم اجلمع والقصر وصالة اجلمعة للمسافر الذي ال يعلم مدة سفره 
،  وكانت هذه املهمة مؤقتة،   أنا من ضمن جمموعة كلفنا مبهمة رمسية- ٢٧٦س

وقد مضى اآلن علينا يف هذه ،                                    ً       واقتضت ظروف العمل اجلمع والقصر أحيان ا كثرية
مع العلم بأننا ،  وحنن مستمرون على حالتنا هذه،             ً          ا يقارب شهر ا ونصف شهراملهمة م

ً                             وأيض ا مل نتمكن من أداء صالة اجلمعة ،  ال نعلم املدة اليت سوف منكثها يف هذه املهمة    
ٍ مع العلم أن العدد الذي جيب أن تقام به صالة اجلمعة كاف ،  طيلة هذه املدة                                                    ،

وإذا بقينا ؟  ة مسافرين وينطبق علينا حكم املسافر أم الهل نعترب يف هذه املد:  أفيدونا
أفيدونا يف ذلك جزاكم اهللا عنا خري ؟  هل جيوز بقاؤنا على حالتنا هذه؛  مدة طويلة

 .  اجلزاء
إذا كان قضاء هذه املهمة اليت أشرت إليها خارج بلدكم مسافة تبلغ مثانني كيلو 

فال بأس أن ؛  تنووا اإلقامة أكثر من أربعة أيامومل ،  وأنتم ال تعلمون مىت تنتهي،  فأكثر
 .  تقصروا الصالة الرباعية إىل ركعتني

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٢(
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨( بالكتاب والسنة البخاري االعتصام) ٣(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٩٧٥ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
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بل أنتم يف ،  ألنكم لستم يف حالة سري؛  فال ينبغي لكم؛  أما اجلمع بني الصالتني
فإنه يصلي كل ؛  أما املسافر النازل،                        َّ        فال ينبغي اجلمع إال ملن جد  به السري؛  حالة إقامة
 .  هذه هي السنة،     ً       قصر ا بال مجع؛  قتهاصالة يف و

إذا كنتم ال تدرون ،  فال جتب عليكم يف هذه احلالة اليت ذكرت؛  أما صالة اجلمعة
؛  فإهنا ال تلزمكم صالة اجلمعة؛  مىت تنتهي مهمتكم ومل تنووا إقامة أكثر من أربعة أيام

فاألفضل أن تصلوا مع ؛  د                 ً                     لكن إذا أقيمت قريب ا من حمل عملكم يف البل،  ألنكم مسافرون
 .  ولتحصلوا على الثواب،  وال تنعزلوا،  املسلمني

؛  أو تعلمون أن املهمة ال تنتهي قبل أربعة أيام،  وإذا نويتم إقامة أكثر من أربعة أيام
ألن األصل يف ؛  وال جيوز لكم القصر،                                           ً فإنه جيب عليكم يف هذه احلالة إمتام الصالة أربع ا

واهللا تعاىل ،  فيجب عليكم ما جيب على املقيمني؛  وأنتم مقيمون،  لصالةاإلقامة إمتام ا
 .  أعلم

                               ً  حكم مجع صالة الظهر مع العصر تقدمي ا 
                          ً                        وصالة املغرب مع العشاء تأخري ا لسبب الدراسة يف اجلامعة 

 حنن جمموعة من الفتيات طالبات يف جامعة عدن ومواظبات على أداء - ٢٧٧س
ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما تكون الدراسة بعد الظهر قد ،  الصالة يف أوقاهتا

ألننا ال نستطيع أن نؤديها يف اجلامعة مهما حاولنا ؛  تفوت علينا صالة العصر واملغرب
وهلذا حنن نسأل هل جيوز أن نؤدي صالة العصر مع الظهر مجع ،  ذلك وألسباب كثرية

وبذلك نسلم من ترك هذين الفرضني ،  ونؤدي املغرب مع العشاء مجع تأخري،  تقدمي
 .                                                   ً كلي ا أو نسلم من تأديتها قضاء كما يفعل بعضنا أحيان ا

ّ                                              إذا أمكن أن تؤدين  الصالة يف وقتها ويف أثناء الدراسة فهذا أمر واجب:     ً أول ا وذلك ،                  
ّ                     مبراجعة املسئولني يف اجلامعة ألن يتيحوا لكن  وقت ا للصالة تصلني  فيه وترجعن إىل العمل             ً    ّ                                       ،
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فإذا أمكن أن ،                         ً             ً                        وهذا أمر سهل ال يكلف شيئ ا وال يأخذ كثري ا من الوقت وهو أمر ميسور
 .  حتصلن على فرصة ألداء الصالة يف وقتها يف أثناء الدراسة فهذا أمر واجب ومتعني

ّ                                           أما إذا مل ميكن هذا وحاولنت  احلصول عليه ومل يتحقق فهنا إن كانت الدراسة                         
ّ            ً                                   يكن  فال أرى مانع ا من اجلمع بني الصالتني على الصفة اليت ضرورية ويف تركها ضرر عل   

وردت يف السؤال بأن تصلي العصر مع الظهر مجع تقدمي وتصلي املغرب مع العشاء مجع 
ألن الفقهاء ذكروا أن من األعذار ؛  ألن هذا يعترب من األعذار املبيحة للجمع؛  تأخري

فإذا كان ترك الدراسة فيه ضرر عليكن ،  املبيحة للجمع أن يتضرر بترك معيشة حيتاجها
فالذي أراه جواز اجلمع ،  ومل حتصلن على فرصة من املسئولني ألداء الصالة يف أثناء العمل

أما أن تصلى الصالة قضاء كما ورد يف السؤال فهذا ال جيوز أن تصلى ،  يف هذه احلالة
 .  بعد خروج وقتها

        ً                  ته أحيان ا صالة يوم بكامله حكم من ال يؤدي الصالة بصفة مستمرة ويفو
 أنا شاب متزوج أؤدي الصالة لكن بصفة غري مستمرة أي ليس كل - ٢٧٨س

فما هو حكم ،       ً                                       وأحيان ا تفوتين صالة يوم كامل وأؤديها كلها سوي ا،  وقت بوقته
 ؟  الشرع يف ذلك

 جيوز وال،  جيب على املسلم احملافظة على أداء الصالة يف أوقاهتا مع مجاعة املسلمني
β¨  {:  إخراج الصالة عن وقتها قال تعاىل Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. 

$ Y?θ è% öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ { )ويف األثر.  امفروضة يف أوقات معينة تؤدى فيه:   أي )١ : }  إن هللا

 وإخراج الصالة عن )٢( } وعملًا بالنهار ال يقبله بالليل،  عملًا بالليل ال يقبله بالنهار

َ ف خ ل ف :  قال تعاىل.  وقتها إضاعة هلا َ َ َ  }  .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ ì#ù= yz (#θ ãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ ãè t7¨?$#uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# ( 

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ) ٢٦٤ / ١ (البن اجلوزي "  صفة الصفوة"  انظر.  هللا تعاىل عنههذا يروى عن أيب بكر الصديق رضي ا) ٢(
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t∃öθ |¡sù tβ öθ s)ù= tƒ $ †‹xî ∩∈∪ ω Î) tΒ z>$s? { )ر شرعي يف  واجلمع بني الصالتني ال جيوز إال لعذ )١
أما مجع الصلوات ليوم كامل فهذا .  وقت إحدامها كالظهر مع العصر واملغرب مع العشاء

 .  ال جيوز وال تصح الصالة هبذه الكيفية

 حكم اجلمع بني الصلوات من غري عذر 
وما صحة احلديث القائل .   هل جيوز اجلمع بني الصلوات من غري عذر- ٢٧٩س

 أفيدوين يف ذلك بارك اهللا ) لصالة بدون خوف وال مرض مجع يف ابأن رسول اهللا  (
 .  ؟ فيكم

ألنه صالها يف غري ؛  اجلمع بني الصلوات من غري عذر ال جيوز وال تصح به الصالة
βÎ) nο¨  {:  وقتها من غري عذر شرعي واهللا تعاىل يقول 4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ% x. ’ n?tã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $Y7≈ tFÏ. 

$ Y?θ è% öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪ { )وكذلك بني ،  واجلمع إمنا يباح للعذر الشرعي كاملرض والسفر.   )٢
أما أن جيمع من ،  هذه األعذار اليت تبيح اجلمع بني الصالتني،  العشائني يف املطر والوحل

أما احلديث فلفظه ورد بروايتني .   ال جيوز وال تصح صالته إذا فعل ذلكغري عذر فهذا
 .  )٤( )٣( } أنه مجع من غري خوف وال سفر { عن النيب 

اللفظ الذي ذكر السائل فهذا وأما .  )٦( )٥( } من غري خوف وال مطر { ويف رواية
 أنه مجع من غري خوف وال مرض مل يرد ذكر املرض يف احلديث عن النيب ،  غري وارد

                                                 
 .  ٦٠ - ٥٩:  تانياآلسورة مرمي ) ١(
 .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ٢(
، أبو داود  )٦٠١(، النسائي املواقيت  )١٨٧(، الترمذي الصالة  )٧٠٥(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٣(

 .  )٣٣٢(لك النداء للصالة ، ما )١/٢٨٣(، أمحد  )١٢١٠(الصالة 
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ٤٩٠،  ٤٨٩ /١(رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٤(
، أبو داود  )٦٠٢(، النسائي املواقيت  )١٨٧(، الترمذي الصالة  )٧٠٥(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٥(

 .  )١/٣٥٤(، أمحد  )١٢١١(الصالة 
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ٤٩١ /١(يف صحيحه رواه اإلمام مسلم ) ٦(
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من غري خوف وال  { ويف رواية.  )٢( )١( } من غري خوف وال سفر { وإمنا ورد

 .  )٣( } مطر
 :  وللعلماء عن هذا احلديث عدة أجوبة

 .  إنه ال يظهر له معناه:   منهم من توقف يف معناه وقال-
وهذا الذي أيده الشوكاين يف نيل ،   ومن العلماء من محله على اجلمع الصوري-

ويقدم ،  أن يؤخر الصالة األوىل إىل آخر وقتها:   واجلمع الصوري معناه)٤(األوطار 
            ً                                    مث يصليهما مجيع ا هذه يف آخر وقتها وهذه يف أول وقتها ،  ة الثانية يف أول وقتهاالصال

 .  هذا مجع صوري
 وهذا معىن صحيح وأيده الشوكاين وأيده غريه يف معىن احلديث أن املراد به اجلمع -

 .  الصوري
.  )٦( )٥( } من غري خوف وال سفر { :  ومن العلماء من محل احلديث وهو قوله-

ألن األعذار ؛   بأن معىن ذلك أنه مجع للمرض)٨( )٧( } من غري خوف وال مطر { أو
 :  اليت تبيح اجلمع أربعة

                                                 
، أمحد  )١٢١٠(، أبو داود الصالة  )٦٠١(، النسائي املواقيت  )٧٠٥(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

 .  )٣٣٢(، مالك النداء للصالة  )١/٣٤٦(
 .   عنهمن حديث ابن عباس رضي اهللا)  ٤٩٠،  ٤٨٩ /١ (رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٢(
، أبو داود  )٦٠٢(، النسائي املواقيت  )١٨٧(، الترمذي الصالة  )٧٠٥(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٣(

 .  )١/٣٥٤(، أمحد  )١٢١١(الصالة 
 .  ) ٢٦٨ - ٢٦٤ / ٣ (انظر نيل األوطار ) ٤(
، أمحد  )١٢١٠(الة ، أبو داود الص )٦٠١(، النسائي املواقيت  )٧٠٥(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٥(

 .  )٣٣٢(، مالك النداء للصالة  )١/٣٤٦(
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه)  ٤٩٠،  ٤٨٩ /١ (رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٦(
، أبو داود  )٦٠٢(، النسائي املواقيت  )١٨٧(، الترمذي الصالة  )٧٠٥(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٧(

 .  )١/٣٥٤(، أمحد  )١٢١١(الصالة 
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ٤٩١ / ١ (رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٨(
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 .   إما اخلوف وإما املرض وإما السفر وإما املطر-
من غري خوف وال  {  أو)٢( )١( } من غري خوف وال سفر {  فإذا كان ذكر أنه-

                                ً   مجع من أجل املرض فيباح للمريض أيض ا فلم يبق إذن إال املرض فيكون .  )٣( } مطر
 .  أن جيمع إذا كان يلحقه بترك اجلمع مشقة

 السفر حكم قصر الصالة يف 
وما حكم ؟  أم هو سنة مؤكدة،   هل قصر الصالة يف السفر واجب- ٢٨٠س

 .  أفتونا مأجورين؟  هل يف ذلك خمالفة للسنة؟  من ترك القصر يف السفر وأمت صالته
فلو ،           ً وليس واجب ا،  قصر الصالة يف السفر الذي يبلغ مثانني كيلو فأكثر سنة مؤكدة

وال إمث ،              ً ومل يترك واجب ا،  ألنه تارك لرخصة؛  تهوصحت صال،  جاز ذلك؛  أمت الصالة
 .  عليه يف ذلك

 حكم قصر الصالة يف مسافة كيلو متر 
ويل يف ،   املسافة من مرتيل إىل مقر عملي تقدر حبوايل مئيت كيلو متر- ٢٨١س

فهل ؛  حيث أبقى يف العمل سبعة أيام ويف املرتل ثالثة أيام،  العمل مدة مثان سنوات
 ؟  أم ال؟  لصلوات حبكم املسافر سواء يف املرتل أو العملأصلي ا

فإنه يشرع لك ؛  إذا ذهبت إىل ذلك العمل الذي يبعد عن بلدك هذه املسافة املذكورة
،  أما مدة إقامتك يف منطقة العمل،                                         ً        ً قصر الصالة الرباعية إذا كنت يف الطريق ذهاب ا وإياب ا

                 ً   ألنك تكون فيها ناوي ا ؛  ك فيها إمتام الصالةفإنه جيب علي؛  وهي سبعة أيام كما ذكرت

                                                 
، أمحد  )١٢١٠(، أبو داود الصالة  )٦٠١(، النسائي املواقيت  )٧٠٥(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

 .  )٣٣٢(، مالك النداء للصالة  )١/٣٤٦(
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه)  ٤٩٠،  ٤٨٩ /١ (رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٢(
، أبو داود  )٦٠٢(، النسائي املواقيت  )١٨٧(، الترمذي الصالة  )٧٠٥(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٣(

 .  )١/٣٥٤(، أمحد  )١٢١١(الصالة 
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ما داما ؛  ولو كانت تلك املدة متوزعة بني العمل واملرتل،  لإلقامة أكثر من أربعة أيام
 .  واهللا أعلم.  متقاربني يف بلد واحد

 البدء بقصر الصالة يف السفر 
ً وأيض ؟  هل مبجرد بدئه السفر؟   مىت يبدأ املسافر بقصر الصالة- ٢٨٢س لو ؛  ا   

وحلقته صالة العصر يف ،  كمن سافر من جدة من مشاهلا؛  كان يف بلده خالل سفره
 ؟  فهل يقصر أم ال؛  جنوهبا

بأن فارق ؛  إذا خرج اإلنسان من بلد إقامته،  أحكام السفر تبدأ باخلروج من البلد
 الصالة من قصر؛  فإهنا تبدأ أحكام السفر يف حقه؛  فارق البنيان:  أي؛  عامر البلد

فإنه ال تبدأ ؛  أما ما كان داخل البنيان،  والفطر يف رمضان وغري ذلك من أحكام السفر
 .  يف حقه أحكام السفر

؛                ً           فإنه يصليها متام ا ويف وقتها؛  وإذا وجبت عليه الصالة وهو يف داخل البنيان
 يف طريقه حىت ولو انتقل من حارة إىل حارة،  ألنه مل يبدأ السفر يف حقه؛  كاحلاضرين
واهللا .  حىت خيرج من مجيع البنيان ومن عامر البلد،                      ً فإن هذا ال يعترب مسافر ا؛  إىل السفر

 .  أعلم

 حكم مجع صالة الظهر والعصر يف املرتل قبل السفر 
                          ً                               إنين أسافر يف كل أسبوع تقريب ا ما يقارب ثالث مئة ومخسني كيلو - ٢٨٣س
وال نوقف السيارة على الطريق ألداء ،  ويكون وقت السفر عند الظهرية،     ً متر ا

 ؟  فهل جيوز أن أمجع صالة العصر وصالة الظهر مجع تقدمي يف بييت؛  الصالة
فإنه جيب عليك أن تصلي صالة الظهر ؛  إذا دخل وقت الظهر وأنت مل تبدأ السفر

 .    ً            متام ا من غري قصر
ي العصر تامة يف فإنك تصل؛  فإن كان سفرك ينتهي وقت العصر؛  وأما صالة العصر

حبيث ؛  أما إذا كان السفر يستمر من الظهر إىل بعد غروب الشمس،  وقتها إذا وصلت
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ملا ذكرت من أن صاحب ؛  وال ميكنك الرتول،  خيرج وقت العصر وأنت يف السفر
ألن هذه حالة عذر ؛  فال مانع من اجلمع يف هذه احلالة؛  السيارة ال يوافق على التوقف

 .  ولكن مع اإلمتام،  تبيح اجلمع
فإنك ؛  وتريد السفر بعدها،  إذا صليت العصر مع الظهر مجع تقدمي وأنت يف بيتك

ألن اجلمع يباح ؛  وال بأس باجلمع،                      ً                      تصلي الظهر والعصر متام ا كل واحدة أربع ركعات
ان ألن القصر إمنا جيوز بعد مفارقة البني؛  فإنه مل يبدأ وقته؛  أما القصر،  يف هذه احلالة

 .  الذي هو موطن إقامتك

 حكم مجع صالة الظهر والعصر
  مجع تقدمي يف البيت قبل السفر لتعذر الوقوف يف الطريق أثناء السفر 

                          ً                             ً   إنين أسافر يف كل أسبوع تقريب ا مسافة ثالمثائة ومخسني كيلو متر ا - ٢٨٤س
 فهل ويكون وقت السفر عند الظهرية وال تقف السيارة على الطريق ألداء الصالة

 ؟  جيوز أن أمجع صالة الظهر وصالة العصر مجع تقدمي يف البيت قبل مغادريت
إذا دخل وقت الظهر وأنت مل تبدأ السفر فإنه جيب عليك أن تصلي الظهر يف وقتها 

وأما صالة العصر فإن كان سفرك ينتهي قبل خروج وقت العصر ،    ً            متام ا من غري قصر
أما إذا كان السفر ،   ولو يف آخر وقت العصرفإنك تصلي العصر يف وقتها إذا وصلت

     ً                                                              مستمر ا من الظهر إىل بعد غروب الشمس حبيث خيرج وقت العصر وأنت يف السري وال 
إذا كان األمر ،  ميكنك الرتول ملا ذكرت من أن صاحب السيارة ال يوافق على التوقف

ح اجلمع مع اإلمتام ألن هذه حالة عذر تبي؛  كما ذكرت فال مانع من اجلمع يف هذه احلالة
إذا صليت العصر مع الظهر مجع تقدمي يف بيتك وإن كنت تستطيع صالة العصر يف السيارة 

 .     ِّ                  فصل  العصر فيها وال جتمع
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 حكم املسافر الذي يقصر كل فرض صالة وحدها 
      ً  وأحيان ا ،                                               ٍ شخص انتدب يف مهمة رمسية مذكور فيها ملدة مخس ليال - ٢٨٥س

ال يف بلد غري بلده الذي يسكن فيه فما احلكم بالنسبة للجمع تكون أكثر من مخس لي
والقصر هل يقصر كل صالة لوحدها كل املدة أم جيمع ويقصر مع بعض كل 

 ؟  الصلوات طيلة املدة
                                                 ً                             إذا كانت املسافة اليت سافر إليها تبلغ مثانني كيلو متر ا فأكثر فله قصر الصالة يف حالة 

فإن كانت اإلقامة ملدة ،  ة إقامته يف البلدة اليت سافر إليهاوأما يف حال.  مسريه يف الطريق
أو كانت غري حمددة فإنه يقصر الصالة فيها إال إذا صلى مع من يتم ،  أربعة أيام فأقل

وإن .  وال جيوز له أن ينفرد ويصلي معهم ويتم،                             ً        الصالة فإنه جيب عليه اإلمتام تبع ا إلمامه
ى أربعة أيام فإنه يلزمه إمتام الصالة وال جيوز له القصر ألنه كانت اإلقامة يعلم أهنا تزيد عل

 .  صار له حكم املقيمني

 حكم صالة اجلمعة للمسافر 
فهل صالة اجلمعة واجبة ؛   ذهبت من بلدي إىل بلد آخر لطلب العلم- ٢٨٦س

 كيلو ٢مع العلم بأن املسجد يبعد عن املرتل الذي أسكن فيه حوايل ؟     َّ     علي  أم ال
 .                                                       ً مع العلم بأين أذهب إىل بلدي بعد شهرين أو ثالث شهور تقريب ا،  ونصف

املسافر الذي نوى إقامة تزيد على أربعة أيام يف بلد تقام فيه اجلمعة وتقام فيه 
وأن يصلي اجلماعة مع ،  فيلزمه أن يصلي اجلمعة؛  فإنه يأخذ أحكام املقيم؛  اجلماعة
ّ       وأن ي تم  الصالة،  املسلمني  .  يأخذ حكم املقيم،         ً بح مقيم األنه أص؛       ُ 

فيلزم السائل إذا أقام يف البلد اليت قصدها إقامة تزيد على أربعة أيام للدراسة أو 
وصالة ،  وصالة اجلمعة،  من الصيام يف رمضان؛  تلزمه أحكام املقيمني؛  لغريها
 .  واهللا أعلم.  وله حكمهم،               ً ألنه أصبح مقيم ا؛  كما تلزم أهل البلد؛  اجلماعة
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 حكم الصالة يف السفر مخسة أيام من حيث اإلمتام والقصر 
وهذا ،                       ً                            أنا طالبة وأسكن بعيد ا عن أهلي وأسكن يف قسم داخلي- ٢٨٧س

                        ً                                 ً                  املكان الذي أدرس فيه بعيد ا عن أهلي حوايل مائة ومخسني كيلو متر ا وآيت إليهم يف يوم 
م تكون تامة يف اليومني                 ً   فصاليت هل تكون قصر ا أ،  اخلميس واجلمعة من كل أسبوع

أفيدونا ؟  اللذين أقيمهما عند أهلي ويف اخلمسة األيام اليت أقيمها يف القسم الداخلي
 .             ً جزاكم اهللا خري ا

أما يف أيام إقامتك يف القسم الداخلي مخسة أيام واليومني عند أهلك فإنه يلزمك إمتام 
،   فيجوز لك قصر الرباعية فيهوأما الطريق الذي بني بلد الدراسة وبلد أهلك،  الصالة

ً          ً وجيوز لك اجلمع بني الصالتني يف وقت إحدامها تقدمي ا أو تأخري ا ففي الطريق تأخذين ،                                         
 .  حكم املسافر ويف اإلقامة تأخذين حكم املقيم

                                                           ً  حكم قصر الصالة ملن ترك بلده واستقر يف أخرى مث رجع إىل األوىل زائر ا 
ت واستقررت يف إحدى املدن خارج  إذا سافرت خارج بلدي وأقم- ٢٨٨س

مدينيت واليت تبعد عنها مبسافة قصر مث أردت زيارة منطقيت األصلية ملدة قصرية قد ال 
تتجاوز أربعة أيام فهل جيوز يل قصر الصالة خالل إقاميت يف بلدي األصلي هذه املدة 

 ؟  القصرية واليت أنوي السفر بعدها إىل حيث أسكن وأعمل خارجها
ً         لت من بلدك إىل بلد آخر واستوطنت واستقررت فيه استيطان ا دائم ا وتركت إذا انتق       ً                                                  

مث قدر أنك سافرت من حمل إقامتك واستيطانك إىل بلدك األصلي ال ،          ً       بلدك ترك ا هنائي ا
               ً         أو مررت به عابر ا يف سفرك ،  ألجل الرجوع واالستقرار فيه وإمنا لغرض من األغراض

ة لك مستقرة فإنه جيب عليك اإلمتام ألنك حينئذ تكون فهذا فيه تفصيل إن كان فيه زوج
أما إذا مل يكن لك فيه زوجة ،  من أهل هذا البلد بوجود زوجتك املستقرة والساكنة فيه

                                 ً                                          وليس لك فيه أهل وإمنا مررت به عابر ا مث ترجع إىل حمل إقامتك واستقرارك فإنك تقصر 
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مة تزيد على أربعة أيام فإنه جيب عليك ألن لك حكم املسافرين إال إذا نويت إقا؛  الصالة
ً                      اإلمتام أيض ا ألنك تأخذ حكم املقيمني  .  واهللا أعلم،          

 حكم صالة املسافر إذا قارب موطنه 
وبقي من موطن إقامته كيلو أو ،   إذا نزل مسافر للقصر يف الطريق- ٢٨٩س
 ؟  فة القصرومسا؟  ومىت يعترب أن املسافر يف حكم املقيم؟  فهل يقصر أم ال؛  أكثر

ويغلب على ظنه أنه يصل إىل ،  وحضرت الصالة،  إذا بقي يف سفره مسافة قليلة
؛  فإن األوىل به أن يؤخر الصالة حىت يصل ويصليها صالة تامة؛  البلد قبل خروج الوقت

؛  ولو صلى يف طريقه وقصر الصالة يف هذه احلالة،  انتهت أحكام السفر؛  ألنه إذا وصل
فإذا صلى يف ،                  ً                  ألنه ال يزال مسافر ا إىل أن يدخل البلد؛  إن شاء اهللافصالته صحيحة 

إال أن األوىل واألحسن له أن ؛             ً           ولو كان قريب ا من البلد،  صحت؛  وقصر الصالة،  طريقه
 .                              ً يؤخرها إىل أن يصل ويصليها متام ا

راحلة مسرية يومني لل:  فهي كما يف احلديث؛  أما املسافة اليت يقصر فيها املسافر
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يومني  { لقوله ؛  مبشي األقدام

 .  )٢( )١( } إال مع ذي حمرم
              ً              سرية اليومني سفر ا حيتاج معه إىل  اعترب مأن النيب :  ووجه الداللة من احلديث

ومسرية اليومني قد حررت ،                                  ً فدل على أن ما دون ذلك ال يعترب سفر ا،  احملرم
فإذا كانت مسافرة السفر مثانني كيلو ؛           ً  كيلو متر ا) ٨٠ (بالكيلومترات املعروفة اآلن بـ 

 ! .  فال ؛ وإن كانت دون ذلك،  جاز فيها القصر واإلفطار يف رمضان؛     ً       متر ا وأكثر
إذا كانت :  أما اإلقامة العارضة اليت يقيمها اإلنسان يف أثناء السفر يف بر أو يف بلد

وال يدري ،  وإمنا أقام حلاجة،  ومل يعزم على إقامة معينة،  هذه اإلقامة ليس هلا حد معني
                                                 

 ، أبو داود املناسك )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ١(
 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(، ابن ماجه املناسك  )١٧٢٣(

 .  ) ٣٦،  ٣٥ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
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   ً  لبس ا ألنه ال يزال مت؛  فإنه يقصر الصالة يف هذه احلالة؛  وإذا انتهت يسافر،  مىت تنتهي
،  ما دام أنه مل ينو إقامة حمددة،  حىت ولو طالت،  ومل ينو إقامة حمددة،  بأحكام السفر

مىت زال أو حصل على ،  أو زوال املانع الذي منعه،  وإمنا إقامته مربوطة حبصول غرضه
 .  فهذا يقصر ولو طالت مدته؛  سافر؛  مقصوده

ألن هذه اإلقامة ؛                 ً  يقصر الصالة أيض افإنه؛  وكذلك إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام
 أقام مبكة يف حجة الوداع أربعة أيام قبل احلج وألنه  { ؛ ال خترجه عن حكم املسافر

 .  )١( } يقصر الصالة
ألنه صار ؛  فهذا جيب عليه إمتام الصالة؛  مأما إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيا

             ً      وهذا صار عازم ا على ،  واألصل يف املقيم أن يتم الصالة،  ويأخذ أحكام املقيمني،      ً مقيم ا
 .  فيأخذ أحكام املقيمني بناء على األصل،  اإلقامة احملددة

 حكم الصالة الرباعية إذا كان بينه وبني موطن إقامته مسافة قريبة 
ا كنت يف سفر مسافة قصر وحني عوديت إىل حيث أقيم وقبل  إذ- ٢٩٠س

                                          ٍ                         وصويل حبوايل عشر أو عشرين كيلو متر حان وقت صالة  رباعية فهل جيوز يل القصر 
 ؟  واجلمع أم القصر فقط أم ال جيوز شيء منهما

،  ألنه مل ينته السفر ما دمت مل تدخل يف البلد الذي سافرت منه؛  أما القصر فيجوز
                             ً                                    تزال يف سفر حىت تدخل يف بلدك سواء  بقي عشرون كيلو أو أكثر أو أقل فلك فإنك ال 

أما اجلمع فال داعي له بل ،  القصر ما دمت خارج البلد وما دمت يف طريقك من السفر
 .  تصلي الصالة احلاضرة وتقصرها والصالة اآلتية تتركها يف وقتها إذا وصلت

                                                 
 .  ) ٢٣٣،  ٢٣٢/ ٢ (زاد املعاد :  انظر) ١(
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 حكم سفر املرأة بدون حمرم 
اتصل زوجها وهو يف مدينة ما :     ً مثل ا؟  وز سفر املرأة بدون حمرم هل جي- ٢٩١س

احجزي على :  فقال هلا،  مرض:  أي؛  وأخربها بأنه حدث له عارض،  على زوجته
 ؟  فما حكم سفرها لوحدها؛  أقرب طائرة واحضري يل

ال  { لقوله ؛  إال مع ذي حمرم؛                                     ً       ال جيوز سفر املرأة مسافة مثانني كيلو متر ا فأكثر

 )٢( )١( } حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يومني إال مع ذي حمرم
ألن يف ؛  ا                          ً      ً وهو ما يساوي مثانني كيلو متر ا تقريب ،                      ً            واملراد مسرية يومني مشي ا على األقدام

،                        ً                                                      سفر املرأة بدون حمرم خطر ا عليها من ناحية تعرضها للفتنة وطمع الرجال الفاسدين هبا
وال فرق يف ذلك بني السفر على الطائرة أو السيارة أو الدابة أو ،  واحملرم يصوهنا وحيفظها

 .  يهاوهي اخلوف عل،  وألن العلة موجودة؛  لعموم النهي الوارد يف األحاديث؛  غري ذلك

 حكم سفر املرأة مع طفلها الصغري 
 ما رأيكم فيمن يسمح لزوجته بالسفر بالطائرة مع طفلها الصغري وال - ٢٩٢س

 ؟  يسافر معها هو حبجة أنه مشغول وال يسمح له عمله بذلك
 لعموم قوله ؛  ال جيوز للمرأة أن تسافر بدون حمرم ال يف الطائرة وال يف غريها

مسرية :   ويف رواية أخرى-ال حيل المرأة تؤمن باهللا أن تسافر مسرية يوم وليلة  {
 .  )٤( )٣( }  إال مع ذي حمرم- يومني

                                                 
، أبو داود املناسك  )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(، ابن ماجه املناسك  )١٧٢٣(
 .  من الصحيح)  ٥٨ / ٢ : ( ، وانظر كذلك ) ٣٦،  ٣٥ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
، أبو داود املناسك  )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ٣(

 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(جه املناسك ، ابن ما )١٧٢٣(
 .  ) ١٨ / ٤ " ( صحيح البخاري"  انظر) ٤(
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 هو الرجل البالغ الذي حيرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب:  ) احملرم (
 .                              ً وغري البالغ والطفل ال يكفي حمرم ا،  مباح
 أن أمره النيب ؛  وكانت امرأته تريد احلج،  وملا أراد رجل أن خيرج يف اجلهاد { 

 .  )١( } زوومل يرخص له باخلروج يف الغ،  حيجَّ مع امرأته
فكيف يتعلل بعض الناس بأن عمله ال يسمح له بالسفر مع امرأته وعمل اجلهاد مل 

 ! ؟          ً يعترب عذر ا
ألن الطائرة قد تغري مسارها ؛  واخلطر على املرأة يف الطائرة أعظم من اخلطر يف غريها

ذا وأين تذهب إ! ؟  فمن يستقبل املرأة؛  واجتاهها إىل مطار آخر لسبب من األسباب
 ! ؟  هبطت يف غري املطار الذي اجتهت إليه

 أحكام صالة اجلمعة 

 شروط صحة اجلمعة 
 ؟   ما هي شروط صحة اجلمعة- ٢٩٣س

 :  صحة اجلمعة ذكر أهل العلم أهنا يشترط هلا أربعة شروط
 أن تصلى يف الوقت احملدد وهو على الصحيح يبدأ من الزوال إىل خروج وقت -١
                                                 ً     صلى قبل الوقت وال بعده فإن فات وقتها فإهنا تصلى ظهر ا وال فال جيوز أن ت.  الظهر

 .  تصلى مجعة
 االستيطان فال تصح من أهل البادية الذين يتبعون مواطن القطر والرعي وال -٢

يستقرون يف مكان وال تصح من املسافرين يف حالة السفر إال إذا صلوا اجلمعة مع أهل 
 .  البلد
 فيهما محد اهللا والشهادتان والصالة والسالم على  يشترط لصحتها تقدم خطبتني-٣

 .   واملوعظة مبا حيرك القلوب وقراءة شيء من القرآنرسوله والوصية بتقوى اهللا 
                                                 

 .  ) ١٨ / ٤ (صحيح البخاري :  انظر) ١(
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،                          ً     ً                                  ً  من العلماء من يشترط عدد ا معين ا حيضرون اخلطبتني والصالة كاألربعني مثل ا-٤
،  ليل واضح على اشتراطهألنه مل يدل د؛  ولكن الصحيح أنه ال يشترط لذلك عدد معني

 .  فإذا حضر مجاعة ولو قليلة كفى ذلك

 العدد الواجب توافره من الناس إلقامة صالة اجلمعة 
 ؟   ما هو العدد الواجب توافره من الناس إلقامة صالة اجلمعة- ٢٩٤س

الصحيح من قويل العلماء أن صالة اجلمعة كغريها من الصلوات ال يشترط هلا عدد 
ألنه مل يثبت يف حتديد العدد لصالة اجلمعة خاصة دليل معني فهي ؛  امعني خاص هب

كغريها من الصلوات تنعقد مبا تنعقد به اجلماعة إذا كانوا مستوطنني يف مكان معني مبا 
 .  واهللا أعلم.  جرت العادة من املباين السكنية املستدمية هذا هو الصحيح من قويل العلماء

 عة مع وجود آخرين ال يصلون اجلمعة حكم صالة ثالثني شخصا اجلم
    ً                   مصلي ا وعددنا أكثر من ٤٠ نعلم أن من شروط اجلمعة اكتمال عدد - ٢٩٥س

                                                              ً          املائة معظمنا ال يأيت للصالة وال يزيد عدد من حيضر اجلمعة على ثالثني مصلي ا هل جيوز 
 ؟  أو نصلي صالة ظهر،  لنا إقامة صالة اجلمعة

فيه قد اعتمد من اجلهة املختصة لصالة اجلمعة إن كان هذا املسجد الذي تصلون 
ألن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ؛  فإنكم تصلون فيه ولو نقص عددكم عن األربعني

 .  ألنه مل يقم دليل صحيح على اشتراط األربعني،  اجلمعة ال تتقيد بعدد األربعني
 فهم باهللا ولكن جيب عليكم املناصحة هلؤالء وختوي،  فصالتكم اجلمعة صحيحة
فإن أجدى فيهم ذلك وإال فعليكم أن ترفعوا بشأهنم ليأخذ ،  ووعظهم وتذكريهم بالعقوبة

واملسلم جيب .  فإنكم مسئولون عنهم،  على أيديهم من والة األمور مهما أمكنكم ذلك
  وجيب عليه النصيحة إلخوانه املسلمني كما قال،  عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر
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هللا :  قال؟  ملن يا رسول اهللا:  الدين النصيحة قلنا،  الدين النصيحة،  الدين النصيحة {

 .  )٢( )١( } ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم
 إذا أو رفع أمرهم إىل من يلزمهم بأمر اهللا .  فيجب عليكم مناصحتهم وعالجهم

حنن :  وال يكفي أن تقولوا.  وم هبذا العمل وال تربأ ذمتكم بدون هذاكان هناك من يق
ألن اهللا سبحانه وتعاىل قد أوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؛  نصلي ونتركهم

 .  حسب االستطاعة واملقدرة
فإن مل ،  فإن مل يستطع فبلسانه،  بيدهمن رأى منكم منكًرا فليغريه  { قال 

 .  )٤( )٣( } وذلك أضعف اإلميان،  يستطع فبقلبه

 حكم ذكر اخللفاء الراشدين األربعة يف خطبة اجلمعة 
 ؟   هل ذكر اخللفاء الراشدين األربعة يف خطبة اجلمعة أمر واجب أم ال- ٢٩٦س

سلمني ومن عقيدة أهل الترضي عن اخللفاء الراشدين يف خطبة اجلمعة من عمل امل
،   وحمبتهم ومواالهتم واخللفاء األربعةوالترضي عن أصحاب الرسول ،  السنة واجلماعة

ً                                  خصوص ا ملا هلم من الفضل والسابقة يف اإلسالم وألن هبذا خمالفة للرافضة قبحهم اهللا ،     
فأهل السنة ،   وال سيما اخللفاء الراشدينتعاىل الذين يبغضون أصحاب الرسول 

$  {:                                                    ً            اجلماعة يترضون عنهم يف خطبة اجلمعة خمالفة للرافضة وعمل ا بقوله تعاىلو uΖ−/u‘ 

öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï% ©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øgrB ’ Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) 

Ô∃ρ âu‘ îΛ Ïm §‘ ∩⊇⊃∪ { )٥(   . 

                                                 
 .  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ١(
 .  من حديث متيم الداري رضي اهللا تعاىل عنه)  ٧٤ / ١  (" صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) 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(
 .  ، من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ) ٦٩  /١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ٥(
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 حكم إقامة صالة اجلمعة يف املعسكرات 
ونقيم ملدة أسبوع ،  عددنا قابل للزيادة والنقصان،   حنن جمموعة أفراد- ٢٩٧س

ر الذي ال نستطيع تركه وخالل أيام أداء العمل يف املعسك،  كامل يف معسكر عملنا
فنصلي صالة اجلمعة صالة ظهر حبجة أن عددنا مل يكمل ،    ً                  مجيع ا يصادفنا يوم مجعة

وماذا نفعل إذا صادف عملنا يوم ؟  فهل تصح صالتنا على هذه احلال،           ً أربعني فرد ا
 .                     ً أفيدونا جزاكم اهللا خري ا؟  هل نصلي صالة العيد مجاعة أم نتركها.  عيد

ن إقامة صالة اجلمعة يف حقكم هو نقصان العدد وإمنا املانع هو عدم ليس املانع م
وعلى كل حال ال يسمح بإقامة صالة اجلمعة إال بإذن من جهة دار ،  االستيطان الدائم

 .  اإلفتاء

ُ                 كيفية صالة اجلمعة ملن ه دم مسجدهم ومل ينب                      
  حنن أكثر من مائة مسلم مصري نعمل يف العراق ومجيعنا نصلي- ٢٩٨س

ألن ؛  ولكن صالة اجلمعة هي املشكلة بالنسبة لنا،  واحلمد هللا،  الفروض اخلمسة
املسجد الوحيد الذي كنا نصلي فيه صالة اجلمعة قد هدم ومل ينب وحنن اآلن بدون 

 ؟  مسجد نصلي فيه صالة اجلمعة فهل جيوز أن نصليها يف اخلالء أم ماذا نفعل
ب مسجد إليكم تقام فيه صالة اجلمعة مهما يلزمكم أن تصلوا مع أهل البلد يف أقر

                    ً      ً                              وإن مل ميكن وخصصتم مكان ا مؤقت ا تصلون فيه اجلمعة جبانب املسجد ،  أمكنكم ذلك
 .  الذي هدم إىل أن يبىن فال بأس

 حكم من دخل املسجد لصالة اجلمعة واملؤذن يؤذن 
  ما احلكم فيمن دخل املسجد لصالة اجلمعة واملؤذن يؤذن األذان- ٢٩٩س
أم يصلي وهو ؟  هل ينتظر إىل أن يقضي املؤذن أذانه مث يصلي حتية املسجد:  الثاين

أفتونا ،  نرجو التفصيل يف املسألة وبيان الراجح فيها؟  يؤذن حىت يدرك بداية اخلطبة
 .  غفر اهللا لكم
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فإنه ؛  من دخل املسجد يوم اجلمعة واملؤذن يؤذن األذان الذي بعد دخول اإلمام
 .  حىت يتفرغ لسماع اخلطبة؛  أن يصلي حتية املسجدينبغي له 

 حكم أداء ركعيت حتية املسجد واملؤذن يؤذن األذان الثاين 
 هل جيوز أداء ركعيت حتية املسجد أثناء أذان خطبة اجلمعة أو جيب - ٣٠٠س

 ؟  التوقف حىت هناية األذان
ملسجد لتفرغ لسماع  أن تبدأ بتحية ا- واملؤذن يؤذن -نعم ينبغي إذا دخلت للجمعة 
.  ألن ذلك يفوت عليك أول اخلطبة واالستماع هلا؛  اخلطبة وال ينبغي أن تؤخر الركعتني

 وترغيبه بالتبكري                             ِّ                ً              والذي ينبغي لك أن تتقدم وتبك ر لصالة اجلمعة عمل ا بأمر الرسول 
ضر            َّ              يف حق من بك ر إىل اجلمعة وحلصالة اجلمعة واحلصول على الثواب الذي أخرب به 

وتفرغ لسماع اخلطبة وأنصت هلا فإنه حيصل على .  من أول الوقت وجلس ينتظر الصالة
 .  )١(أجر كبري ال ينبغي لك أن تفرط فيه وأن تتأخر إىل دخول اإلمام 

 حكم أداء ركعيت حتية املسجد واإلمام خيطب 
  أتيت إىل اجلامع لصالة اجلمعة ووجدت اإلمام يف اخلطبة فهل جيوز يل- ٣٠١س

 ؟  أن أصلي ركعتني حتية املسجد أم أجلس وأستمع إىل اخلطبة
إذا دخلت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فإنه يستحب لك أن تصلي ركعتني قبل أن 

أمر من دخل واإلمام خيطب أن يصلي ركعتني ويتجوز .   أمر بذلكألن النيب ؛  جتلس
ا هو السنة أما لو جلس قبل خيفف الركعتني مث جيلس يستمع اخلطبة هذ:   يعين)٢(فيهما 

 .                              ً                                     أن يصلي ركعتني فإنه يكون خمالف ا للسنة حىت يصليهما مث جيلس يستمع للخطبة

                                                 
،  ٥٨٧/ ١ (من حديث أيب هريرةوانظر صحيح اإلمام مسلم )  ٢٢٣/ ١ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ١(

 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٥٨٨
 .  ابر رضي اهللا عنهمن حديث ج)  ٢٢٣ / ١ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٢(
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 حكم رد السالم أو تشميت العاطس أثناء اخلطبة 
ن مس احلصى فقد م { :  أنه قال لقد جاء يف احلديث عن النيب - ٣٠٢س

                    َّ            فسؤايل هو إذا سلم علي  أحد وأنا يف ،   أو كما قال)٢( )١( } لغا ومن لغا فال مجعة له
ّ            أثناء االستماع خلطبة اجلمعة فهل علي  أن أرد  عليه السالم وكذلك لو عطس جبانيب ؟                                  َّ      

وإذا كلمين يف شيء ضروري هل جيوز يل أن أرد عليه ولو باإلشارة ؟  أحد أمشته أم ال
 ؟                                ً                                 فهل يعترب ذلك من اللغو وأكون آمث ا عليه مع أنه هو الذي بدأين بالكالم

ال شك أن املسلم مأمور حالة خطبة اجلمعة باالستماع واإلنصات وقطع احلركة فهو 
 :  مأمور بشيئني

 .  السكون واهلدوء وعدم احلركة والعبث :    ً أول ا
وحيرم ،   يتكلم واإلمام خيطبهو مأمور بالسكوت عن الكالم فيحرم عليه أن :     ً ثاني ا

عليه كذلك أن يستعمل احلركة والعبث أو ميسح احلصى وخيطط يف األرض أو ما أشبه 
  فهو ثابت عن النيب )٣( } من مس احلصى فقد لغا { وما ذكرته من احلديث،  ذلك

     ُ                                                        خطأ ي سبب إلغاء ثوابه فمعىن لغا ليس معناه أنه تبطل صالته وأنه ومعىن لغا أنه ارتكب
 .  وإمنا معناه أنه ال ثواب له يف تلك الصالة،  يؤمر باإلعادة

أنه ال يرد :  فاجلواب؟  أو يشمت العاطس؟  أما ما سألت عنه من أنه هل يرد السالم
وإذا سلم فإنه ال ،  سلمالسالم وال يشمت العاطس وال جيوز للداخل واإلمام خيطب أن ي

والكالم حال اخلطبة ،  ألن اإلنصات للخطبة واجب؛  جيوز على من مسعه أن يرد عليه

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )١٠٥٠(، أبو داود الصالة  )٤٩٨(، الترمذي اجلمعة  )٨٥٧(مسلم اجلمعة ) ١(

 .  )٢/٤٢٤(، أمحد  )١٠٩٠(فيها 
 .  " فقد لغا: "  من حديث أيب هريرةإىل قوله)  ٥٨٨ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )١٠٥٠(، أبو داود الصالة  )٤٩٨(، الترمذي اجلمعة  )٨٥٧(مسلم اجلمعة ) ٣(

 .  )٢/٤٢٤(، أمحد  )١٠٩٠(فيها 
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ومن عطس فإنه حيمد اهللا يف نفسه وال يتكلم بذلك ولو تكلم ومسعه من جبانبه فإنه ،  حيرم
 .  )١(ال يشمته 

 ما يقال بعد صالة اجلمعة 
وهل صحيح ،  بعد صالة اجلمعة هل هناك أذكار خمصوصة تقال - ٣٠٣س

 ؟  حديث قراءة املعوذتني وآية الكرسي سبع مرات بعد اجلمعة
وإمنا يقال بعدها ما يقال بعد ،  صالة اجلمعة ليس هلا أذكار خمصوصة تقال بعدها

اللهم أنت السالم :                   ً                  بأن يستغفر اهللا ثالث ا بعد السالم مث يقول،  سائر الصلوات من أذكار
له امللك ،  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،  باركت يا ذا اجلالل واإلكرامومنك السالم ت

ال إله إال اهللا وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل ،  وله احلمد وهو على كل شيء قدير
أو غري ذلك مما ،  ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون،  وله الثناء احلسن

مث ،             ً       ويكرب اهللا ثالث ا وثالثني،             ً       وحيمد اهللا ثالث ا وثالثني،       ً       ح ثالث ا وثالثنيمث يسب،  ورد
له امللك وله احلمد وهو على كل ،  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له:  يقول متام املائة

اللهم ال مانع ملا ،  اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك:  ويقول،  شيء قدير
وإن قرأ سورة اإلخالص ،  وال ينفع ذا اجلد منك اجلد،  ا منعتوال معطي مل،  أعطيت

وإمنا تكرر ،                ً                 ً أما تكرارها سبع ا فال أعلم له أصل ا،  واملعوذتني بعد ذلك مرة مرة فحسن
كما يستحب له أن يقول ،                     ً     ً                          قراءة هذه السور ثالث ا ثالث ا بعد صالة الفجر وصالة املغرب

له امللك وله احلمد ،  إله إال اهللا وحده ال شريك لهال :  بعد صالة الفجر وصالة املغرب
رب أجرين من النار سبع مرات لورود :  ويقول،  وهو على كل شيء قدير عشر مرات

 .  واهللا أعلم.  )٢(األحاديث يف ذلك 

                                                 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٢٢٤ / ١ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ١(
، و سنن النسائي  ) ٨٨ / ٢ (د ، و سنن أيب داو ) ٤١٨ - ٤١٤ / ١ (انظر يف ذلك صحيح اإلمام مسلم ) ٢(

 .  ) ٧٠ص (، وكتاب األذكار للنووي  ) ٧٩ - ٦٧ / ٣ (
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 ٧٣٣

 حكم من صلى بالناس صالة اجلمعة على غري وضوء 
ومل أدرك ذلك ،  ك                                        ً     صليت بالناس صالة اجلمعة وأنا مل أتوضأ ناسي ا ذل- ٣٠٤س

 ؟  ما احلكم الشرعي يف هذا؛  إال بعد ذهاب املأمومني
فإن صالة ؛  ما دمت أنك مل تكن تعلم أنك لست على وضوء إال بعد هناية الصالة

بأن تصليها أربع ركعات ؛                                 ً وعليك أنت أن تعيد صالة اجلمعة ظهر ا،  املأمومني صحيحة
 .  واهللا أعلم.  ح بسبب ترك الوضوءبنية الظهر قضاء لتلك الصالة اليت مل تص

 حكم صالة اجلمعة خلف املذياع 
 يف يوم اجلمعة نصلي يف املزرعة لظروف العمل ولكن بعض الناس - ٣٠٥س

ينتظرون إقامة الصالة يف اإلذاعة ويركعون ويسجدن من صوت اإلمام يف الصالة 
هل صالهتم صحيحة هذه الصالة حتسب لنا مع صالة اجلماعة ف:  ويقولون،  باإلذاعة
وحنن ،  وإن مل تكن صحيحة فهل يلزمهم قضاء الصلوات اليت صلوها كذلك؟  أم ال

 ؟  ماذا علينا يف صالتنا يف املزرعة
جيب عليكم الصالة مع اجلماعة وحضور صالة اجلمعة واجلماعة مع املسلمني :     ً أول ا

 .  يف املساجد القريبة من حمل عملكم
جلماعة والصالة يف موطن العمل إال إذا دعت إىل ذلك وال جيوز لكم ترك صالة ا

بأن تكون املساجد بعيدة عنكم أو ختافوا على املال الذي أنتم مستحفظون عليه ،  حاجة
                                ً       فال بأس أن تصلوا يف مكان عملكم ظهر ا أربع ،  ختشون عليه من التلف أو السرقة

 .  م توفر شروطهاوال جيوز لكم إقامة صالة مجعة يف هذه احلالة لعد،  ركعات
.                                                       ً                 واحرصوا على أن تقيموا صالة اجلماعة بأن جتتمعوا وتصلوا مجيع ا وال تصلوا فرادى
،  أما من ناحية الذين يصلون خلف املذياع ويقتدون بصوت إمام يسمعونه من املذياع
.  فهذه الصالة باطلة وهذا االقتداء ال يصح ملا بينهم وبني اإلمام من مسافات بعيدة

 .  م أن يعيدوا الصلوات اليت صلوها على هذا النمط لعدم صحتهاوعليه
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                                ً  رجل مينع عامله من صالة اجلمعة دائم ا 

 أنا أعمل يف مزرعة وعندما حتني صالة اجلمعة وأهتيأ للصالة مينعين - ٣٠٦س
ً                                     صاحب املزرعة من الذهاب وأتركها بناء  على رغبته ولكين أحتسر وأتندم لتركي هلا                                    ،

وهو ،                                       َّ                  ً عين إال طاعته فهل له احلق يف هذا وليس علي  إمث بترك اجلمع دائم اولكنه ال يس
 ؟  أليس عليه إمث يف منعي من صالهتا

جيب على املسلم احملافظة على الصلوات اخلمس وعلى اجلمعة بأدائها يف مجاعة يف 
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ã≈ |Á ö/ F{ $# uρ ∩⊂∠∪ { )فيجب على املسلم أن يؤدي الصلوات يف اجلماعة يف املساجد،   )٢  ،
ذين وال جيوز لإلنسان أن مينع العمال ال،  وكذلك اجلمع جيب حضورها على املسلم
ألنه ال ،  وال جيوز للعمال أن يطيعوه يف هذا،  يشتغلون لديه من أداء الصالة مجعة ومجاعة

،                                             ً فأداء الصالة يف املسجد مستثىن من مدة اإلجارة شرع ا،  طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
فالواجب عليكم أن ،  ألن هذا حق اهللا سبحانه وتعاىل؛  ليس للمستأجر فيه استحقاق

وإذا أىب إال االمتناع ،  صالة وال تلتفتوا إىل هذا الذي مينعكم من حضور اجلمعةتؤدوا ال
 :  فعليكم أحد أمرين

 .   إما أن ترفعوا أمره إىل ويل األمر عندكم لألخذ على يده-١
إال من ،   وإما أن تذهبوا إىل مسلم آخر لتعملوا عنده وميكنكم من أداء صالتكم-٢

ا هو مستحفظ عليه من الضياع لو ذهب للصالة مع اجلماعة يقوم باحلراسة وخيشى على م
 .  فإنه يصلي يف موضع حراسته

                                                 
 .  ٩:  سورة اجلمعة آية) ١(
 .  ٣٧ - ٣٦:  تانياآلسورة النور ) ٢(
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 حكم من يترك صالة اجلمعة أربع مرات متتالية 
 ويترك حضور اجلمعة لبعده عن املسجد وبسبب الرتهة مع أهله 

وما احلكم لو ،  فما حكمه،   إذا ترك إنسان حضور اجلمعة أربع مرات- ٣٠٧س
بب بعده عن املدينة اليت فيها املساجد ولو للرتهة كأن يصطحب معه أهله تركها بس

 ؟  وأوالده وخيرجون إىل خارج املدينة يف كل يوم مجعة لكونه وقت فراغه من العمل
ألنه قد ورد الوعيد الشديد ؛  جيب على املسلم غري املعذور حضور اجلمع واجلماعات

 بتحريق بيوت املتخلفني عن وقد هّم  { يف حق من ختلف عن اجلمعة وعن اجلماعة

والتخلف عن ،   وورد الوعيد الشديد يف حقهم)١( } صالة اجلماعة ووصفهم بالنفاق

من  { : ال أنه قصالة اجلمعة من غري عذر شرعي فيه وعيد شديد فقد صح عن النيب 
لينتهني أقوام عن ودعهم  ( {  وقال )٣( )٢( } ترك ثالث مجع هتاوًنا طبع اهللا على قلبه

 فال جيوز للمسلم أن )٥( )٤( } جلمعات أو ليختمن اهللا على قلوهبم مث ليكونن من الغافلنيا
وال ينبغي لإلنسان أن يداوم على اخلروج ،  يتخلف عن صالة اجلمعة لغري عذر شرعي

لكن إذا ،  وأن خيص يوم اجلمعة باخلروج للرته ويترك صالة اجلمعة،  وترك صالة اجلمعة
        ً                                               كان بعيد ا عن املسجد البعد الذي يشق عليه معه الذهاب لصالة خرج بعض األحيان و

،                 ً                                                   فهذا يكون معذور ا وال سيما إذا كان معه من خياف عليهم من عائلته وحمارمه،  اجلمعة
 .                 ً                                         فإنه يكون معذور ا بتلك احلال على أن ال يتخذ هذا عادة مستمرة

                                                 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٥٨ / ١ (كما يف صحيح اإلمام البخاري ) ١(
، ابن ماجه إقامة الصالة  )١٠٥٢(، أبو داود الصالة  )١٣٦٩(معة ، النسائي اجل )٥٠٠(الترمذي اجلمعة ) ٢(

 .  )١٥٧١(، الدارمي الصالة  )٣/٤٢٥(، أمحد  )١١٢٥(والسنة فيها 
، ورواه  بنحوه)  ١٣٢،  ١٣١ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٢٧٦ / ١ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٣(

 .   كلهم من حديث أيب اجلعد الضمري رضي اهللا عنه، ) ٨٨ / ٣ " ( سننه"  النسائي يف
، أمحد  )٧٩٤(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )١٣٧٠(، النسائي اجلمعة  )٨٦٥(مسلم اجلمعة ) ٤(

 .  )١٥٧٠(، الدارمي الصالة  )١/٢٣٩(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٥٩١ / ٢ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٥(
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  اجلمعة حافظت على صالة اجلمعة مث علمت أنه ليس على النساء صالة
،   كنت أصلي اجلمعة كما يصليها الرجال ركعتان سنة وركعتان فرض- ٣٠٨س

            َّ فماذا جيب علي  ،  ولكين قرأت يف كتيب عن الصالة أنه ليس على املرأة صالة مجعة
 ؟  حنو صلوايت املاضية

ِ          أخطأت  فيما مضى ،  إال إذا حضرت مع الرجال،  ألن املرأة ال تصح منها اجلمعة.      
أما أن تستقل بنفسها أو تصلي ،                 ّ              ً ت مع الرجال وصل ت صحت صالهتا تبع افإذا حضر

وعليك ،  فما عملتيه فيما مضى كله باطل،  نساء جمتمعات يصلني اجلمعة فهذا ال يصح
 .  أن تعيدي صالة الظهر يف الفترة املاضية كلها قضاء

 أحكام املساجد واالعتكاف 

  الذهاب إىل املسجد الذكر واألحاديث الواردة يف السنة أثناء
 من الذكر واألحاديث أثناء  ما هي السنة الواردة عن املصطفى - ٣٠٩س

حيث البعض من الناس عند ذهاهبم إىل بيوت اهللا ترى عليهم ،  الذهاب إىل املسجد
العجب العجاب من تلفظهم بأقوال منها النكت والضحك واهلزل وال مينعهم من ذلك 

 ؟                      ً ك النصح وجزاكم اهللا خري انرجو من،  إال باب املسجد
،  بسم اهللا { :    ُّ َّ                                                  الس ن ة أنه إذا خرج إىل املسجد للصالة أو خرج إىل غريه أن يقول

اللهم إين أعوذ بك أن ،  وال حول وال قوة إال باهللا،  توكلت على اهللا،  اعتصمت باهللا
اللهم اجعل يف  { )٢( )١( } أو أجهل أو ُيجهل عليَّ.  أو أزل أو أُزل.  أضل أو أُضل

                                                 
، ابن ماجه الدعاء  )٥٠٩٤(، أبو داود األدب  )٥٤٨٦(، النسائي االستعاذة  )٣٤٢٧(لدعوات الترمذي ا) ١(

)٣٨٨٤(  . 
من حديث أم سلمة وأنس  ) ( ٣٢٧ / ٤ " ( سنن أيب داود: "  انظر يف ذلك.  ورد ذلك يف أحاديث بألفاظ) ٢(

سنن "  و) أنس بن مالكمن حديث  ) ( ١٢٦/ ٩ " ( سنن الترمذي"  ، و رضي اهللا عنهما)  بن مالك
من )  ١٢٧٨ / ٢ " ( سنن ابن ماجه"  ، و رضي اهللا عنها)  من حديث أم سلمة ) ( ٢٦٨ / ٨ " ( النسائي
 .  رضي اهللا عنهما)  أم سلمة وأيب هريرة (حديث 
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واجعل من خلفي ،  ًراويف بصري نو،  واجعل يف مسعي نوًرا،  ويف لساين نوًرا،  قليب نوًرا
 )٢( )١( } اللهم أعطين نوًرا.  ومن حتيت نوًرا،  واجعل من فوقي نوًرا،  ومن أمامي نوًرا،  نوًرا

ة والسالم على رسول بسم اهللا والصال { : فإذا دخل املسجد قدم رجله اليمىن وقال

 .  )٤( )٣( } اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك،  اهللا

 الصالة يف مسجد حتيط به املقابر من ثالث جهات إحداهن جهة القبلة 

 يوجد يف قريتنا مسجد تقام فيه اجلماعة ولكن حتيط به املقابر من ثالث - ٣١٠س
ً                يف هذا املسجد علم ا أن الكثري من فهل جتوز الصالة،  جهات إحداهن جهة القبلة                

جريانه هجروا الصالة فيه وأصبحوا يصلون يف منازهلم فهل عليهم شيء يف ذلك ومباذا 
 ؟  تنصحوننا أن نفعل

                   ً                                                إذا كان املسجد مفصول ا عن القبور جبدران وطرق أو أرض فضاء ومل ينب من أجل 
 .  واهللا أعلم،  كالتربك بالقبور فال بأس بالصالة فيه لعدم احملذور يف ذل

 حكم دخول املرأة احلائض املسجد وكذلك املسجد احلرام 

؟  وكذلك املسجد احلرام،   ما حكم دخول املرأة احلائض املسجد- ٣١١س
 .  أرجو االستدالل على ذلك حبديث للرسول 

ال املسجد احلرام وال غريه من ،  املرأة احلائض ال جيوز هلا أن جتلس يف املسجد
وأمرها  { )٦( )٥( }  هنى احلائض عن اللبث يف املسجدألن النيب  { ؛ املساجد

                                                 
، أمحد  )١٣٥٣(، أبو داود الصالة  )١١٢١(، النسائي التطبيق  )٧٦٣(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

)١/٣٤٣(  . 
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ٥٣٠ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
 .  )٦/٢٨٣(، أمحد  )٧٧١(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٣١٤(الترمذي الصالة ) ٣(
 .  ) ٣٣،  ٣٢ص (للنووي .  " األذكار املنتخبة من كال سيد األبرار"  ورد بروايات انظر يف ذلك) ٤(
 .  )٢٣٢(أبو داود الطهارة ) ٥(
  . ) ١٩٥،  ١٩٤ / ١ (، وانظر نصب الراية  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٥٨ / ١ (انظر سنن أيب داود ) ٦(
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ذ شيء أو  لكن جيوز هلا املرور من املسجد ألخ)٢( )١( } باعتزال املصلى يف صالة العيد
 .  وضعه أو سؤال عن شيء

 حكم من يتكلم يف املساجد بغري ذكر اهللا 
 ؟   ما حكم من يتكلم يف املساجد بغري ذكر اهللا- ٣١٢س

وعليه أن ،   وتالوة القرآنال ينبغي أن يتكلم املصلي يف املساجد بغري ذكر اهللا 
 .  لصالة وتالوة القرآن وباويعمر املسجد بذكر اهللا ،  يغتنم الفرصة
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 .  أو كما قال ،  )٤( } إن املساجد إمنا ُبنيت لذكر اهللا  { ويقول النيب 
يباح أن ،  فال حرج يف ذلك؛  أن يتحدث يف أمر مباح من أمور الدنياوإذا احتاج إىل 

أما أن يشغل وقته يف غري ،  يتحدث اإلنسان يف أمر من أمور الدنيا عند احلاجة إىل ذلك
فهذا ال ؛  أو كأنه يف مقهى،  أو كأنه يف سوق،  كأنه يف شارع،  حاجة بالكالم الكثري
فليخرج إىل الشارع أو إىل ؛  ديث يف مثل هذه األموروإذا أراد احل،  يتناسب مع املساجد

 .  األماكن املناسبة ملثل هذا
وهذا ،           ُّفاألمر أشد ؛  وغري ذلك،  والنميمة،  كالغيبة؛                       ً أما إذا كان الكالم حمرم ا

 .                   ُّ     ولكنه يف املسجد أشد  حرمة،  حرام يف املسجد وغريه

                                                 
، النسائي صالة العيدين  )٥٣٩(، الترمذي اجلمعة  )٨٩٠(، مسلم صالة العيدين  )٩٣٧(البخاري اجلمعة ) ١(

،  )٥/٨٤(، أمحد  )١٣٠٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٣٩(ة ، أبو داود الصال )١٥٥٨(
 .  )١٦٠٩(الدارمي الصالة 

 .  من حديث حفصة رضي اهللا عنها)  ٨٤،  ٨٣ / ١ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٢(
 .  ٣٧ - ٣٦:  تانياآلسورة النور ) ٣(
 .  )٣/١٩١(، أمحد  )٢٨٥(مسلم الطهارة ) ٤(
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فيعمروها ،  وجودهم يف بيوت اهللاوأن يغتنموا ،  فعلى املسلمني أن يتنبهوا لذلك
 .  وأن يشغلوا وقتهم فيما فيه خريهم ونفعهم،  بذكر اهللا

 حكم أخذ املرأة أطفاهلا إىل املسجد 
 ؟   ما حكم أخذ املرأة أطفاهلا إىل املسجد- ٣١٣س

فإهنم يذهب هبم ؛  فإن كانوا يبلغون سن السابعة:  أخذ األطفال للمسجد فيه تفصيل
وإن كانوا ،   أجل مترينهم على الصالة وتربيتهم عليها وتصح منهم نافلةإىل املسجد من
،  إال إذا أمن من أذاهم للمصلني؛  فإهنم ال يذهب هبم إىل املسجد؛  دون السابعة

وكان هناك حاجة إىل الذهاب ،  أو تنجيسه بأن أمكن ضبطهم،  وإساءهتم إىل املسجد
 .  كأن خياف عليهم إذا بقوا يف البيت؛  هبم

 حكم السالم ملن يدخل املسجد 
ألننا ؛  سواء كان فيه أحد أم ال؛      ُ   ُّ            ً          هل ي سن  ملن دخل مسجد ا أن يسلم- ٣١٤س

ّ                        مسعنا أن من دخل املسجد ال بد  له من السالم على املالئكة  ؟                          
وإن مل جيد فيه ،  فإنه يستحب له أن يسلم عليه؛                            ً داخل املسجد إذا وجد فيه أحد ا

وال جيلس حىت يصلي ركعتني حتية ،  ألنه ال جيد من يرد عليه السالم؛  فال يسلم؛     ً أحد ا
 .  هذا هو املشروع يف حق من دخل املسجد يريد اجللوس فيه،  املسجد

 حكم بعض النساء حني حيضرن إىل املسجد 
 ويتعمدن احلديث مع بعضهن يف أمور خارج العبادة 

 احلديث مع بعضهن يف  تتعمد بعض النساء حني حيضرن إىل املسجد- ٣١٥س
فما احلكم يف ؛       ً                                  وأحيان ا ال ينهني حديثهن إال عند ركوع اإلمام،  أمور خارج العبادة

 ؟  ذلك
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؛  فإنه يراعي حرمة املسجد وحرمة العبادة؛  من حضر يف املسجد من الرجال والنساء
فوت وي،  ويشغل عن العبادة،  ألن ذلك يسيء إىل املسجد؛  فال خيوض يف حديث الدنيا

 .  الفرصة على املسلم يف هذا املكان الطاهر
ومن باب أوىل ال جيوز االنشغال باحلديث عن الدخول يف الصالة مع اإلمام من 

ويشوش على ،      ِّ               ويعر ض الركعة للفوات،            ِّ                  ألن هذا يفو ت فضل تكبرية اإلحرام؛  أوهلا
 .  اإلمام وعلى املصلني

 جد حكم تعليق الساعات ذات األجراس يف املسا
 ما رأي اإلسالم يف ظاهرة الساعات اليت تعلق يف املساجد ذات - ٣١٦س

 ؟  األجراس وهل يف ذلك مشاهبة لكنائس النصارى أو املعابد اليهودية
وهذه ،  معلوم أنه ينبغي إزالة كل ما يشغل املصلي عن صالته يف املساجد وغريها

وفيها مع ،  هنا تشغل املصلنيالساعات اليت تعلق يف املساجد إذا كانت ذات أجراس فإ
وينبغي إزالتها من املساجد واستبداهلا ،  ذلك مشاهبة ملا يف الكنائس ومعابد الكفار

يعرف هبا الوقت وحتديد الزمن وال يكون فيها ما يشغل ،  بساعات خالية من األجراس
اثيل أضف إىل ذلك أنه رمبا يكون يف بعضها مت.  املصلني أو يكون فيها مشاهبة للكفار

فعلى كل حال ال ينبغي أن يدخل يف املساجد ،  طيور أو ما أشبه ذلك وهذا حمذور آخر
 .  واهللا تعاىل أعلم،                          ً                 ً           من الساعات إال ما كان خالي ا من األجراس وخالي ا من الصور

 حكم إحضار األكل أو الشرب أو البخور إىل املسجد 
    ً                خبور ا يف املسجد وهتدي                          ً        ً     هل جيوز للمرأة أن حتضر أكل ا أو شرب ا أو- ٣١٧س

 ؟  ثواب ذلك مليتها
              ً                                                    جيوز للمسلم رجل ا كان أو امرأة إحضار طعام أو إحضار ماء شراب يف املسجد 

وكذلك إحضار البخور لتطييب الرجال ،  بشرط عدم تلويث املسجد بذلك؛  للمحتاجني
فيه كل ذلك مستحب وطاعة ويرجى ؛  فإن ذلك ال جيوز؛  املصلني ال تطييب النساء
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ألن هذه ؛     ً              رجل ا كان أو امرأة،  سواء قصد الثواب لنفسه أو مليته،  حصول الثواب
 .  األشياء من القرب املشروعة

والتحفظ من سقوط ،  ال بد من مراعاة عدم تلويث املسجد؛  لكن كما ذكرنا
 .        ُّ                    أو تسر ب املاء على وجه يلوثه،  فضالت الطعام فيه

 ات اجلميلة                    ً      حكم تتبع املساجد طلب ا لألصو
 له صوت مجيل وحسن يف )١( هناك إمام يف أحد مساجد الرياض - ٣١٨س
وتركوا مساجدهم ،  وصار الناس يتوافدون عليه بكثرة من أماكن بعيدة،  القرآن

ً                          خصوص ا يف ليايل رمضان يف التراويح،  اجملاورة هلم يف الصالة اجلهرية فهل هذا ؛     
 .                     ً أفيدونا جزاكم اهللا خري ا؟  جائز

وهو أن الناس يتكاثرون يف بعض املساجد ويأتون من ،  هذه ظاهرة موجودة؛  نعم
ألن األفضل أن تصلي ؛  وأنا ال أستحسن ذلك،             َّ ٍ    وهذا غري مرغ ب  فيه،  مكان بعيد إليها

وملا قد ،  وألن هذا ال تكلف فيه وأبعد عن الرياء،  يف املسجد اجملاور لبيتك وتعمره
ملتروك من التأثر النفسي والفرقة بينه وبني مجاعة مسجده الذين حيصل عند إمام املسجد ا

 .  ال يصلون معه
فأنا ؛  تعطلت املساجد األخرى؛  وإذا ترك الناس مساجدهم وذهبوا إىل مساجد معينة

 .  واألفضل أن كل أهل حي من األحياء يصلون يف مسجدهم،  ال أستحسن ذلك
والصالة ،  رمبا يصلون يف الشوارع،   مسجدأن الناس إذا تكاثروا يف:  الشيء الثاين

فإن املسجد يضيق ؛  مثل يوم العيد أو يوم اجلمعة؛  يف الشارع ال جتوز إال عند الضرورة
؛  فتجوز الصالة يف الشارع يف كل هذه احلاالت إذا ضاق املسجد،  يف هذه املناسبات

ن املساجد أهنم يصلون يف فإذا ترتب على االجتماع يف مسجد م،  ألهنا ال تفعل يف غريه

                                                 
 .  ململكة العربية السعوديةعاصمة ا) ١(
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ألن الصالة يف الشارع جتوز يف حالة ؛  فهذا ال جيوز؛  الشارع يف غري صالة اجلمعة
 .  وهذه ليست حالة ضرورة،  الضرورة

Ÿω{:  معىن قوله تعاىل uρ  ∅ èδρç Å³≈ t7è? óΟçFΡ r&uρ tβθ àÅ3≈ tã ’ Îû Ï‰Éf≈ |¡ yϑ ø9$# 3 {  

  )١( } Ÿωuρ  ∅èδρçÅ³≈t7è? óΟçFΡr&uρ tβθàÅ3≈tã ’Îû Ï‰Éf≈|¡yϑø9$# 3  {:   ما معىن قوله تعاىل- ٣١٩س
اهللا سبحانه وتعاىل هنى عن مباشرة النساء يف حال االعتكاف يف املسجد بعدما أباح 

فال جيوز هلم مباشرة ،  ليلة الصيام فإنه استثىن املعتكفني يف املساجدمباشرة النساء يف 
؛  النساء بالوطء أو املباشرة وهم معتكفون ال يف ليل وال يف هنار ولو مل يكونوا صائمني

 .  ألن االعتكاف معناه ترك أمور كثرية ومنها مباشرة النساء والتفرغ لعبادة اهللا تعاىل
وكذلك ،  فاجلماع مبطل لالعتكاف،   فإنه يبطل اعتكافهوإذا جامع املعتكف زوجته

إىل السوق أو إىل أي مكان من غري حاجة ،  إذا خرج اإلنسان من االعتكاف لغري حاجة
ألن االعتكاف معناه لزوم املسجد واملكث فيه حبيث ال ؛  فهذا يؤثر على اعتكافه أو يبطله

 .  خيرج إال حلاجة اإلنسان الضرورية وبقدرها
فال يعتكف اإلنسان يف بيته أو ،   هذه اآلية أن االعتكاف ال يكون إال يف املسجدويف

                                      ُ                                  يف أي مصلى ينفرد فيه أو يف مسجد مهجور ال ي صلى فيه كاملسجد الذي ارحتل أهله وال 
ألنه ؛                                     ً هذا ال يعتكف فيه وإن كان يف األصل مسجد ا،  يوجد له جريان يصلون فيه

يف مسجد تقام فيه اجلماعة ألجل أن جيمع بني االعتكاف يشترط يف االعتكاف أن يكون 
 .  والصالة مع اجلماعة

فهذا ال ،  أما إذا كان املسجد ال تقام فيه اجلماعة ألنه مسجد متروك وقد ارحتل أهله
ألن املعتكف يف هذه احلالة بني أمرين إما أن يبقى على اعتكافه ؛  يصح االعتكاف فيه
وإما أن خيرج لصالة اجلماعة ويكرر ذلك ،  ة اجلماعة واجبةوصال،  ويترك صالة اجلماعة

 .  وهذا يتناىف مع االعتكاف
                                                 

 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
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وهلذا قال ،  فال بد أن يكون االعتكاف يف مسجد جيمع فيه أن تصلى فيه اجلماعة
’  {:  تعاىل Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# 3 { )ألن ؛   وذكر اهللا تعاىل االعتكاف يف ختام آيات الصيام )١

 .                                   ً املعتكف الغالب واألحسن أن يكون صائم ا

 حكم اخلروج من املسجد لقضاء احلاجة أثناء االعتكاف 
                                                ً          إذا نوى أحدنا االعتكاف يف املسجد حيث كان بيته مالصق ا للمسجد - ٣٢٠س
أو أن ،                                                          ً ز له أن يدخل يف بيته يف أوقات تناول الطعام وقضاء احلاجة أيض افهل جيو

قضاء احلاجة حمظور عليه فترة اعتكافه وعليه أن يقضي حاجته يف محامات املسجد إذا 
 ؟  وهل االعتكاف جائز يف غري العشر األواخر من رمضان؟  كان هناك

اجلماعة لطاعة اهللا سبحانه االعتكاف سنة مؤكدة وهو لزوم مسجد تؤدى فيه صالة 
ولكن يف رمضان ويف ،  وهو مشروع يف رمضان وغري رمضان،  وتعاىل والتفرغ للعبادة

 وأما قضية خروج املعتكف من معتكفه فإمنا جيوز )٢(                        ً        العشر األواخر أفضل اقتداء  بالنيب 
وج لقضاء أو اخلر،  هذا للحاجة كأن حيضر الطعام إذا كان ليس عنده من حيضر له الطعام

أما أن ،  فخروج املعتكف ألجل احلاجة ال بأس به بقدرها،  حاجته يف البيت أو غريه
وإمنا خيرج وليحضر الطعام له يف مكانه إذا مل ،  خيرج ليأكل الطعام يف البيت فهذا ال جيوز

 .  يكن عنده من حيضره له

 أحكام صالة العيدين وصالة االستسقاء وصالة الكسوف 

 العيد ليوم مجعة موافقة يوم 
 إذا جاء عيد الفطر يف يوم اجلمعة فهل جيوز يل أن أصلي العيد وال - ٣٢١س

 ؟  أصلي اجلمعة أو العكس

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه)  ٢٥٥ / ٢ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٢(
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إذا وافق يوم العيد يوم اجلمعة فإنه من صلى العيد مع اإلمام سقط عنه وجوب حضور 
 وهذا يف                                      ً فإذا مل حيضر اجلمعة وجب عليه أن يصلي ظهر ا.  ويبقى يف حقه سنة،  اجلمعة

أما اإلمام فإنه جيب عليه أن حيضر للجمعة ويقيمها مبن حضر معه من ،  حق غري اإلمام
 .                                     وال تترك صالة اجلمعة هنائي ا يف هذا اليوم،  املسلمني

  يف العيد من العناق وتبادل التهاين هدي رسول اهللا 
 يتعانقون يف                                        ً           يف يوم العيد سواء الفطر أو األضحى جند كثري ا من الناس- ٣٢٢س

،  أو كل عام وأنتم خبري،  مربوك عليك العيد:  ذلك اليوم أو يتبادلون التباريك بقوهلم
 أو الصحابة أو التابعني من إىل غري ذلك من العبارات فهل كان هذا من هدي النيب 

 ؟   يف العيد سواء األضحى أو الفطر أثابكم اهللاوما هو هدي النيب ؟  يفعل ذلك
 ولكن كان بعض السلف يفعلونه  املعايدة يف يوم العيد شيء عن النيب مل يثبت يف

،  ال أبتدئ به:  وقال اإلمام أمحد،  تقبل اهللا منك وما أشبه ذلك:  ويقول بعضهم لبعض
 .   واهللا أعلم)١(فإن ابتدأين أحد أجبته 

 حكم قضاء من فاتته صالة عيد الفطر واألضحى 
هل يقضيها على ؟  الفطر أو األضحى؛   العيد ما حكم من فاتته صالة- ٣٢٣س

 .                    ً أفتونا جزاكم اهللا خري ا؟  أم ماذا يفعل؟  هيئتها أم يصليها ركعتني فقط
بأن يصلي ركعتني بالتكبريات الزوائد بعد ،  من فاتته صالة العيد فال بأس أن يقضيها

،   الركعة الثانيةوبعد تكبرية القيام من السجود يف،  تكبرية اإلحرام يف الركعة األوىل
 .               ً            ويصليها منفرد ا أو مع مجاعة،  وجيهر فيها بالقراءة

 كيفية صالة االستسقاء واملكان الذي تؤدى فيه 
 ؟   ما هي كيفية صالة االستسقاء واملكان الذي تؤدى فيه- ٣٢٤س

                                                 
 .  ) ٢٥٠ / ٢ (انظر املغين مع الشرح الكبري ) ١(
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صالة االستسقاء كيفيتها ككيفية صالة العيد يصليها اإلمام باملسلمني ركعتني يف 
مث خيطب بعدها خطبة يفتتحها بالتكبري كخطبة العيد وبالثناء ،  ء القريبة من البلدالصحرا

مث يتوجه إىل القبلة ،  على اهللا سبحانه وتعاىل والتضرع والدعاء واالستغفار وطلب اإلغاثة
وكذلك ،                                                                 وحيول رداءه ويدعو اهللا سبحانه وتعاىل سر ا بينه وبني ربه مستقبل القبلة

وغري ذلك من األمور ،   ما عليهم من لباس ميكن حتويله كالعباءة واجلبةاملصلون حيولون
 هذه هي صفة اليت ميكنهم قلب ظهرها إىل بطنها وميينها إىل مشاهلا اقتداء بسنة الرسول 

 .  )١(صالة االستسقاء 
 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 قدر رمح إىل أن ،  الصحراء أفضل
وإن استغاث اإلمام يف ،  فوقتها كوقت صالة العيد،  حيصل قيام الشمس يف كبد السماء

ً                خطبة اجلمعة بأن دعا أن يغيث اهللا املسلمني فهذا أيض ا وارد عن النيب                                               فيجوز لإلمام 
وجيوز االستسقاء بالدعاء من غري ،      ً  أيض ا)٢( ة اقتداء بالنيب أن يستغيث يف خطبة اجلمع

 .  صالة وال خطبة

 حكم قضاء صالة عيد الفطر أو األضحى 
هل جيب عليه ؛   إذا فات املأموم ركعة من صالة العيد أو االستسقاء- ٣٢٥س

 ؟  التكبري عدة مرات مثل اإلمام قبل قراءة الفاحتة أم ال
فإذا ،  فإنه يستحب له أن يقضيها على صفتها؛   أو االستسقاءمن فاتته صالة العيد

وكذلك إذا فاته ،  ومن ذلك التكبريات الزوائد،  فإنه يقضيها على صفتها؛  فاتته كلها
يقوم ؛         َّ       وإذا سل م اإلمام،  فإنه يدخل مع اإلمام فيما بقي؛  فإن فاته ركعة منها؛  بعضها

 .  واهللا أعلم.  ألن القضاء مثل األداء؛  ويأيت مبا فاته على صفته بالتكبريات

                                                 
 .  حديث عبد اهللا بن زيد رضي اهللا عنهمن )  ١٦ / ٢ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ١(
 .  من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه)  ١٧ / ٢ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٢(
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 كيفية صالة الفائت من صالة الكسوف 
 إذا فات املأموم الركوع األول من الركعة األوىل من صالة - ٣٢٦س

فهل جيب عليه ؛  ومل يتمكن إال من الركوع الثاين والسجدات األربع،  الكسوف
 ؟  وما صفة ذلك؟  قضاء

واإلمام ،  فإذا جئت؛  وال تدرك به الركعة،  ف سنةالركوع الثاين يف صالة الكسو
؛  يصلي صالة الكسوف وهو يف الركوع الثاين من الركعة األوىل أو من الركعة الثانية

؛  ولكن تدخل مع اإلمام فيه،     ُ              وال ت درك به الركعة،                      ُ    ُّ   فالركوع الثاين هذا ال ي عتد  به
تأيت بركعة ،   مبا فاتك على صفته       َّ                 فإذا سل م اإلمام تقوم وتأيت،  لتحصل على الفضيلة

 .  واهللا أعلم.  ألن القضاء حيكي األداء؛  بركوعني وسجدتني؛  كاملة

 أحكام اجلنائز 

 ما يقال عند احملتضر حال احتضاره أو عند دفنه 
 هل هناك دعاء معني يقال عند خروج الروح من جسد احملتضر أو عند - ٣٢٧س

 ؟  إدخاله القرب
لقنوا موتاكم ال إله إال  { ال إله إال اهللا لقوله :   فالوارد أنه يلقنأما عند احتضاره

 ينبغي )٤( )٣( } من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة {  ولقوله )٢( )١( } اهللا
وأن يلقن ذلك برفق وال يكرر ،  ال إله إال اهللا:  ويستحب أن يلقن امليت عند االحتضار

 .  ال يضيق عليه بل يلقنها برفق،  عليه

                                                 
، ابن  )٣١١٧(، أبو داود اجلنائز  )١٨٢٦(، النسائي اجلنائز  )٩٧٦(، الترمذي اجلنائز  )٩١٦(مسلم اجلنائز ) ١(

 .  )٣/٣(، أمحد  )١٤٤٥(ماجه ما جاء يف اجلنائز 
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ٦٣١ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
 .  )٥/٢٣٣(، أمحد  )٣١١٦(أبو داود اجلنائز ) ٣(
، كالمها من  ) ٣٥١ / ١ " ( مستدركه"  ، ورواه احلاكم يف ) ١٨٧ / ٣ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٤(

 .  اهللا عنهحديث معاذ بن جبل رضي 
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بسم اهللا وعلى ملة  { : أما عند الدفن قد ورد أنه عند وضع امليت يف القرب يقال

 .  )٢( كما رواه اإلمام أمحد وغريه )١( } رسول اهللا 
 .  ال إله إال اهللا:  غري تلقني امليت،  أما أن يقال دعاء عند االحتضار هذا مل يرد

 من حيق له غسل امليت 
                           ً                               من الذي حيق له غسل امليت ذكر ا كان أو أنثى من األهل واألقربني - ٣٢٨س

الرجال يدخلون لغسل اجلنائز من الرجال ألننا نرى بعض ؛  من النساء والرجال
 ؟  والنساء وأقارب أو أجانب فهل هذا صحيح

وجيوز ،  واملرأة يغسلها النساء،  وجيوز للمرأة أن تغسل زوجها،  الرجل يغسله الرجل
         ألن علي ا ؛  فالزوجان جيوز لكل منهما أن يغسل اآلخر،  للرجل أن يغسل زوجته

 وأمساء بنت عميس رضي اهللا عنها غسلت أبا بكر )٣(عنها غسل زوجته فاطمة رضي اهللا 
 .  )٤( الصديق 

وال جيوز للرجال أن ،  أما ما عدا الزوجني فإنه ال جيوز للنساء أن تغسل الرجال
إال ؛  بل كل جنس يغسل جنسه وال يطلع أحدمها على عورة اآلخر،  يغسلوا النساء

 بأس أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء الطفل الصغري الذي هو دون التمييز فهذا ال
 .  واهللا أعلم.  ألنه ال عورة له

                                                 
، أمحد  )١٥٥٣(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢١٣(، أبو داود اجلنائز  )١٠٤٦(الترمذي اجلنائز ) ١(

)٢/٢٧(  . 
،  ) ٤٩٥،  ٤٩٤/ ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٤٢٣،  ٤٢٢ / ٣ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٢(

،  بنحوه)  ٥٥ / ٤ " ( السنن الكربى"  ، ورواه البيهقي يف هبنحو)  ٢١١ / ٣ " ( سننه"  ورواه أبو داود يف
 .  كلهم من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما

لعبد الرزاق "  املصنف"  ، و ) ٤٥٥ / ٢ (البن أيب شيبة "  املصنف يف األحاديث واآلثار"  انظر كتاب) ٣(
 .  ) ١٦٢ / ٣ " ( إرواء الغليل"  ، و ) ٤١١ - ٤٠٨ / ٣ (الصنعاين 

لعبد الرزاق "  املصنف"  ، و ) ٤٥٥ / ٢ (البن أيب شيبة "  املصنف يف األحاديث واآلثار"  انظر كتاب) ٤(
 .  ) ١٦٢ / ٣ " ( إرواء الغليل"  ، و ) ٤١١ - ٤٠٨ / ٣ (الصنعاين 
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 األوىل يف غسل املرأة وعن حكم غسل الكافر للمسلم 
وهل جيوز ؟  من هو أوىل بتغسيل املرأة املتوفاة بترتيب:   سائل يقول- ٣٢٩س

 يشترط أن يكون وبالنسبة إلدخال املتوفاة للقرب هل؟  أن يغسل الكافر املسلمة أم ال
ً   فإن هناك أناس ا ،  الذي يدخلها من أقربائها أم جيوز ألي شخص أن يتوىل هذه املهمة             

 ؟  فهل جيوز أن يتولوا إدخال امليتة من النساء للقبور،  يعملون يف املقربة هلذه املهمة
 وجيوز أن،  يتوىل تغسيل املرأة القريبة فالقريبة من نسائها من كن حيسن ذلك:     ً أول ا

وكذلك زوج املرأة جيوز له ،  يتوالها أي مسلمة حتسن تغسيلها ولو مل تكن من قريباهتا
 .  كما جيوز هلا أن تغسل زوجها،  أن يغسلها

ألن تغسيل امليت عبادة والعبادة ال ؛  وأما بالنسبة لتغسيل الكافر للمسلم فال جيوز
 .  تصح من الكافر

فيجوز أن يدخل املرأة قربها ؟  دخل املرأة قربهاهي من ي:  أما بالنسبة للمسألة الثالثة
 .                            ً    مسلم حيسن ذلك ولو مل يكن حمرم ا هلا

  يف غسل امليت الصفة الصحيحة اليت وردت عن املصطفى 
 ؟   يف غسل امليت ما هي الصفة الصحيحة اليت وردت عن املصطفى - ٣٣٠س

مث ،  مع ستره،  يتالصفة املشروعة يف غسل امليت هو أن اإلنسان يغسل فرج امل
         ُ                 إال أنه ال ي دخل املاء فمه وال ؛  ويوضئه،  فيبدأ يف أعضاء الوضوء،  يشرع يف تغسيله

،  ويكون ذلك بسدر،  مث يغسل بقية اجلسد،  وإمنا يبل خرقة وينظف أنفه وفمه هبا،  أنفه
تؤخذ ف،  مث يضرب باليد حىت يكون له رغوة،  يدق مث يوضع باملاء،  والسدر هو املعروف

ألن ذلك ينظفه ؛  ويغسل بقية البدن بفضل السدر،  الرغوة ويغسل هبا الرأس واللحية
من :  قال العلماء،            ِ        والكافور ط يب معروف،                           ً وجيعل يف الغسلة األخرية كافور ا،     ً كثري ا

 .  فوائده أنه يصلب اجلسد ويطرد عنه اهلوام
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 كيفية الصالة على امليت 
 ؟  ى امليت ما كيفية الصالة عل- ٣٣١س

ويتعوذ بعد التكبري مباشرة وال ،  أن يكرب تكبرية اإلحرام:  كيفية الصالة على امليت
ويصلي بعدها على النيب صلى اهللا عليه ،  مث يكرب.  مث يسمي ويقرأ الفاحتة،  يستفتح
ويدعو للميت ،  مث يكرب.  مثل الصالة عليه يف التشهد األخري من صالة الفريضة؛  وسلم
ووسع ،  وأكرم نزله،  واعف عنه،  وعافه،  وارمحه،  اللهم اغفر له { : ومنه،  دمبا ور
ونقه من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض ،  واغسله باملاء والثلج والربد،  مدخله
وأَِعذْه ،  وأدخله اجلنة،  وزوًجا خًريا من زوجه،  وأبدله داًرا خًريا من داره،  دنسمن ال

 وإن كان )٢( )١( } وَنوِّر له فيه،  وأفسح له يف قربه،  من عذاب القرب ومن عذاب النار
وإن كان ،  بتأنيث الضمري يف الدعاء كله؛  " . اللهم اغفر هلا " : قال؛      َ           املصل ى عليه أنثى

 اللهم )٣( } اللهم اجعله لوالديه فرطًا وأجًرا وشفيًعا جماًبا { : قال؛             ً لى عليه صغري ااملص
واجعله يف كفالة ،  وأحلقه بصاحل سلف املؤمنني،  وأعظم به أجورمها،  ثقل به موازينهما

مث يسلم عن ميينه ،                            ً مث يكرب ويقف بعد التبكري قليل ا.  وقه برمحتك عذاب اجلحيم،  إبراهيم
 .  يمة واحدةتسل

 حكم صالة اجلنازة على الشهيد الذي مات يف معركة مع الكفار 
 ؟   هل جتوز صالة اجلنازة على الشهيد الذي مات يف معركة مع الكفار- ٣٣٢س

الشهيد الذي قتل يف املعركة مع الكفار من أجل إعالء كلمة اهللا ال يغسل وال يكفن 
،  بعد نزع احلديد واجللود عنه؛  ثيابه اليت قتل فيهاوإمنا يكفن ب،  بغري ثيابه اليت قتل فيها

                                                 
اجلنائز ، ابن ماجه ما جاء يف  )١٩٨٤(، النسائي اجلنائز  )١٠٢٥(، الترمذي اجلنائز  )٩٦٣(مسلم اجلنائز ) ١(

 .  )٦/٢٣(، أمحد  )١٥٠٠(
 .  ) ٦٦٣،  ٦٦٢ / ٢ (صحيح مسلم :  انظر) ٢(
 .  ) ٩١ / ٢ (صحيح البخاري :  انظر) ٣(
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ألن الدم الذي عليه من أثر الشهادة والقتل يف سبيل اهللا ينبغي أنه يبقى عليه ؛  وال يغسل
،  ورحيه ريح املسك،  لونه لون الدم،                             ً ألنه جييء يوم القيامة يثعب دم ا؛  وال يزال بالغسل

فينبغي أن يبقى للشهيد وال ؛  هللا سبحانه وتعاىل                     ً           وملا كان هذا الدم ناشئ ا عن طاعة ا
 وال وهو حمبوب عند اهللا ،  وأثر طاعة،  ألنه كرامة من اهللا سبحانه وتعاىل؛  يغسل

 وهكذا وردت السنة عن النيب ،  ألن اهللا أكرمه بالشهادة ورفعه هبا؛     ّ          ً يصل ى عليه أيض ا
وألن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب ،  ى عليه               ُ  َ َّويدفن من غري أن ي ص ل ،   فيكفن بثيابه وبدمائه)١(

 :  أن الشهداء أحياء عند رهبم يرزقون
Ÿω  {:  فقال تعاىل uρ ¨ t |¡ øt rB t Ï% ©! $# (#θ è= ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# $ O?≡ uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í !$ uŠ ôm r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ Î n/ u‘ 

tβθ è% y— ö ãƒ ∩⊇∉∪ t Ïm Ì sù !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?# u ª! $#  ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù { )٢(  .  . 

Ÿω  {:  وقال سبحانه وتعاىل uρ (#θä9θ à)s? yϑ Ï9 ã≅ tFø)ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 7N≡uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ Ö!$ u‹ôm r& Å3≈ s9uρ ω 
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وال ،        ُ  َ       أنه ال ي ص لى عليه؛  ومن خاصيته،  فالشهيد له خاصية دون غريه من األموات
َ   ي غ سل  .   ُ                         وي كفن يف ثيابه اليت قتل فيها،  ُ 

 حكم الصالة على السقط 
،  ) بعد تكوين اجلنني (وأجهضت يف األشهر األوىل .  مرأة حامل ا- ٣٣٣س

ً  ويف أي شهر جيب ذلك شرع ا؟  فهل جيب الصالة عليه وتسميته وإذا كانت الصالة ؟                     
 ؟  فما احلكم وأنا اآلن قد مر وقت على إجهاضي،  جتب عليه

                                                 
 .  ) ٩٤ / ٢ (صحيح البخاري :  انظر) ١(
 .  ١٧٠ - ١٦٩:  اآليتانسورة آل عمران ) ٢(
 .  ١٥٤:  سورة البقرة آية) ٣(
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ويصلى وقد بلغ أربعة أشهر فأكثر فإنه يغسل ويكفن ،  احلمل إذا سقط من بطن أمه
ألنه ؛  وإن كان دون أربعة أشهر فإنه يدفن بدون ما ذكر،  ألنه نفخت فيه الروح؛  عليه

 .  وال يأخذ حكم اجلنازة يف هذه احلالة،  مل تنفخ فيه الروح

 كيفية إدراك الصالة على اجلنازة 
 صلينا اجلمعة يف أحد املساجد وبعد ذلك أحضر جنازة للصالة عليها - ٣٣٤س

يصلي السنة بعد اجلمعة أكملها مث دخل مع اإلمام يف صالة اجلنازة وقد وبعض الناس 
هل يكرب مرتني مع بعض أم هل ينتظر إذا سلم اإلمام ؟  كرب التكبرية األوىل ماذا يفعل

أم ؟  وقبل ذلك هل يقطع السنة اليت بعد اجلمعة ويدخل مع اإلمام،  يأيت بالفائت منه
 ؟                  ً ماذا جزاكم اهللا خري ا

مث كرب اإلمام يف الصالة على ،  ل اإلنسان يف صالة نافلة بعد اجلمعة أو غريهاإذا دخ
جنازة فإنه يتم النافلة إن أمكنه بعد الفراغ منها أن يدخل مع اإلمام فيما بقي من صالة 

،  وإذا سلم اإلمام قضى ما فاته من التكبريات مث سلم،  اجلنازة فإنه يكرب التكبريات الباقية
ه اللحاق مع اإلمام فإنه يصلي على اجلنازة وحده أو مع آخرين يف املسجد أو وإن مل ميكن

وإال فهو ليس بالزم ألهنا قد صلي عليها ،  هذا مستحب،  يف املقربة إن تيسر له ذلك
 .  واحلمد هللا

 كيفية قضاء الفائت من تكبريات صالة اجلنازة 
 ؟  ذا يفعلما؛   من فاتته بعض التكبريات من صالة اجلنازة- ٣٣٥س

فإنه يأيت هبا على صفتها مع الذكر الذي ؛  من فاتته بعض التكبريات من صالة اجلنازة
فإنه يتابع ؛  فإن خشي رفعها قبل إكمال الصالة عليها،  بعدها ما دامت مل ترفع

 .  مث يسلم قبل رفعها،  التكبريات
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 ما يقال يف صالة اجلنازة والكسوف واالستسقاء 
،  ألقوال اليت تقال يف صالة اجلنازة والكسوف واالستسقاء ما هي ا- ٣٣٦س

 ؟  وكما نرجو إرشادنا إىل كتاب نستفيد منه يف تعلم هذه األمور
 -أما الكتاب الذي تتعلمون منه هذه األمور فكتب الفقه على املذاهب األربعة 

هناك و،  فبإمكانك أن ترجع إليها،  مطوالت وخمتصرات:   وهي ميسورة-واحلمد هللا 
كتب األذكار اليت تقال يف صالة اجلنازة والكسوف واالستسقاء مثل 

 .  للنووي " األذكار " كتاب
،  مث تقرأ الفاحتة،  وأما بالنسبة ملا يقال يف صالة اجلنازة فهو أن تكرب تكبرية اإلحرام

      ِّ لهم صل  ال " . مث تكرب بعد قراءة الفاحتة وتصلي على النيب كالصالة عليه يف التشهد األخري
على حممد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد 

اعف وعافه و،  اللهم اغفر له وارمحه { : مث تكرب املرة الثالثة تدعو بعدها للميت " جميد
ونقه من الذنوب واخلطايا ،  واغسله باملاء والثلج والربد،  وأكرم نزله ووسع مدخله،  عنه

 .  )٢( وتتحرى من األدعية للميت ما ورد )١( } كما ينقى الثوب األبيض من الدنس
مث يقرأ الفاحتة وسورة طويلة ،  أما ما يقال يف صالة الكسوف فيكرب تكبرية اإلحرام

ً       ً    ً          مث يركع ركوع ا طويل ا حنو ا من قيامه،  لبقرة  ً           حنو ا من سورة ا :  مث يرفع رأسه ويقول،            
ويقرأ الفاحتة ويقرأ سورة طويلة إال أهنا أقل من ،  ) ربنا ولك احلمد،  مسع اهللا ملن محده (

ً       ً مث يركع ركوع ا طويل ا،  األوىل ربنا ولك ،  مسع اهللا ملن محده : ( مث يرفع ويقول،            
مث يقوم يصلي الثانية كاألوىل ،  مث يكرب ويسجد سجدتني،     ً ائم امث يعتدل ق،  ) احلمد

 .   مث يسلممث جيلس للتشهد األخري ويصلي على النيب ،  بركوعني وسجدتني

                                                 
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )١٩٨٤(، النسائي اجلنائز  )١٠٢٥(نائز ، الترمذي اجل )٩٦٣(مسلم اجلنائز ) ١(

 .  )٦/٢٣(، أمحد  )١٥٠٠(
 .  من حديث عوف بن مالك رضي اهللا عنه)  ٦٦٣،  ٦٦٢ / ٢ " ( صحيح اإلمام مسلم"  انظر) ٢(
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ويستحب أن يقرأ يف ،  أما بالنسبة لصالة االستسقاء فيصلي اإلمام ركعتني قبل اخلطبة
™ËxÎm7y™ zΟó  { األوىل بالفاحتة و $# y7 În/u‘ ’ n?ôãF{$# ∩⊇∪ { )ويقرأ يف الثانية الفاحتة و،  )١ }  ö≅ yδ 

y79s?r& ß]ƒ Ï‰ym Ïπ u‹Ï±≈ tóø9$# ∩⊇∪ { )مث إذا فرغ من الركعتني خيطب اإلمام خطبة يفتتحها .  )٢
 مث يدعو مبا تيسر من شهادتني والصالة على الرسول  والبالتكبري والثناء على اهللا 

،  ويكثر من االستغفار والتوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل،  األدعية اليت فيها طلب االستسقاء
مث حيول رداءه ،  ويذكر احلضور بالتوبة واالستغفار وطلب الغيث من اهللا سبحانه وتعاىل

 .  أمومون مثله مث ينصرفونأو عباءته ويستقبل القبلة ويدعو ويفعل امل

 حكم نشر التعازي على الصحف 
 تنشر على مساحات كبرية يف بعض الصحف تعازي لبعض الناس يف - ٣٣٧س

      ً      وأحيان ا بعض ،       ً                                         وأحيان ا تكون الكتابة بلون أبيض على صفحات سوداء،  وفاة أقربائهم
 ؟  فما حكم هذا العمل؛  العبارات فقط

 هلم ومليتهم مشروعة إذا كانت يف حدود الوارد عن التعزية ألهل امليت بالدعاء
،  أحسن اهللا عزاءك { : بأن يقول ألخيه املصاب إذا لقيه؛  الرسول صلى اهللا عليه وسلم

            ً    َّ       وكتب له خطاب ا ضم نه هذه ،                ً      وإذا كان بعيد ا عنه)٣( } وغفر مليتك،  وجرب اهللا مصيبتك
إال إذا ؛  فال داعي له؛  حف عن وفاة امليتوأما اإلعالن يف الص،  فال بأس بذلك؛  التعزية

أو من ،  كان القصد منه اإلعالم بوفاته من أجل أن يقوم من له عليه حقوق الستيفائها
أما إذا كان من أجل ،  أجل بيان مكانة الصالة على جنازته من أجل احلضور لذلك

ً             وأيض ا هنا العمل ،  واإلطراء       ُ                ألنه قد ي فضي إىل املبالغة ؛  فهذا ال ينبغي؛  اإلشادة به واملدح    

                                                 
 .  ١:  سورة األعلى آية) ١(
 .  ١:  سورة الغاشية آية) ٢(
 .  ) ١٣٦ص ( من كالم سيد األبرار للنووي األذكار املنتخبة:  انظر) ٣(
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وهو عمل ال يترتب عليه ،  يستدعي تكاليف مالية تدفع للجريدة يف مقابل اإلعالن
 .  وال إقامة حفالت ووالئم،  وكذا ال يشرع اإلعالن عن مكان العزاء،  فائدة

ّ                                      كنا ن ع د  االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام من  " قال جرير بن عبد اهللا   ُ  َ    
 .  )١( النياحة

 حكم السفر للتعزية 
 إذا تويف أحد أقرباء الشخص أو أصدقائه وهم يف بلد غري البلد اليت - ٣٣٨س
فهل جيوز له أن يسافر إىل البلد اليت هم فيه لتأدية العزاء ومواساة أهله يف ،  هو فيها

 ؟  فقيدهم أم أن هذا يعد شد رحل وال جيوز
 مثل إقامة املآمت اليت يف بعض البالد فال إذا كان العزاء يشتمل على بدع وخرافات

أما إذا كان ،  ألن هذا من البدع واملنكرات؛  جيوز أن يشاركهم سواء سافر أو مل يسافر
ودعاء للميت املسلم بالرمحة واملغفرة ،  وتطييب خلواطرهم،  العزاء جمرد مواساة لألحياء

ً                                خصوص ا إذا كانوا من أقاربه ففي سفره ،  فال بأس بذلك إليهم وعزائهم ومواساهتم    
 .  ورمبا يكونون حباجة حلضوره،  تطمني خلواطرهم وختفيف من مصاهبم

 حكم تشريح امليت ملعرفة سبب الوفاة 
 هل جيوز تشريح امليت بعد موته الكتشاف سبب الوفاة وهو ما يسمى - ٣٣٩س

 ؟  بالطب الشرعي
 شيء يف جثته بعد وفاته وال                         ً                     معلوم حرمة املسلم حي ا وميت ا فال جيوز إهانته وعمل

وأما تشرحيه ،  يعمل إال ما هو مشروع كتغسيله وحتنيطه وتكفينه والصالة عليه ودفنه
وأما إذا .  ألجل معرفة سبب الوفاة فإذا دعا إىل هذا ضرورة وغرض صحيح فال مانع فيه

حرمة املسلم  { :  يقولألن النيب ؛  مل يكن لضرورة وال ملصلحة شرعية فال جيوز

                                                 
 .  ) ٥١٤ / ١ (، ورواه ابن ماجه يف سننه  ) ٢٠٤ / ٢ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ١(
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فإذا كان ملعرفة سبب الوفاة مصلحة شرعية ،   أو ما معناه)١( } ميًتا كحرمته حيا
                              ً                                                 ضرورية كمعرفة ما إذا كان مقتول ا أو غري مقتول إذا كانت وفاته غامضة ليعرف من وراء 

أو معرفة القاتل إذا كان ميكن  ، ذلك وما يترتب عليه من حكم شرعي ومصلحة شرعية
 .  معرفة آثاره على بدن امليت فال مانع من ذلك

 حكم تشريح امليت جملرد تعليم الذين يدرسون الطب 
 ؟   وما احلكم إذا كان التشريح جملرد تعليم الذين يدرسون الطب- ٣٤٠س

 إذا كان هذا أما،             ً             ألن حرمته ميت ا كحرمته حي ا؛  ال جيوز أن يعمل هذا جبثة املسلم
.  ألن الكافر ال حرمة له؛  يف جثة كافر فال مانع من ذلك لدى بعض العلماء املعاصرين

 .  واهللا أعلم

 احلاالت اليت جيب فيها نبش القرب عن امليت 
 ؟   ما هي احلاالت اليت جيب فيها نبش القرب عن امليت- ٣٤١س

ألن هذا القرب الذي حل ؛  عيال جيوز نبش امليت من قربه وإخراجه منه إال ملربر شر
كأن يكون دفن يف أرض مغصوبة ،              ً                               فيه يكون ملك ا له ال جيوز نقله منه إال ملربر شرعي

أو يكون بقاؤه فيها ليس ،  وخيرج من هذه األرض إىل أرض مباحة،  فإنه حينئذ ينبش
أو .  أصلح له لفسادها باملاء أو غري ذلك فحينئذ جيوز نبشه وإخراجه إىل مكان آخر

ً         يكون هذا امليت دفن فيما ال جيوز الدفن فيه شرع ا كاملسجد فإذا دفن يف مسجد فإنه ،                                           
 .  ألنه ال جيوز دفن األموات يف املساجد؛  جيب نبشه وإخراجه ودفنه يف املقابر

 حكم الصالة على الغائب 
 وهل يصح االحتجاج بفعل النيب ؟   ما حكم الصالة على الغائب- ٣٤٢س

 .  أفتوين مأجورين؟  ى النجاشييف صالته عل

                                                 
 .  ) ٣٩ / ٣ " ( حاشية الروض املربع: "  مل أجده هبذا اللفظ وانظر) ١(
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َ  َّ                          الصحيح أن الصالة على الغائب ت شرع إذا مل ي ص ل  عليه يف املوضع الذي مات فيه ؛                             ُ           ُ 
كالعلماء والقادة ؛   وكذلك من كان له شأن يف اإلسالم)١(كما يف قصة النجاشي 

َ أما املسلم العادي الذي قد ص ل ي ،  الصاحلني الذين قدموا لإلسالم خدمة عظيمة  عليه يف                           ُ ِّ
ْ                لكن ي د عى ألموات املسلمني،             ُ  َ َّ                 فال داعي أن ت ص ل ى عليه صالة الغائب؛  موضع موته  ُ      ،

 .        ُ   ّ                ولو مل ت صل  عليه صالة الغائب،   ُ         وي ستغفر هلم،    ُ          وي ترحم عليهم

 حكم االحتفاظ مبالبس امليت 
                                            ً          هل جيوز االحتفاظ مبالبس امليت وإن مل يكن ذلك جائز ا فما هو - ٣٤٣س

 ؟  ن يفعل هبااألفضل أ
جيوز االنتفاع مبالبس امليت ملن يلبسها من أسرته أو أن تعطى ملن يلبسها من احملتاجني 

وعلى كل حال هي من التركة إذا كانت ذات قيمة فإهنا تصبح من التركة ،  وال هتدر
وقد حيرم إذا ،  واالحتفاظ هبا للذكرى ال جيوز وال ينبغي،  تلحق بتركته وتكون للورثة

ً                           مث أيض ا هلذا إهدار للمال ألن املال ،  القصد منها التربك هبذه الثياب وما أشبه ذلككان      
ً             ينتفع به وال جيعل حمبوس ا ال ينتفع به                      . 

 حكم من مات وعليه دين 
    َ ْ     إن د ي نك يف :                                                َّْ   إذا مات الوالد وبذمته دين وقال ابنه لصاحب الد ي ن- ٣٤٤س

        ّ                                 دين من ذم ة الوالد املتوىف أفيدونا جزاكم اهللا فهل خيرج هذا ال،  ذميت أمام اهللا وعباده
 ؟    ً خري ا

وهذا من ،  وفاء الدين عن امليت إذا مل يكن له تركة من أعظم اإلحسان وفعل اخلري
     ّ                        أما ذم ة امليت فإهنا ال تربأ مبجرد ،  التعاون بني املسلمني ومن نفع األموات بإبراء ذمتهم

والدليل على ،  سدد الدين عن امليت برئت ذمتهفإذا ،  التحمل بل ال تربأ إال بالتسديد
نعم :  فقالوا؟   ليصلي عليها فسأل هل عليها دينأن جنازة قدمت إىل النيب  { ذلك

                                                 
 .  ) ٩٠ / ٢ (صحيح البخاري :  انظر) ١(
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هي علّي :  فقال أبو قتادة.  احبكمصلّوا على ص:   وقالفتأخر النيب ،  عليها ديناران
 وبعدما دفن ولقي أبو قتادة فتقدم النيب ،  يا رسول اهللا أو مها علّي يا رسول اهللا

فأبو قتادة كأنه رأى أن املدة قريبة يعين مل ،   ما فعلت الديناران سأله النيب  النيب
نه سددها فقال  بأ مضى وسددها مث جاء وأخرب النيب  -ميضِ وقت طويل مث إنه 

 .  )٢( )١( }  اآلن بردت عليه جلدتهالنيب 
ولكن هذا ،     ّ           ّ                                            فدل  هذا على أن  حتمل الدين عن امليت ال تربأ به ذمته حىت يسدد عنه

وإذا حتمله فإنه جيب عليه املبادرة بتسديده إلراحة امليت ،  عمل طيب ويثاب عليه املسلم
 .  من ارهتانه بدينه

 ة اجلامع يف أحكام الصال

 حكم اجلهر بالنية للصالة 
نويت أن أصلي العصر  : (  ما حكم اجلهر بالنية للصالة كأن أقول- ٣٤٥س

 ؟  ) وهكذا.  أربع ركعات هللا تعاىل
إمنا األعمال  { النية شرط من شروط صحة الصالة وكذلك سائر العبادات لقوله 

ألن حملها القلب ؛   ولكن النية ال يتلفظ هبا)٤( )٣( } ا لكل امرئ ما نوىوإمن،  بالنيات
،  ومل يرد دليل على التلفظ بالنية،  وهي من أعمال القلوب واهللا تعاىل يعلم السر وأخفى

 .  فالتلفظ هبا بدعة

                                                 
 .  )٣/٢٩٦(أمحد ) ١(
 ٣(من حديث جابر بن عبد اللهوانظر جممع الزوائد ومنبع الفوائد )  ٣٣٠ /٣ ( اإلمام أمحد يف مسنده رواه) ٢(

/٣٩ (  . 
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ٣(

 .  )١/٤٣(د ، أمح )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
 .  من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)  ٢ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
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 حكم الصالة االحتياطية لتعويض ما حصل من نقص 
وأعلم أن أول ما ،  ركوع والسجود     ً                       أحيان ا يف الصالة أستعجل يف ال- ٣٤٦س

فهل جيوز يل أن أصلي صالة احتياطية ؛  حياسب عليه اإلنسان يوم القيامة الصالة
 ؟  تعوض ما حصل من نقص يف األوىل
ولكن عليك أن جتتهد يف إحضار قلبك يف اخلشوع ،  الصالة االحتياطية غري مشروعة

 يف مبدأ الصالة بعد االستفتاح الذي وأن تستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم،  يف صالتك
وحتاول إحضار قلبك ،  تستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم؛  تقوله بعد تكبرية اإلحرام

وإن حصل منك بعض ،  هذا هو الواجب عليك،  وأن تتعقل الصالة،  وفكرك يف الصالة
؛  هااهلواجس أو بعض األفكار مث طرحتها عنك وعاودت استحضار الصالة واحلضور في

 .  فهذا غري مشروع؛  أما أن تصلي صالة احتياطية،  فإن هذا ال يضرك إن شاء اهللا

                                                           ً  السبب يف جعل صاليت الظهر والعصر سرا والفجر واملغرب والعشاء جهر ا 
                                                            ما سبب صالة الظهر والعصر سر ا يف القراءة وباقي الصلوات الفجر - ٣٤٧س

 ؟                    ً واملغرب والعشاء جهر ا
ألن ؛   وإن مل يعرف احلكمةعلى املسلم أن يعمل مبا ورد عن النيب الواجب :     ً أول ا

فمعرفة احلكمة أمر ثانوي وزيادة .  الواجب االمتثال سواء عرفنا احلكمة أو مل نعرفها
ومن ذلك اإلسرار يف صالة النهار واجلهر يف صالة الليل يف ،  فائدة وإال فالواجب االمتثال

ولكن رمبا يكون من احلكمة واهللا أعلم أن صالة ،  ة يف ذلكاهللا أعلم ما احلكم.  القراءة
ألن هذا أدعى إىل اخلشوع وألن قراءة صالة الليل أقرب إىل التدبر ؛  الليل جيهر فيها

فإذا جهر بالقراءة كان ذلك أدعى للتدبر .  هلدوء األصوات يف الليل وانقطاع الشواغل
β¨  { {:  واخلشوع كما قال تعاىل Î) sπ y∞Ï©$ tΡ È≅ø‹©9$# }‘Ïδ ‘‰x© r& $ \↔ ôÛuρ ãΠuθ ø% r&uρ ¸ξ‹ Ï% ∩∉∪ { )١(   .

،  ألنه وقت تنقطع فيه الشواغل؛  فالصالة بالليل هلا مزية واجلهر فيها بالقرآن له مزية
                                                 

 .  ٦:  سورة املزمل آية) ١(
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فإنه وقت االشتغال ووقت .  الف النهارويهدأ فيه البال ويتفرغ اإلنسان للتدبر خب
 .                           ً                    األصوات فيكون اإلنسان مشغول ا عن التدبر يف الغالب

 احلاالت اليت يعفى اإلنسان فيها من أداء الصالة بالكلية 
ْ  َ                                    ما هي احلاالت اليت ي ع ف ى اإلنسان فيها من أداء الصالة بالكلية- ٣٤٨س  ؟                   ُ 

إال أنه يصلي على حسب ؛               ً دام عقله ثابت اال يعفى أحد من أداء الصالة بالكلية ما 
   ُ     وال ي عفى ،  فعلى جنب؛  فإن مل يستطع،       ً فقاعد ا؛  فإن مل يستطيع،           ً يصلي قائم ا؛  حاله

 .                                ً أحد من الصالة إذا بلغ وكان عاقل ا
فهذا يرتفع ؛  أو زائل العقل بالكلية،             ً أو كان جمنون ا،                 ً            أما إذا كان صغري ا دون البلوغ

والنائم حىت ،  الصغري حىت يبلغ:  رفع القلم عن ثالثة { لقوله  ؛ عنه التكليف

 .  )٢( )١( } واجملنون حىت يفيق،  يستيقظ
ولكنه يصلي ،         ً له ثابت افاحلاصل أن الصالة ال تسقط عن املسلم البالغ العاقل ما دام عق

 .  على حسب حاله

 حكم من يؤخر الصالة عن وقتها بغري عذر 
     ً             وأحيان ا أؤخرها عن ،   أنا شاب أحافظ على بعض الصلوات يف املسجد- ٣٤٩س

،                      ً                                   كما أنين إذا كنت مرهق ا من العمل أنام عن صاليت العصر واملغرب؛  وقتها بغري عذر
فهل صاليت ؛  إال بعدمها أو أحدمها على األقلوكانت نييت أن ال أقوم من النوم 

            ً                 ً     كما أنين أحيان ا قد ال أكون مرهق ا من ؟  صحيحة إن صليتها بعد االستيقاظ من النوم
؛  أو أفوت صالتني متتاليتني،  ولكن أفوت صالة العصر أو املغرب أو العشاء،  العمل

 .                             ً أفيدونا مأجورين جزاكم اهللا خري ا؟  فما حكم فعلي هذا

                                                 
 .  )١/١٥٥(، أمحد  )٤٣٩٩(أبو داود احلدود ) ١(
 .  ) ١٣٩ - ١٣٧ / ٤ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(
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خرجها عنها من غري عذر فمن أ،  ال جيوز إخراجها عنها،  مفروضة يف أوقات معينة

 .         ً        كان مضيع ا للصالة؛  شرعي
=y#n *  {:  قد قال تعاىل sƒ m .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ì#ù= yz (#θ ãã$|Ê r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#θãè t7¨?$#uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# ( t∃öθ |¡ sù 

tβ öθ s)ù= tƒ $ †‹xî ∩∈∪ { )كما ؛  ال تركها بالكلية،  واملراد بإضاعتها تأخريها عن وقتها،   )٢
 .  ذكر ذلك أئمة املفسرين

وهللا عمل بالنهار ال يقبله يف ،  النهارإن هللا عملًا بالليل ال يقبله ب { : ويف األثر

 .  )٣( } الليل

فقد حبط ؛  من فاته صالة العصر { :  أنه قالعن النيب  " الصحيح " ويف

 .   واملراد فوات وقتها)٦( )٥( } هله ومالهفكأمنا وتر أ { : ويف رواية،  )٤( } عمله
ولو كان ،  فالواجب على املسلم أداء كل صالة يف وقتها مع اجلماعة يف املسجد

 .  بل الواجب أن يفرغ وقت الصالة من العمل ألداء الصالة،      ً          مرهق ا من العمل

 حكم الناس الذين ال حيافظون على الصالة إال يف رمضان 
 الشرعي يف بعض الناس الذين ال حيافظون على الصلوات  ما هو احلكم- ٣٥٠س

حىت إذا دخل شهر رمضان املبارك حافظوا عليها مع اجلماعة يف املساجد وبعد ما 
فهل صالهتم يف رمضان وصومهم ،  ينتهي يعودون ملا كانوا عليه من قبل من اإلمهال

 ؟  وما هي نصيحتكم هلؤالء الناس؟  مقبوالن أم ال
                                                 

 .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٥٩:  رة مرمي آيةسو) ٢(
 .  ) ٢٦٤/ ١ (صفة الصفوة البن اجلوزي :  انظر.  هذا يروى عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه) ٣(
 .  )٥/٣٥٧(، أمحد  )٦٩٤(، ابن ماجه الصالة  )٤٧٤(، النسائي الصالة  )٥٢٨(البخاري مواقيت الصالة ) ٤(
 .  )٢٨٨٦(ساعة ، مسلم الفنت وأشراط ال )٣٤٠٧(البخاري املناقب ) ٥(
 .  ) ١٣٨ / ١ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٦(
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وإذا جاء ،  يئة وهي أن بعض الناس يهمل الصالة يف سائر السنةهذه ظاهرة س
فإذا خرج رمضان عاد إىل حالته ،  رمضان فإنه يرتاد املساجد ويكثر من تالوة القرآن

فهذا أمره خطري وال ينفعه اجتهاده يف ،  األوىل من اإلمهال والكسل وإضاعته الصالة
ؤمن يعرف اهللا جل وعال يف كل عمره ألنه مل ينب على أساس ألن املسلم امل؛  رمضان

وجيتنب ما حرم اهللا عليه ويؤدي ما ،   يف كل حلظاتهويطيع اهللا ،  ويف كل شهوره
ً                                ً         فهو دائم ا مع اهللا سبحانه وتعاىل ال يكون مضيع ا يف أحد ،  فرض اهللا عليه يف كل الشهور        

 ال جتزئ وال فهذه توبة مؤقتة،  ويتوب ويقبل يف شهر واحد،         ً          عشر شهر ا من السنة
ألن التوبة من شروطها االستمرار على العمل الصاحل واإلقالع عن الذنب والعزم ؛  تنفع

 .  على أن ال يعود إليه مرة أخرى
فهو مل ،  وهذه الشروط منتفية يف حق هذا الشخص الذي ال يعرف اهللا إال يف رمضان

 عن الذنوب اليت هو يندم على ما فات ومل يعزم على الصالح يف املستقبل ومل يقلع
فعلى املسلمني أن ينتبهوا ،  وإمنا تاب توبة مؤقتة تنتهي بشهر وال تنفعه وال تفيده،  عليها
ً  وعلى العصاة واملذنبني أن يتوبوا إىل اهللا توبة نصوح ا،  لذلك وأن يكون رمضان إمنا هو ،                                              

اإلمهال وإمنا وما عداه يكون حمل ،  مزيد من الطاعة واخلري وليس هو حمل الطاعة فقط
 .  رمضان زيادة يف عمر املسلم يتزود من اخلري على ما سبق من أيام عمره

وهلذا كان السلف الصاحل إذا جاء رمضان ال يزيد من اجتهادهم ،  هذه صفة املؤمنني
ً                           فهم دائم ا يف معاملة حسنة مع اهللا طول ،  وإذا خرج رمضان ال ينقص من اجتهادهم        

،                  ً                               ً  من اجتهادهم شيئ ا وال ينقص خروجه من اجتهادهم شيئ اال يزيد رمضان،  أعمارهم
     ً   دائم ا ويعرفون اهللا ،   وال يعبدون رمضانألهنم يعبدون اهللا ؛  هذه صفة املؤمنني

وإمنا هذه ظاهرة سيئة جيب على املسلم أن يتجنبها ،  وال يعرفونه معرفة مؤقتة برمضان
 .  ىل اهللا سبحانه وتعاىلوجيب على هؤالء أن يتوبوا إ،  وأن حيذر منها
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 حكم الزواج من رجل ال يصلي وال يصوم 
كان يعمل ،   شابة عربية مسلمة تزوجت من رجل ال تعرفه من قبل- ٣٥١س

وبعد أن مت ،  ووافقت هي على ذلك،  وطلب من أبيها أن تعيش معه،  بأملانيا الغربية
،  شفت أنه ال يصلي وال يصوموخالل حياهتا معه اكت،  ذهبت معه إىل أملانيا؛  الزواج

إضافة إىل ارتكاب بعض املنكرات ؛  بل كان يرغمها على طبخ طعام له يف هنار رمضان
مما جعلها تطلب منه ؛  لكن دون فائدة،  وقد حاولت إصالح شأنه،  األخرى
هل هي على حق يف طلبها الطالق من هذا :  فتقول،      ً            وفعل ا حصل هلا ذلك،  الطالق

،                                       ً إهنا رجعت على بلجيكا مع بعض جرياهنا سابق ا:  مث إهنا تقول؟  لسببالزوج لذلك ا
وهي تعيش مبفردها ،  وهي تعمل هناك لإلنفاق على نفسها وعلى والدها الفقري احلال

وهم ،  أما أكلها ونومها فمنفردة،  ولكنها تعيش معهم يف املرتل فقط،  مع عائلة هناك
ولكنها تسأل ،   به الدين من صالة وصيام وغريهمنحوها احلرية يف ممارسة ما يأمرها
:  وكذلك الصلوات تقول؟  هل فيه خمالفة للدين؛  عن بقائها مبفردها مع هذه العائلة

لكون مكان العمل ؛  تصلي مجيع الصلوات،  إهنا ال تصلي إال بعد عودهتا من العمل
 ؟  فما احلكم يف هذا؛  غري صاحل ألداء الصالة فيه لعدة اعتبارات

 .  نشكرك أيها السائلة على متسكك بالدين وحرصك على التزام شعائره:     ً أول ا
وأما ما سألت من فراقك للزوج ملا رأيت منه عدم متسكه بالدين وأنه ال يصلي وال 

ألن من ترك ؛  وال جيوز لك البقاء معه على هذه احلالة،  فهذا هو الواجب عليك؛  يصوم
فأحسنت كل اإلحسان يف ،  ال تبقى معه مسلمة يف عصمته،  فإنه كافر؛             ً الصالة متعمد ا

 .  وفرارك بدينك عنه،  مفارقتك هلذا الزوج السيئ
؛  وأما ما سألت عنه من ذهابك إىل بلجيكا مبفردك وعملك عند عائلة أجنبية هناك

أو أن تصطحيب الوالد معك إذا أردت السفر إىل ،  فالذي ننصحك به أن تعودي إىل بلدك
أما أن تسافري وحدك وتسكين وحدك وتعملي عند عائلة أجنبية ،  ا أو غريهابلجيك
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وال ،  ألن املرأة عورة؛  وال يرضى به اهللا سبحانه وتعاىل،  فهذا ال يقره اإلسالم؛  منك
 .  ويعرض غريها لالفتتان هبا،  ألن ذلك يعرضها للفتنة؛  جيوز هلا أن تسافر بدون حمرم

،  وال جيوز لك مجعها يف وقت واحد،  أن تؤدى يف أوقاهتافال بد ؛  وأما الصلوات
،                     ً وتفرشي سجادة أو ثوب ا،  وبإمكانك أن حتاويل العثور على مكان للصالة يف مقر العمل

tΒ { . وتصلي عليه يف وقت الصالة uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø%ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω 
Ü=Å¡tFøt s† 4 { )١(   . 

 حكم الصالة عن امليت 
 ؟  فهل جيوز أن أصلي هلا وأهديها؛   والديت توفيت وهي ال تصلي- ٣٥٢س

كت ما تركته عن وقد تر،  أو مل يهيأ هلا من يعلمها،  إذا كانت والدهتا خمتلة العقل
وال يدعا ،  فهذه أمرها إىل اهللا؛  أو عن عدم وجود من يبصرها ويعلمها،  خلل يف عقلها

ومع ذلك تركت الصالة ،  ولديها من يعلمها ويدهلا ويرشدها،  وإذا كانت عاقلة،  هلا
ألنه ال ؛  وال يفيدها الصالة عنها،  فإن هذه ماتت على غري اإلسالم؛  وشرائع اإلسالم

 .  واهللا أعلم.  صلي أحد عن أحدي
 

                                                 
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الطالق ) ١(
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 كتاب الزكاة 

 زكاة هبيمة األنعام 

                                   ً  حكم الزكاة يف اإلبل تعلف يف حظرية دائم ا 
                   ً                                  اشتريت يل وإلخويت عدد ا من اإلبل ومنذ شرائها وهي يف حظرية - ٣٥٣س

ومنذ مضي احلول األول ،  خاصة هبا ال خترج منها حنضر هلا ما تأكل من شعري وحنوه
إنه ليس علينا زكاة ما دامت تعطى :  ويف احلول الثاين قيل لنا،  خرجنا زكاهتاعليها أ

 ؟                       ً وماذا جيب علينا مستقبل ا؟  فهل هذا صحيح،  طعامها عندها وال ترعى بنفسها
                                                                   ً         هذا جممل فإن كان قصدكم من اقتناء هذه اإلبل التجارة وتسمينها وبيعها طلب ا للربح 

الغرض القتنائكم منها استنتاج هذه اإلبل وطلب نسلها أما إذا كان ،  فهذه فيها زكاة
إذا كانت تعلف أكثر ،  وشرب لبنها فهذه ال زكاة فيها ما دمتم تعلفوهنا أكثر احلول

 .  وإذا كانت ترعى أكثر احلول فتكون فيها زكاة،  احلول فال زكاة فيها

                                    ً  حكم الزكاة يف البقر تعلف يف حظرية دائم ا 
تربية األبقار ذات احلليب اليت تأكل العلف الذي  هناك مشروع ل- ٣٥٤س

فهل عليها زكاة أم أن الزكاة فقط فيما حيصل من ،  حيضر هلا وال ترعى نفسها بالفالة
 ؟  فكم عددها،  وإذا كان عليها زكاة.  األرباح السنوية

ا إمن،  ليس عليها زكاة يف نفسها،  األبقار اليت تتأكد يف اإلنتاج وينفق عليها وتعلف
 .  الزكاة جتب يف السائمة وهي اليت ترعى احلول أو أكثره من املباح

ولكن إذا حصل من غلتها على ،  أما اليت تعلف أكثر احلول فهذه ال زكاة يف أصلها
أو إذا باعها وحال .  مال يبلغ النصاب فأكثر فإنه يزكي إلخراج ربع العشر من غلتها

 .   العشراحلول على مثنها فإنه يزكي إلخراج ربع
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 حكم الزكاة يف األغنام اليت يشترى هلا علفها 
 مسعت من بعض الناس بأن الزكاة ال جتب على الغنم اليت تشتري هلا - ٣٥٥س

 ؟     ً                علف ا فهل الكالم صحيح
،  ألن الزكاة إمنا تكون يف السائمة؛  نعم إذا أعلفتها أكثر السنة فهذه ليس فيها زكاة

أما اليت تعلفها أكثر .  هو العشب احلول أو أكثر احلولو،  وهي اليت ترعى من الكأل
السنة أو كل السنة فليس فيها زكاة إال إذا كانت عروض جتارة بأن تبيع وتشتري يف الغنم 

وهي ربع العشر كسائر عروض التجارة إذا ،  فالزكاة جتب يف قيمتها،  أو تعلفها وتبيعها
 .  واهللا تعاىل أعلم.  ا الذي اشتريت بهحال عليها احلول أو حال احلول على رأس ماهل

 حكم زكاة هبيمة األنعام ومقدار نصاب األوراق النقدية 
وما نصاب األوراق النقدية ؟   هبيمة األنعام يف املزارع هل فيها زكاة- ٣٥٦س

 ؟  ) الريال السعودي (
ر والنسل هبيمة األنعام اليت ترعى كل السنة أو غالبها من الكأل املباح وهي تراد للد

أما اليت تعلف أكثر السنة ،                                                 ً جتب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت النصاب املعترب شرع ا
فليس فيها زكاة إال إذا كان القصد منها تسمينها للبيع للربح والتجارة فإهنا تصبح عروض 
فع                                                  ُ  َ َّ                       جتارة جتب الزكاة يف قيمتها كسائر السلع التجارية بأن ت ق و م عند احلول مبا تساوي ويد

 .  ربع العشر من قيمتها املقدرة
                                                                 ً  ومقدار نصاب األوراق النقدية السعودية هو ما يعادل صرف ستة ومخسني ريال ا 

 .  واهللا أعلم،                 سعودي ا من الفضة

 حكم تأخري زكاة األغنام إىل عام مقبل 
وقد ،   أنا سوداين أعمل يف دولة قطر ويل بعض األغنام يف السودان- ٣٥٧س

ي بقطر أكثر من سنة فهل جيوز تأجيل الزكاة منها على ما بعد مضى على وجود
ً                              علم ا بأنين مل أزكها يف السنة املاضية،  رجوعي إىل السودان وأنا موجود هنا يف قطر ،    
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وبعد رجوعي إىل السودان هل أنتظر حىت حيول عليها احلول الثاين وأزكي عن احلولني 
 ؟                     ً أرشدونا جزاكم اهللا خري ا؟   ً                                    مع ا أو أن أعجل الزكاة عن العام املنصرم

ال شك أن الزكاة أحد أركان اإلسالم جيب إخراجها عند متام احلول مع التمكن من 
،              ً                                                        ذلك وإذا مثل ا تغيبت عن مالك كما ذكرت من أن مالك يف السودان وأنت يف قطر

رة ألن يف ذلك مباد؛  فإنه ينبغي لك أن توكل من يقوم مقامك يف إخراج الزكاة يف وقتها
    ً                                                  وضمان ا ألداء احلق الذي عليك خشية أن يعرض لك عارض من موت ،  يف أداء الواجب

أما ما ذكرت من أنك إذا ،  فيتأخر إخراج الواجب ويتعذر،  أو نسيان أو غري ذلك
                                                                        ً     ذهبت للسودان هل تؤخر إخراج العام املاضي إىل أن يأيت العام القادم وخترجها مجيع ا أو 

وجيوز أن تعمل زكاة العام ،  در بإخراج الزكاة عن العام املاضيفاملتعني أن تبا،  تعجل
 .  واهللا تعاىل أعلم،  الذي مل يتم فتخرجها مع زكاة احلول الذي مت

 زكاة احلبوب والثمار 

 حكم زكاة اخلضروات واحليوانات 
 سائل يسأل عن الزكاة يف األرض اليت كانت تزرع برا وشعريا أو ذرة - ٣٥٨س

 تزرع إال من اخلضراوات كالطماطم والفاصوليا والباميا وغريها من أصبحت اآلن ال
وكذلك احليوانات إذا بلغت نصابا مثل اإلبل ؟  أنواع اخلضراوات فهل عليها زكاة

واألغنام والبقر وأخذنا واحدة على النصاب وأعطيناها أحد املستحقني أو ذحبناها 
فما حكم هذا ،  يعها ونتصدق بقيمتهاوفرقنا حلمها للفقراء أو أكلنا حنن منها أو نب

 ؟  العمل
فالصحيح من قويل العلماء أن ،  أما الزكاة يف اخلضراوات مما ذكرت:  أوال

وإمنا تكون الزكاة يف قيمتها بعدما حيول عليها ،  اخلضراوات ليس فيها زكاة يف ذاهتا
 :  روطأما ما ذكرت من اإلبل والبقر هذه جتب فيها الزكاة بش،  احلول عندكم

 .  أن تكون نصابا فأكثر:  أوال
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 .  أن حيول عليها احلول:  ثانيا
 .  أن تكون قد اختذت للدر والنسل ال للعمل عليها:  ثالثا
فإذا توافرت فيها هذه ،  أن تكون راعية احلول أو أكثره من الكأل املباح:  رابعا

وال جيوز ذحبها ،  كنيوخترج زكاهتا إىل الفقراء واملسا،  الشروط وجبت فيها الزكاة
وإذا كان ويل األمر أرسل جباة للزكاة فإهنا تسلم إليهم فإن مل يكن هناك ،  وتوزيع حلمها

وإن كانت ،  فاملسلم خيرجها ويصرفها للفقراء واملساكني وال يذحبها ويوزع حلمها،  جباة
ام احلول عليها فإنه عند مت،  هذه اإلبل أو البقر مل تعد للدر والنسل وإمنا أعدت للتجارة

فإنه ،  وما باع منها،  يقومها مبا تساوي عند متام احلول وخيرج ربع عشر قيمتها املقدرة
 .  يزكي قيمته

 حكم إخراج زكاة اخلارج من األرض 
 إذا كان املالك اثنني بعد أن أخذ كل منهما نصيبه 

 يقوم  مت االتفاق بيين وبني شخص ما على أن أمنحه قطعة أرض زراعية- ٣٥٩س
وبعد احلصاد استلمت النسبة ،   من اإلنتاج) %١٠ (بزراعتها مقابل أن مينحين 

أم جيب أن يستخرج هو ،  فهل أقوم بإخراج الزكاة منها،  اخلاصة يب من اإلنتاج
 ؟  الزكاة كاملة من اإلنتاج الذي هو من نصيبه

ميع هو قبل وإذا زكى اجل،  فيجب عليك أن تزكيه،  إذا بلغ نصيبك نصاب احلبوب
،  مث زكى هو نصيبه فقط،  أما إذا دفع إليك نصيبك،  فهذا يكفي،  أن يعطيك نصيبك

،  ألنك متلكه وقت وجوب الزكاة؛  فإنه عليك أن تزكي نصيبك إذا بلغ نصاب احلبوب
 .  إال أنه مشاع مع نصيب املزارع،  وهو اشتداد احلب

 .  واهللا أعلم . ونصاب احلبوب هو ثالمثائة صاع بالصاع النبوي
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 زكاة النقدين 

 حكم زكاة احللي الذي يلبس 
 هل على احللي الذي يلبس سواء كان ذهبا أو فضة زكاة خاصة وما - ٣٦٠س
 ؟  مقدارها

إن اهللا سبحانه وتعاىل أوجب الزكاة يف الذهب والفضة ويف غريمها من األموال 
وإذا بلغ الذهب أو ،  ن األرضواخلارج م،  وعروض التجارة،  كبهيمة األنعام،  النامية

 .  فإنه جتب فيهما الزكاة كسائر األموال األخرى،  الفضة نصابا فأكثر
وهي باجلنيه السعودي أحد عشر جنيها وثالثة ،  ونصاب الذهب عشرون مثقاال

 .  ومقدارها بالغرامات اثنان وتسعون غراما،  أسباع اجلنيه
ارها بالريال الفضي السعودي املعروف ومقد،  ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقاال

 .  ستة ومخسون رياال
ومثل ،  فإنه جتب فيه الزكاة ربع العشر،  فإذا بلغ الذهب أو الفضة هذا املقدار فأكثر

فإذا بلغت النقود الورقية قيمة ،  ألهنا تقوم مقام الذهب والفضة؛  ذلك النقود الورقية
فإهنا ،  -ومخسني رياال من الفضة فأكثر بلغ صرفها صرف ستة :   يعين-نصاب الفضة 
 .  جتب فيها الزكاة

على أنه ،  فهذا حمل خالف بني أهل العلم واجلمهور،  وأما احللي املعد للباس والزينة
فهو ،  ومل يعد للتجارة أو للقنية،  أو العارية،  ما دام أنه معد لالستعمال،  ال زكاة فيه

،  كاملالبس،  ونه ماال ناميا إىل كونه ماال مستعمالألنه حتول من ك؛  كسائر املستعمالت
 .  هذا قول مجهور العلماء أهل العلم سلفا وخلفا.  وغري ذلك،  واملراكب،  واملساكن

ألدلة ،  ولو كان معدا لالستعمال،  وذهب بعض العلماء إىل وجوب الزكاة يف احللي
ومل ينظروا إىل ما ،  هب والفضةرأوها وأخذوا هبا مع العمومات اليت توجب الزكاة يف الذ
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فرأوا بقاء ،  عرض للحلي من حتويله من كونه ماال ناميا إىل كونه ماال ملبوسا مستعمال
 .  وجوب الزكاة فيه
.  فإذا زكاه اإلنسان فهذا أحوط وأبرأ لذمته وخروج من اخلالف،  وعلى كل حال

 .  واهللا أعلم

 كيفية إخراج زكاة الذهب 
 ؟  لذهب خترج ماال أم عينا كقماش أو طعام أو حنوه هل زكاة ا- ٣٦١س

ألهنا مواساة فيؤخذ من الدراهم ؛  األصل أن الزكاة تؤخذ من جنس املال املزكى
وجيوز على الصحيح أن ،  ومن املواشي مواش من جنسها،  ومن احلبوب حبوب،  دراهم

واهللا .  وأرفق باحملتاجيدفع بدل الدراهم عروضا من قماش وحنوه إذا كان هذا أنفع للفقري 
 .  أعلم

 مقدار نصاب الذهب وكيفية إخراج زكاة ما مل يزك عنه يف السنة املاضية 
فإين أملك بعض القطع ؟  وكم أخرج منه؟   كم مقدار نصاب الذهب- ٣٦٢س

وقد مرت عليها سنة دون أن أخرج زكاهتا علما بأهنا ليست معي ،  الذهبية من احللي
وهل ؟   أخرج عن السنة املاضية واحلاضرة أم عن احلاضرة فقطهنا يف اململكة فهل

 ؟  أخرجها اآلن أم أنتظر حىت أصل إىل بلدي الذي هي فيه
وهي باجلنيه السعودي أحد ،  حليا كان أو غريه،  نصاب الذهب عشرون مثقاال
وحترير ،  وأما ما جيب يف الذهب فهو ربع العشر،  عشر جنيها ونصف جنيه تقريبا

وجيب أن خترج ،   غراما) ٩٢ ( املثقال بالغرام املعروف اآلن اثنان وتسعون غراما عشرين
وجيوز أن خترجها يف بلدك أو يف غريه وتدفعها ،  زكاته عن كل سنة مرت عليها

 .  للمستحقني



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٧٧٠

 زكاة من يبيع ويشتري الذهب 
بيع فيه  أنا أملك من الذهب ما قيمته ألف دينار أو ألفا دينار تقريبا وأ- ٣٦٣س

 ؟  وهل أزكيه ذهبا من جنسه أم أزكيه نقدا؟  وما مقدارها؟  وأشتري فهل عليه زكاة
،  إذا ملك املسلم نصابا من الذهب فأكثر ومقدار النصاب من الذهب عشرون مثقاال

فإذا ملك املسلم هذا ،  وهي تعادل أحد عشر جنيها ونصف اجلنيه من اجلنيه السعودي
ب عليه فيه الزكاة بأن خيرج منه ربع العشر سواء أخرجها من نفس املقدار فأكثر فإنه جي

الذهب أو أخرجها صرفا من نقود أخرى بأن خيرج ما يقابلها من النقود األخرى يف 
 .  واهللا أعلم،  صرفها

 كيفية تقدير زكاة احللي ومقدار النصاب فيه 
؟  ته أو بوزنههل بقيم؟   كيف تقدر املرأة حليها اليت تريد دفع زكاته- ٣٦٤س

 ؟  وما مقدار النصاب وزكاته؟  وهل تزكيه ذهبا من جنسه أم خترج نقدا عنه
احللي إذا كان معدا للتجارة أو معدا لغري االستعمال جتب فيه الزكاة قوال واحدا من 

 .  غري خالف بني أهل العلم
فيقوم ،   تكون بقيمته) معروضا للبيع (وزكاته تكون بقيمته إذا كان معدا للتجارة 

 .  وخيرج منه ربع عشر قيمته
فهذا تعترب الزكاة ،  وإمنا لالحتفاظ به،  أما إذا كان مرصدا لغري اللبس ولغري التجارة

وهي أحد عشر جنيها سعوديا ونصف جنيه ،  فإذا بلغ وزنه عشرين مثقاال،  يف وزنه
وله أن ،  رجها منهوله أنه خي،  فإنه جتب الزكاة فيه على حسب وزنه ربع العشر،  تقريبا

 .  خيرجها نقودا من غريه من األوراق النقدية أو من الفضة
هل جتب فيه الزكاة أو :  فهذا فيه خالف بني أهل العلم،  أما احللي املعد لالستعمال

ألن احللي مثل الثياب والدواب ؛  والصحيح الذي يظهر يل أنه ال زكاة فيه؟  ال جتب
وكذلك اليت تتخذ ،  لعمل عليها أو لتأجريها أو ما أشبه ذلكوهبيمة األنعام اليت تتخذ ل
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،  مع أهنا من األموال الزكوية إذا كانت لغري االستعمال،  هذه ال زكاة فيها،  للركوب
فهي ال ،  وإمنا هي لالستعمال،  أما إذا كانت لغري النماء،  بل كانت للنماء والزيادة

مور اليت ال تتخذ للنماء والزيادة وإمنا تتخذ هبيمة األنعام واملالبس وسائر األ،  تزكى
 .  هذا وجه هذا القول.  ومنها احللي،  لالستعمال

ولو كان معدا لالستعمال أو ،  ومن العلماء من ذهب إىل أنه جتب فيه الزكاة
وألدلة خاصة وردت ،  أخذا بالعمومات اليت توجب الزكاة يف الذهب والفضة،  العارية
،  وإذا زكي احللي املعد لالستعمال من باب االحتياط،   خالفيةفاملسألة،  يف ذلك
 .  وتكون زكاته على وزنه كما سبق.  فحسن

 حكم زكاة حلي النساء 
أم أن إخراجها ؟  هل جتب،   ما حكم اإلسالم يف زكاة حلي النساء- ٣٦٥س

 .  جزاكم اهللا خريا ونفع بكم اإلسالم واملسلمني؟  فقط هو األحوط
بل كثري ،  فاألئمة الثالثة أمحد والشافعي ومالك،  لة كما ال خيفاكم خالفيةهذه املسأ
إنه :  كثري من أهل العلم يقولون،  مثل شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم،  من أهل العلم

ألنه صار من مجلة اللباس ومن مجلة احلاجيات ؛  ال زكاة يف حلي املرأة املعد لالستعمال
 .  كاة فيهفال ز،  املستعملة

أنه جتب :  وهو مذهب احلنفية ومجاعة من أهل العلم،  وذهب طائفة من أهل العلم
 .  فيه الزكاة بأدلة استدلوا هبا يف هذه املسألة

والذين ،  فهذا شيء طيب،  وأراد أن يزكي،  من أراد االحتياط،  وعلى كل حال
يت استدل هبا املوجبون بأهنا أجابوا على األحاديث ال،  ال زكاة يف حلي املرأة:  قالوا

 .  أحاديث فيها مقال
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 حكم زكاة الذهب املستعمل 
 ؟   هل على الذهب املستعمل زكاة- ٣٦٦س

اختلف العلماء يف وجوب الزكاة يف الذهب الذي تلبسه املرأة للتزين والتحلي به على 
 :  قولني

وإمنا أعد ،  يعد للنماءألنه مل ؛  أنه ال زكاة فيه:  وهو قول اجلمهور،  القول األول
 .  وهذا قول مجاعة من الصحابة.  فهو كالثياب والدواب املستعملة،  لالستعمال

أخذا بالعمومات الواردة يف وجوب الزكاة يف ،  أن فيه الزكاة:  والقول الثاين
 .  رأى أهل هذا القول صحتها،  وألدلة خاصة وردت يف ذلك،  الذهب

ومن أراد االحتياط ودفع الزكاة عن احللي ،  قهواملسألة مبسوطة يف كتب الف
 .  فهذا أحسن،  املستعمل

 حكم إخراج زكاة ذهب وجموهرات الزوجة املعد لالستعمال 
 أنا شاب متزوج وليس يل أي دخل مادي سوى ما أتقاضاه من اجلامعة - ٣٦٧س

لكن ،  اليت أدرس فيها حيث ال تكفي إال لسد حاجايت الضرورية وال يبقى منها شيء
لدي بعض الذهب واجملوهرات اخلاصة بزوجيت فهل جتب علي الزكاة سواء على مايل 

 ؟  أو جموهرات زوجيت
ال جتب عليك الزكاة إال إذا كان عندك دراهم تبلغ النصاب فأكثر وحال عليها احلول 

وأما حلي زوجتك فإذا كانت أعدته لالستعمال ففي ،  فإنك خترج منها ربع العشر زكاة
جتب على :  والذين يرون فيه الزكاة يقولون،   الزكاة فيه خالف بني العلماءوجوب

وإن دفع الزكاة عنها من ،  أما زوجها فال جيب عليه شيء،  مالكة احللي وهي الزوجة
 .  باب التربع فال بأس بعد إذهنا بذلك
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 حكم الزكاة على الذهب واجملوهرات اليت تستخدمها املرأة لالستعمال الشخصي 
 هل جيوز للمرأة أن تزكي على الذهب واجملوهرات اليت تستخدمها - ٣٦٨س

 ؟  لالستعمال الشخصي
ما تستعمله املرأة من اجملوهرات غري الذهب والفضة يف التحلي ال جتب عليه الزكاة فيه 

وأما ما تتحلى به من ،  كالثياب امللبوسة،  ألنه معد للبس ال للتجارة؛  من غري خالف
األكثر منهم على عدم ،  ففي وجوب الزكاة فيه خالف بني أهل العلم،  فضةالذهب وال

والزكاة إمنا جتب ،  ألنه حتول من كونه ماال ناميا إىل كونه مستعمال؛  وجوب الزكاة فيه
فمن زكاه من باب ،  وذهب بعض العلماء إىل وجوب الزكاة فيه،  على األموال النامية

 .  فهو أحسن،  االحتياط واخلروج من اخلالف

 حكم زكاة حلي املرأة الذي مت شراؤه بقصد الزينة 
بالنسبة لذهب املرأة الذي يتم شراؤه بقصد الزينة :   يقول السائل- ٣٦٩س

ويف حالة وجوهبا هل تدفع مرة واحدة أم تدفع ؟  واالستخدام فهل جتب الزكاة عليه
 ؟  كل سنة بنسبة ربع العشر

 :  اة يف احللي املعد لالستعمال على قولنيالعلماء خمتلفون يف وجوب الزك
ألنه ؛  أنه ال زكاة فيه:  - وهو قول األكثر وفيهم مجاعة من الصحابة -القول األول 

 .  أصبح مثل اللباس ومثل املسكن وحنومها من احلوائج اليت يستعملها اإلنسان
والعمومات ،  ةأن فيه الزكاة نظرا ألنه من النقدين الذهب أو الفض:  والقول الثاين

،  تدل على وجوب الزكاة فيهما مع حديث ورد خبصوص الزكاة يف احللي أو أحاديث
ولكن األحاديث اليت وردت خبصوص إجياب الزكاة يف احللي قال عنها أهل القول 

وعلى كل حال من أراد أن يزكيه من باب االحتياط وخروجا من ،  إهنا ضعيفة:  األول
  . فهذا شيء طيب،  اخلالف
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 حكم زكاة احللي املختزن املعد لالحتفاظ بقيمته 
بل ،  الذهب املختزن ومل يعد للزينة:   السؤال عن زكاة احللي- ٣٧٠س

 ؟  وهو حلي،  لالحتفاظ بقيمته
إذا احتاجه ،  فاحللي إذا كان معدا للتجارة واالحتفاظ بقيمته يعترب من الرصيد،  نعم

وجتب الزكاة يف قيمته ال ،  فهذا جتب فيه زكاة،  باعه ، أو إذا ارتفع مثنه،  اإلنسان باعه
أما .  مث خيرج ربع العشر من قيمته املقدرة،  فيثمن عند متام احلول مبا يساوي،  على وزنه

ولكن ،  فهذا جتب فيه الزكاة أيضا،  ال يراد به التجارة،  إذا كان حمتفظا به للقنية فقط
فإنه جتب ،  )  جنيه سعودي تقريبا٥.  ١١بلغ   (، جتب الزكاة على وزنه إذا بلغ نصابا

وإمنا ،  وال للبس،  ال للتجارة،  والزكاة هنا على وزنه إذا كان معدا للقنية،  فيه الزكاة
 .  حمتفظ به للقنية

قد يكون ،  فإن الزكاة جتب على قيمته ال على وزنه،  وإن كان معدا للبيع والشراء
 .  ألنه معد للتجارة؛  كاة على قيمتهأنقص من النصاب ومع هذا جتب الز

 حكم زكاة املال املدخر للحج 
هل جتب فيه الزكاة ،   املال املدخر للحج يف أحد املصارف اإلسالمية- ٣٧١س
 ؟  أو ال

فإنه جتب فيه ،  وحال عليه احلول،  أو بضمه إىل غريه،  املال إذا بلغ النصاب بنفسه
فإن املال إذا حال عليه احلول ،  فقة أو لغري ذلكولو كان مدخرا للحج أو للن،  الزكاة

فإنه جتب فيه الزكاة ،  وهو يف ملك صاحبه من نقود أو عروض جتارة أو سائمة األنعام
 .  عند كل حول
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 زكاة املال املدخر لبناء بيت 
حيث إننا نسكن يف مرتل ،   عندي مبلغ من املال مجعته لبناء مرتل- ٣٧٢س

وكيف ؟  فهل جيب علي الزكاة من هذا املبلغ،  يس لنا من يعولناول،  باإلجيار السنوي
 ؟  يتم إخراجها إن وجبت

وجبت ،  وحال عليها احلول،  وبلغت النصاب فأكثر،  إذا جتمع لديك دراهم،  نعم
،  أو تشتري هبا حاجة من احلوائج،  حىت ولو كنت تنوي أن تبين هبا مسكنا،  فيها الزكاة

فإهنا ،  وهي يف ملكك،  وحال عليها احلول،  لغت النصاب فأكثرما دام أهنا دراهم ب
 .  بأن خترج منها ربع العشر،  جتب فيها الزكاة

 كيفية إخراج زكاة املال املتجدد ومكان إخراج الزكاة 
 كيف ميكن إخراج زكاة املال عن مال مرت عليه سنة وأنا أمجعه وال - ٣٧٣س

وهل أخرج الزكاة أيا كان نوعها يف ؟   السنةأعرف ما أكمل السنة منه وما مل يكمل
 ؟  بلدي أم يف اململكة علما أنين أعمل يف اململكة ولست منها

 :  هذا السؤال له شقان
وال ،  وليس على حد سواء يف وصوله إليه،  عنده مال متجمع:  يقول : الشق األول

إن :  ن هذا أن نقولواجلواب ع،  تعلم ما حال عليه احلول منه وما مل حيل عليه احلول
فإن ،  وهذا النصاب أنتج أرباحا يف خالل السنة،  كان عنده نصاب حال عليه احلول

والربح ،  ) رأس املال (الربح يتبع األصل ولو مل حيل عليه احلول فيزكي اجلميع األصل 
 أما إذا كان هذا،  ألنه تبع ألصله؛  الذي در منه ولو مل يكن الربح قد حال عليه احلول

الوافد اجلديد ليس رحبا للمال التليد عندك كاملوظف والعامل 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 جعل شهرا من السنة كشهر 

ج فيه زكاة ما جتمع عنده مما حال عليه احلول ومما مل حيل عليه رمضان مثال موعدا خير
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وما مل حيل عليه احلول فتعجيل الزكاة جيوز ،  فما حال عليه احلول فال إشكال فيه،  احلول
 .  فإنه بذلك حيل إشكاله وتربأ ذمته إن شاء اهللا تعاىل،  لغرض صحيح

ة فإن الفقهاء نصوا على أن حمل وهو حمل إخراج الزكا : أما الشق الثاين من السؤال
 فالبلد )٢( )١( } فترد على فقرائهم { إخراج الزكاة هو البلد الذي فيه املال لقوله 

وجيوز نقل الزكاة لغرض ،  ) يف فقراء ذلك البلد (الذي فيه مالك خترج زكاته يف فقرائه 
 كما إذا مل يكن يف البلد الذي فيه املال فقراء فيجوز نقلها صحيح إىل بلد آخر قريب منه
فأنت تراعي هذا إن كان البلد الذي فيه املال فيه فقراء ،  إىل مكان آخر فيه فقراء

وإن كان ليس يف بلد املال فقراء ومستحقون ،  ومستحقون فأخرج زكاة املال يف بلد املال
 .  اىل أعلمواهللا تع،  فانقلها إىل أقرب البالد إليه

 زكاة املال املتزايد كل شهر من رواتب املوظف 
فقد ،   كيف تتم الزكاة على املال املتزايد كل شهر من رواتب املوظف- ٣٧٤س

،  ولكن بعضه مل حيل عليه احلول،  حيول احلول وحتت يدي من املال ما جتب فيه الزكاة
 ؟  فماذا أفعل به

زكاة عن املال املتحصل لديك واملتجمع إذا خصصت شهرا من السنة خترج فيه ال
ما كان :  خترج الزكاة عما حتصل لديك،  فهذا شيء طيب،  شهر رمضان مثال،  لديك

،  وما مل يتم حوله تكون قد عجلت زكاته،  مت حوله فتكون الزكاة قد أخرجت يف وقتها
صوصا  خ-وهذا هو الذي ال يسع الناس ،  وتعجيل الزكاة جائز إذا كان لغرض شرعي

 .   إال العمل به-املوظفني 

                                                 
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٤٢٥(البخاري الزكاة ) ١(

 .  )١٦١٤(لدارمي الزكاة ، ا )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ١٠٨ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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 كيفية زكاة الورثة ملال املوروث الذي مل يزك 
هـ وكان له دين عند بعض الناس وقد ١٤٠٦ تويف والدي يف عام - ٣٧٥س

 ولكن هذه - الورثة - ألف ريال سعودي وهي طبعا لنا ٢٥حضر منه مبلغ وقدره 
ءنا كيف نزكيها عن هذه املدة اليت ال لذا نرجو إفتا،  املبالغ مل تزك وإىل هذا التاريخ

هذا واهللا حيفظكم ؟  تقل عن سبع سنوات وعلى من يكون اإلمث يف هذا التأخري
 .  ويرعاكم

إذا خلف امليت دراهم فإنه جيب على كل وارث له أن يزكي نصيبه منها إذا بلغ 
ا مر وإذ،  النصاب فأكثر وحال عليه احلول من حيث وفاته سواء قسمت أو مل تقسم

عليها عدة سنوات وهي مل تزك فإنه جيب على كل وارث أن خيرج زكاة نصيبه عن تلك 
والنصاب ما يعادل صرف ستة ومخسني ،  السنوات إذا كان نصيبه يبلغ النصاب فأكثر

 .  واهللا أعلم،  رياال سعوديا من الفضة

 حكم دفع زكاة مال رجل ليتيم عنده 
ربعة آالف دينار عراقي وقد مضى عليه  لدي مبلغ من املال وقدره أ- ٣٧٦س
فهل جيوز يل دفع الزكاة منه إىل طفل يتيم عندي أم أتصدق به على غريه من ،  سنة

وكم هو املبلغ الذي جيب علي دفعه مقابل هذا املبلغ الذي هو أربعة آالف ؟  الفقراء
 ؟  دينار

بكفالته وما يلزم ألنك قد قمت ؛  ال جيوز دفعك الزكاة إىل هذا اليتيم الذي عندك
أما قدر ،  فعليك أن تدفعها إىل فقري آخر حيتاج إليها،  فقد استغىن بذلك عن الزكاة،  له

واهللا ،  أي اثنان ونصف يف املائة،  املبلغ الذي تدفعه زكاة عن هذا املال فهو ربع العشر
 .  أعلم
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 حكم زكاة أموال اليتامى 
من مدة ال تقل عن ثالث عشرة  أنا أعول قصرا تويف عنهم والدهم - ٣٧٧س
علما بأن والدهم مل يترك ،  وليس هلم من يعوهلم ويرعى مصاحلهم سواي بعد اهللا،  سنة

ولكن جتمع هلم عندي مبلغ مخسة عشر ألف ريال من أهل ،  هلم أي شيء من املال
وكنت على ،  وقد مضى عليهم عندي مخس سنوات،  ومل أصرف منه شيئا،  اخلري

وأريد أن أشغل هذا املال يف التجارة ،  أخرج زكاته من مايل اخلاصرأس كل حول 
ولكن ليس عندي وصية بذلك من والدهم ،  لعله ينمو أو يزيد باحلالل إن شاء اهللا

،  وحينما طلبت منهم ذلك،  وليس عندي وكالة منهم بالتصرف يف ماهلم،  املتوىف
وهل ؟  صلحتهم دون رضاهمفهل جيوز يل أن أتصرف يف ماهلم مل،  رفضوا إعطائي

أم أنه ليس عليهم إخراج الزكاة من ذلك املال ،  إخراجي الزكاة من مايل اخلاص جائز
 .  أفيدوين بارك اهللا فيكم؟  املتجمع من تربعات أهل اخلري

 .  أوال تشكر على عنايتك بإخوتك ورعاية مصاحلهم
وأنك خترج زكاته من  ، أما ما ذكرت من أنه جتمع لديك هلم مال من أهل اإلحسان

فالذي حيل هذا اإلشكال أن تراجع القاضي ،  وأنك طلبت منهم التوكيل فرفضوا،  مالك
مث هو يصدر الوكالة الشرعية لك على إخوتك ،  وتشرح له هذه القضية،  الذي بطرفكم

 .  فهذا مرجعه إىل القاضي،  ورعاية مصاحلهم
،  ألن الزكاة جتب يف املال؛   بال شكفإنه جتب فيه الزكاة،  أما ماهلم الذي ذكرت

فأنت خترج ،  وخيرجها ويل ذلك الصغري أو القاصر،  ولو كان صاحبه صغريا أو قاصرا
فالواجب أن خترج الزكاة من ،  الزكاة نيابة عنهم بعد أن حتصل على الوكالة من القاضي

ء طيب وتشكر فهو شي،  وإذا رأيت أن خترج نيابة عنهم من مالك وتربعا منك،  ماهلم
 .  عليه
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 حكم زكاة األموال اليت بيد املدين 
 أخذت من رجل مبلغا وقدره مخسة آالف وملا أخذهتا وقضيت هبا - ٣٧٨س

حاجيت أدركين هذا الرجل وقال يل عليك الزكاة ال بد من تزكيتها فزكاهتا عليك 
أنا ولكن مل بل أعدها إيل كي أزكيها :  فقال يل،  فقلت له أنه ال جيوز أن أزكيها

فهل يف ،  أجدها يف ذلك الوقت فأجربتين الظروف على تزكيتها باملبلغ الذي تستحقه
 .  أفيدوين جزاكم اهللا كل خري؟  هذه احلالة يلزمين شيء وهل تزكيتها جائزة أم ماذا

 :  ما فعله هذا الرجل حمرم من وجهني
ذ الزيادة أو املنفعة عليه أنه طلب زيادة عن القرض والقرض ال جيوز أخ:  الوجه األول

ألنه عقد إرفاق يقصد به الثواب واألجر فال جيوز للمقرض أن يأخذ من ؛  من املقرض
ألن هذا ؛  املقترض زيادة على القرض وأن يفرضها عليه فرضا أو يشترطها عليه اشتراطا

.  )١( } كل قرض جر نفعا فهو ربا { يكون من الربا بل هو من أعظم الربا قال 
وعلى هذا الرجل أن يتوب إىل اهللا وأن يرد هذه .  فهذا الذي فعله هذا الرجل يكون ربا
 .  الزيادة اليت أخذها منك وفرضها عليك

أن زكاة املال إمنا جتب على املالك وال جتب على غريه فإلزامه إياك :  الوجه الثاين
ألن الزكاة واجبة على صاحب الدين ودفعها مطلوب ؛  ئ ذمته منهابدفع الزكاة ال يرب

 .  منه

 زكاة املال الذي ليس بيد الدائن املعسر عند املدين املفلس 
ولكن صديقي ،   يل على أحد األصدقاء دين وأنا حباجة ماسة هلذا املبلغ- ٣٧٩س
وهل أخرجها يف ،  ولو طالت هذه املدة لسنني؟  فهل على هذا املبلغ زكاة.  معسر

 ؟  كل سنة أم أمجعها مؤجلة إىل أن أقبضه منه
                                                 

،  ) ١٧٣ص " ( الغماز على اللماز"  ، و ) ٢٤٠ص (،  " أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب: "  انظر) ١(
 .  ) ١٢٤ص (،  " متييز الطيب من اخلبيث"  و
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أنه يزكيه إذا قبضه لسنة .  الصحيح من أقوال أهل العلم يف الدين إذا كان على مفلس
ألنه عرضة لعدم ؛  أما السنوات املاضية وهو يف ذمة املفلس ليس عليه زكاة،  واحدة

 .  يه لعام واحدفإذا قبضه وجب عليه أن يزك،  احلصول وألن يذهب

 زكاة املال الذي يكون له عند آخرين 
 إذا كان يل على أناس دين هل جيوز أن أخرج زكاة هذا املال الذي يل - ٣٨٠س

 ؟  لدى اآلخرين
إذا كان الدين على مليء وحال عليه احلول وهو يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إىل ما 

س وال تضمن احلصول عليه فإنك تزكيه وإن كان على مفل،  فإنه جتب فيه الزكاة،  عندك
 .  إذا قبضته عنه سنة واحدة فقط على الصحيح

 حكم زكاة املال املتجمع من وجوه اخلري 
 املال املكون من وجوه اخلري أو احملسنني وقد يكون بعضه أيضا من - ٣٨١س

 ؟  هل يزكى عنه أيضا،  الزكوات
دون نظر إىل ،  لزكاة عنهفتخرج ا،  إذا جتمع نصاب فأكثر لكل واحد،  نعم
ولكن جيب أن يالحظ أنه إذا .  هل هو صدقات أو من تربعات أو من غري ذلك،  مصدره

 .  فإن الزكاة ال حتل هلم،  كان هلم مال يكفيهم

 زكاة عروض التجارة 

 حكم زكاة األراضي املعدة للبيع 
ما هو و؟  فهل جيب عليها زكاة،   أملك عقارا عبارة عن جممع أراض- ٣٨٢س

 ؟  مقدار الزكاة للمبالغ النقدية
وطريقة إخراج ،  األراضي املعدة للبيع جتب فيها الزكاة ألهنا من عروض التجارة

.  أن تقوم عند متام احلول مبا تساويه حينئذ وخيرج ربع العشر من قيمتها املقدرة:  زكاهتا
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با فأكثر فيخرج ربع وأما الدراهم فإهنا جتب فيها الزكاة إذا مت هلا سنة وكانت نصا
 .  عشرها

 حكم زكاة األراضي اليت تعد للبيع أو البناء عليها 
وقطعة ،  قطعة منحت له:   هناك شخص لديه ثالث قطع من األرض- ٣٨٣س

والثالثة قد عمل ،  أخرى اشتراها لكن سوف يتم بيعها وال يدري كما مقدار مثن بيعها
 ؟   هذه القطع الثالثفهل جيب عليه دفع الزكاة عن،  على بنائها

أما األرض اليت اشتراها ،  فهذه ال زكاة فيها،  أما القطع اليت ينويها للتملك والعقار
،  بأن يقومها مبا تساوي حينذاك،  فإهنا جتب فيها الزكاة إذا حال عليها احلول،  بنية البيع

 .  أعلمواهللا .  ألهنا من عروض التجارة؛  وخيرج ربع العشر من قيمتها املقدرة

 اشترى أراضي بعضها بنية البناء واألخرى بنية البيع 
والقطعتان ،   قطع أراضي إحدامها بنية البناء عليها عاجال٣ اشترينا - ٣٨٤س

وقد مضى عليها ست ،  األخريان بنية االستفادة منها مستقبال ببيعها أو عمارهتا
 ؟  وكم جيب أن خنرج؟  فهل علينا شيء يف ذلك،  سنوات ومل خنرج زكاهتا مجيعا

 :  األراضي اليت يشتريها اإلنسان ال خترج عن أحد ثالثة أنواع
؛  فهذه ال زكاة فيها،  ما قصده منها السكىن بأن يزرعها أو يغرسها : النوع األول
 .  ألهنا ليست جتارية
فهذه ،  أن يشتري األراضي بقصد التجارة وطلب الربح بثمنها:  والنوع الثاين

ة إذا حال عليها احلول فإنه ينظر كم تساوي عند متام احلول وخيرج ربع عروض جتار
 .  العشر من قيمتها اليت تساويها يف وقت متام احلول

أن يريد األرض اليت اشتراها لالستثمار بأن يعمرها دكاكني أو :  والنوع الثالث
فإذا قبض ،  تهاوإمنا الزكاة يف غل،  فهذه ال زكاة يف أصلها،  عمارات سكنية لتأجريها
 .  وحال عليه احلول من حني عقد اإلجارة فإنه يزكيه،  من أجرهتا ما يبلغ النصاب
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 زكاة أرض حصل عليها منحة وال يفكر يف بيعها إال بعد أن ترتفع قيمتها 
 عندي أرض حصلت عليها منحة وتقع يف منطقة بعيدة عن العمران - ٣٨٥س

ومل أعرضها للبيع الخنفاض قيمتها ولكن رمبا لو ،  وال أفكر يف بنائها حاليا،  واخلدمات
 ؟  هل جتب فيها الزكاة:  والسؤال،  ارتفع مثنها أبيعها

،  تقول عندك أرض جاءتك منحة وتريد بيعها إذا ارتفع السعر فهل عليها زكاة
وإن أردت ،  إذا بعتها وحال احلول على قيمتها بعد البيع وجبت فيها الزكاة:  واجلواب
فهذا ،  ياط فقومتها كل سنة مبا تساوي وأخرجت ربع العشر من قيمتها املقدرةاالحت

 .  واهللا أعلم،  أحسن خروجا من اخلالف

 حكم زكاة األموال اليت تكون يف املشاريع التجارية 
وقد وضعتها يف ،   لدي مبلغ من املال قدره سبعة آالف جنيه مصري- ٣٨٦س

وهل أزكي ؟  وملن أعطيها؟  وما مقدارها؟  كاةفهل عليه ز،  مشروع جتاري استثماري
 ؟  أصل املال فقط أم األصل والربح

وجتب يف رحبه ،  املال املستثمر يف التجارة جتب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب فأكثر
فعليك أن تدفع الزكاة من هذا املال إذا ،  ويكون رحبه تبعا له يزكى مع األصل،  أيضا

 .  مث خترج الزكاة من اجلميع ربع العشر،  الريحوتضيف إليه ،  حال احلول
$ *  {:  فأنت تدفعها للذين عينهم اهللا تعاىل يف قوله،  أما ملن تدفع الزكاة yϑ ¯ΡÎ) 

àM≈s% y‰¢Á9$# Ï!#ts)àù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ { )تدفع الزكاة إىل أحد هذه األصناف ،   إىل آخر اآلية )١
وهم حباجة إىل ،  وجتدهم متوافرين،  وهم كثري،  تعطيها للفقراء واملساكني،  الثمانية
 .  فتدفع الزكاة إليهم،  ذلك

                                                 
 .  ٦٠:  ورة التوبة آيةس) ١(
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 اشترى أرضا بقصد التجارة ومل يزك عن أرضه ملدة سنوات وقد باعها 
والقصد منها ،  وكنت قد اشتريتها منذ تسع سنوات،  أرض يل قطعة - ٣٨٧س
واستلمت مثنها على ،  بعث ثلثي هذه األرض:  وقمت ببيعها كاآليت،  التجارة
فهل جيب علي الزكاة ،  والثلث اآلخر بالقسط على مثانية وعشرين شهرا،  دفعتني

 ؟  عنها لألعوام السابقة حىت العام احلايل أم ال
فإهنا تصبح عرضا من ،  فإذا اشتريت أرضا للبيع،  روض التجارةالزكاة جتب يف ع

وبقيت عنده ،  والسائل يسأل عن قطعة أرض اشتراها بنية التجارة،  عروض التجارة
 ؟  فماذا جيب فيها،  ) على أقساط (مث باعها بثمن مقسط ،  مدة تسع سنني

ما دمت أنك ،  جيب عليك أن تزكيها لكل السنني اليت بقيت قبل البيع:  نقول
وذلك بأن ،  فإهنا يف كل سنة متر عليها جتب فيها الزكاة،  عرضتها للبيع كل هذه السنني

مث خترج ربع العشر من قيمتها اليت قومتها هبا حسبما ،  تقومها مبا تساوي وقت متام احلول
فيجب عليك أن تزكيها بعدد السنني اليت بقيت يف ،  تساوي من يومها ويف وقتها

فإنك ،  فما قبضته منها،  وكذلك جيب عليك أن تزكي قيمتها اليت بعتها هبا،  ملكك
فإنك تزكيه أيضا عن كل سنة إذا ،  وما بقي بذمة املشتري،  تزكيه إذا حال عليه احلول

وال تدري ،  أما إذا كان املشتري مفلسا أو معسرا،  كان املشتري مليا وقادرا على السداد
تزكيه لسنة ،  فإنك تزكي ما يف ذمته إذا قبضته،   ال يتمكنهل يتمكن من الوفاء أو

 .  واحدة إذا قبضته

 زكاة الفطر 

 حكم إخراج زكاة الفطر مع عدم معرفة مستحق هلا 
 ما احلكم يف إخراج الزكاة أو قيمتها مع أنين ال أجد وال أعرف - ٣٨٨س

 ؟  مستحقا هلا
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حقا لكونك يف بلد من غربة وال إذا كان عندك مال جتب فيه الزكاة وال تعرف مست
تعرف املستحقني فعليك أن توكل من إخوانك من أهل البلد من تثق به من خيرجها على 

وإذا كنت ال تعرف أحدا وال تستطيع أن توكل فتنقلها من البلد الذي ال ،  املستحقني
ذا ألن ه؛  تعرف فيه مستحقا إىل بلد آخر تعرف فيه من يستحق الزكاة وتدفعها إليه

 .  منتهى استطاعتك

 االختالف يف إخراج زكاة الفطر أو قيمتها 
 كثر اجلدل مؤخرا بني علماء بعض الدول األخرى حول املشروع يف - ٣٨٩س

 ؟  فما رأي فضيلتكم،  وإمكانية إخراج القيمة،  زكاة الفطر
فع  بأن يداملشروع يف زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه املشروع الذي أمر به النيب 

أما إخراج القيمة فإنه ال جيزئ يف ،  املسلم صاعا من قوت البلد وتعطى للفقري يف وقتها
 وما عمل به صحابته الكرام من إخراج ألنه خالف ما أمر به النيب ؛  زكاة الفطر

والعلماء الذين ،  ومل يكونوا خيرجون القيمة وهم أعلم منا مبا جيوز وما ال جيوز،  الطعام
 .  واالجتهاد إذا خالف النص فال اعتبار به،  ج القيمة قالوا ذلك عن اجتهادقالوا بإخرا

عمر بن عبد العزيز كان :  قوم يقولون:  - رمحه اهللا -قيل لإلمام أمحد بن حنبل 
وقد ،  قال فالن:   ويقولونيدعون قول رسول اهللا :  قال؟  يأخذ القيمة يف الفطرة

 .   انتهى)٢(.  )١( }  زكاة الفطر صاعافرض رسول اهللا  { : قال ابن عمر

                                                 
، أبو  )٢٥٠٤(، النسائي الزكاة  )٦٧٥(، الترمذي الزكاة  )٩٨٤(، مسلم الزكاة  )١٤٣٢(البخاري الزكاة ) ١(

، الدارمي  )٦٢٧(، مالك الزكاة  )٢/١٠٢(، أمحد  )١٨٢٦(، ابن ماجه الزكاة  )١٦١١(داود الزكاة 
 .  )١٦٦١(الزكاة 

 .  من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما)  ١٣٨ / ٢ " (  صحيحه" رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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 وجوب اكتمال الصاع يف صدقة الفطر 
 بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة جند الكثري من احملتاجني - ٣٩٠س

م صاعا كامال فهل جالسني طالبني هلا فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن قد ال يأخذ بعضه
 ؟  يشترط أن ال يقل إطعام املسكن الواحد عن صاع أم جيوز ولو قل عن ذلك

 )٢( )١( }  صدقة الفطر صاعا من الرب أو حنوه من الطعامفرض رسول اهللا  { قد
الصاع للشخص الواحد ولعدة أشخاص املهم أن يكون من الدافع فيجوز للمسلم أن يدفع 

 .  أما املدفوع له فال مانع أن يشترك عدة أشخاص يف صدقة شخص واحد،  صاع كامل

 مكان إخراج زكاة الفطر 
فهل جيوز يل إخراج زكاة الفطر هنا أم ،   أنا مقيم يف هذا البلد للعمل- ٣٩١س

 ؟  يف بلدي الذي قدمت منه
ألهنا تابعة ؛  خراج صدقة الفطر يف البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيهيشرع إ

للبلد فحيث وجد املسلم يف بلد وحان انتهاء شهر رمضان فإنه خيرج زكاة الفطر عن 
لكنه خالف ،  وإن وكل من خيرجها عنه يف بلده أجزأه ذلك،  نفسه يف فقراء ذلك البلد

أو فيه مسلمون لكنهم ال ،   بلد ليس فيه مسلمونوإذا كنت يف،  - واهللا أعلم -األوىل 
 .  فإهنا خترج يف أقرب بلد فيه فقراء من املسلمني،  يستحقون صدقة الفطر ألهنم أغنياء

 حكم دفع الزكاة يف بلد اإلقامة مع وجود مستحقني يف غريها 
 هل جيوز إخراج الزكاة يف البلد الذي أنا مقيم فيه مع وجود مساكني - ٣٩٢س

 ؟   بلديتيف

                                                 
، أبو  )٢٥٠٤(، النسائي الزكاة  )٦٧٥(، الترمذي الزكاة  )٩٨٤(، مسلم الزكاة  )١٤٤١(البخاري الزكاة ) ١(

، الدارمي الزكاة  )٦٢٧(، مالك الزكاة  )٢/٦٣(، أمحد  )١٨٢٦(، ابن ماجه الزكاة  )١٦١٣(داود الزكاة 
)١٦٦١(  . 

 .  ) ١٣٨ /٢ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ٢(
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فإذا مل يكن يف البلد الذي فيه املال ،  األصل أن الزكاة خترج يف البلد الذي فيه املال
فإنه ينقلها إىل أقرب البالد إليها اليت فيها فقراء من املسلمني هذا هو ،  فقراء مسلمون

 .  واهللا أعلم،  األصل

 حكم دفع قيمة صدقة الفطر واألضحية والعقيقة 
دفع قيمة صدقة الفطر وقيمة األضحية والعقيقة ليشترى هبا  ما حكم - ٣٩٣س

 ؟  طعام يدفع وشاة تذبح يف بالد أخرى للفقراء هناك
 :  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على رسول اهللا نبينا حممد وعلى آله وصحبه وبعد

$!  {:  فقد قال اهللا تعاىل tΒ uρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 { )١(   . 

 .  أخرجه البخاري،  )٢( } فهو رد،  من عمل عمال ليس عليه أمرنا { وقال 
ولذلك ،  إن بعض الناس يف هذا الزمان حياولون تغيري العبادات عن وضعها الشرعي

 بإخراجها من الطعام يف البلد الذي فمثال صدقة الفطر أمر رسول اهللا ،  أمثلة كثرية
وقد وجد ،  بأن خيرجها يف مساكني ذلك البلد،  يوجد فيه املسلم عند هناية شهر رمضان

ومن يفيت بدفع دراهم يشتري هبا طعام يف بلد ،  بدال من الطعاممن يفيت بإخراج القيمة 
فصدقة ،  وهذا تغيري للعبادة عن وضعها الشرعي،  آخر بعيد عن بلد الصائم وتوزع هناك

وهلا مكان ،  وهو ليلة العيد أو قبله بيومني فقط عند العلماء،  الفطر هلا وقت خترج فيه
وهم ،  وهلا أهل تصرف فيهم،  م الشهر واملسلم فيهوهو البلد الذي يوايف متا،  خترج فيه

فال بد من التقيد هبذه ،  وهو الطعام،  وهلا نوع خترج منه،  مساكني ذلك البلد
 .  وال مربئة للذمة،  وإال فإهنا ال تكون عبادة صحيحة،  االعتبارات الشرعية

ي فيه الصائم ما وقد اتفق األئمة األربعة على وجوب إخراج صدقة الفطر يف البلد الذ
فالواجب ،  وصدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء يف اململكة،  دام فيه مستحقون هلا

                                                 
 .  ٧:  سورة احلشر آية) ١(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٢(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
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،  ألن املسلم حيرص على براءة ذمته؛  وعدم االلتفات إىل من ينادون خبالفه،  التقيد بذلك
 وهكذا كل العبادات ال بد من أدائها على مقتضى االعتبارات نوعا،  واالحتياط لدينه
 .  فال يغري نوع العبادة الذي شرعه اهللا إىل نوع آخر،  ووقتا ومصرفا
فدية الصيام بالنسبة للكبري اهلرم واملريض املزمن اللذين ال يستطيعان الصيام قد :  فمثال

’  {:  قال اهللا تعاىل،  أوجب اهللا عليهما اإلطعام عن كل يوم بدال من الصيام n?tã uρ 

š Ï%©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×πtƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &Å3ó¡ÏΒ ( { )وكذلك اإلطعام يف الكفارات كفارة ،   )١
وكذلك إخراج الطعام يف صدقة ،  الظهار وكفارة اجلماع يف هنار رمضان وكفارة اليمني

وال جيزئ عنه إخراج القيمة من ،   هذه العبادات ال بد من إخراج الطعام فيهاكل،  الفطر
،  ألن اهللا نص فيها على اإلطعام؛  ألنه تغيري للعبادة عن نوعها الذي وجبت فيه؛  النقود

 .  فقد غري العبادة عن نوعها الذي أوجبه اهللا،  ومن مل يتقيد به،  فال بد من التقيد به
ال بد يف هذه العبادات أن يذبح فيها ،  ضاحي والعقيقة عن املولودوكذلك اهلدي واأل

وال جيزئ عنها إخراج القيم أو التصدق ،  من هبيمة األنعام النوع الذي جيزئ منها
≅Èe  {:  قال تعاىل:  ألن الذبح عبادة؛  بثمنها |Á sù y7 În/tÏ9 öpt ùΥ$#uρ ∩⊄∪ { )وقال اهللا ،   )٢

≅ö  {:  تعاىل è% ¨β Î) ’ ÎAŸξ |¹ ’Å5 Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øt xΧuρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ { )٣(   . 

θ#)  {:  قال اهللا تعاىل:  ادةواألكل من هذه الذبائح والتصدق من حلومها عب è= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ 

(#θ ßϑ ÏèôÛr&uρ }§Í← !$ t6 ø9$# uÉ)xø9$# ∩⊄∇∪ { )٤(   . 
ألن هذا تغيري ؛  ذبحفال جيوز وال جيزئ إخراج القيمة أو التصدق بالدراهم بدال من ال

وال بد أيضا أن تذبح هذه الذبائح يف املكان الذي ،  للعبادة عن نوعها الذي شرعه اهللا فيه
 .  شرع اهللا ذحبها فيه

                                                 
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢:  سورة الكوثر آية) ٢(
 .  ١٦٢:  األنعام آيةسورة ) ٣(
 .  ٢٨:  سورة احلج آية) ٤(
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$! ΟèO¢  {:  قال تعاىل:  فاهلدي يذبح يف احلرم yγ =Ït xΧ ’ n< Î) ÏMø t7ø9$# È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊂⊂∪ { )وقال ،   )١

Ÿω  {:  اهللا تعاىل يف احملرمني الذين ساقوا معهم اهلدي uρ (#θ à)Î= øt rB óΟä3y™ρ ââ‘ 4®L ym xè= ö7tƒ ß“ ô‰oλù; $# 

…ã& ©#Ït xΧ 4 { )٢(   . 
وال ،  ويأكل ويتصدق منهما،  واألضحية والعقيقة يذحبهما املسلم يف بلده ويف بيته
كما ينادي به اليوم بعض الطلبة ،  يبعث بقيمتهما ليشتري هبا ذبيحة وتوزع يف بلد آخر

 .  نحبجة أن بعض البالد فيها فقراء حمتاجو،  املبتدئني أو بعض العوام
لكن العبادة ،  إن مساعدة احملتاجني من املسلمني مطلوبة يف أي مكان:  وحنن نقول

ألن هذا تصرف ؛  اليت شرع اهللا فعلها يف مكان معني ال جيوز نقلها منه إىل مكان آخر
حىت كثر ،  وهؤالء شوشوا على الناس،  وتغيري للعبادة عن الصيغة اليت شرعها اهللا هلا

 .  ملسألةتساؤهلم عن هذه ا
 ويذبح )٣( يبعث باهلدي إىل مكة ليذبح فيها وهو مقيم باملدينة ولقد كان النيب 

،  مع أهنا أفضل من املدينة،  األضحية والعقيقة يف بيته باملدينة وال يبعث هبما إىل مكة
ومع هذا تقيد باملكان الذي شرع ،  وفيها فقراء قد يكونون أكثر حاجة من فقراء املدينة

بل ،  ومل يبعث باألضحية والعقيقة إىل مكة،  فلم يذبح اهلدي باملدينة،  أداء العبادة فيهاهللا 
 وشر األمور وخري اهلدي هدي حممد  { ، ذبح كل نوع يف مكانه املشروع ذحبه فيه

 .  )٤( } ضاللةوكل بدعة ،  حمدثاهتا
ال مانع من إرسال اللحوم الفائضة من هدي التمتع وهدي التطوع خاصة دون ،  نعم

لكن الذبح ال بد أن يكون يف املكان ،  هدي اجلربان ومن األضاحي إىل البالد احملتاجة
 .  املخصص له شرعا

                                                 
 .  ٣٣:  سورة احلج آية) ١(
 .  ١٩٦:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ) ٣١٣/ ٢ " ( زاد املعاد: "  انظر) ٣(
 .  )٢٠٧(، الدارمي املقدمة  )٦٨٤٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٤(
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م باألموال فليساعده،  ومن أراد نفع احملتاجني من إخواننا املسلمني يف البالد األخرى
أما العبادات فإهنا ال تغري عن وقتها ومكاهنا ،  واملالبس واألطعمة وكل ما فيه نفع هلم
والعاطفة ال تكون على حساب الدين وتغيري ،  بدعوى مساعدة احملتاجني يف مكان آخر

 .  وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه،  العبادة

 لقبور حكم دفع زكاة الفطر ألهل البدع أصحاب ا
 بالنسبة للزكاة حنن ندفعها إىل الفقراء عندنا ولكنهم يرتكبون بعض - ٣٩٤س

األعمال املخالفة للتوحيد فهم يذحبون لألموات ويستغيثون هبم ويسافرون إىل 
فهل هم مع ذلك ،  االحتفاالت السنوية ويشتركون فيها مبا فيها من البدع واملنكرات

 ؟  دفعنا إليهممستحقون للزكاة أم علينا شيء يف 
أما من ،  الزكاة إمنا تدفع لفقراء املسلمني املستقيمني على التوحيد والعقيدة السليمة

كان مرتكبا ملا خيالف العقيدة من الشرك األكرب كالذي يستعني باألموات وينذر هلم 
فهذا ليس مبسلم وهو مشرك ،  ويسافر إىل أضرحتهم للتربك هبا وطلب احلاجات منها

وإمنا تدفع الزكاة لفقراء ،  كرب الذي خيرجه من امللة وال جيوز صرف الزكاة إليهالشرك األ
،  املسلمني املستقيمني على التوحيد نسأل اهللا اهلداية والتوفيق وأن يهدي ضال املسلمني

قد تكون .  وكذلك الذين يذهبون إىل االحتفاالت البدعية واخلرافات فهؤالء ال خري فيهم
تشتمل على الشرك وعلى دعاء األموات والغائبني فيكون فيها شرك أكرب هذه االحتفاالت 

 .  فال جيوز دفع الزكاة هلم يف هذه احلالة،  وهم يشاركون يف ذلك

 حكم الذين جيمعون صدقة الفطر ويقومون ببيعها 
،   ما حكم الذين جيمعون صدقة الفطر ويقومون ببيعها يف جهة أخرى- ٣٩٥س

الء وهل جيوز الشراء منهم إذا تأكدنا أن ما يبيعونه هو ما مجعوه فهل جيوز إعطاؤها هؤ
 ؟  من زكوات الناس
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جيب على اإلنسان أن يتأكد من حاجة املدفوع له ويتأكد من حاجة الذي يأخذ 
فإذا ظهر له أن هذا الشخص حيتاج للصدقة فإنه يدفعها ،  الصدقة ويتأكد من استحقاقه هلا
فالشخص الذي أخذها له أن ،  شخص الذي يأخذهاله وليس مسئوال عن تصرف ال

فالدافع غري ،  يبيعها وله أن يهبها وله أن يأكلها وله أن خيرجها عن نفسه صدقة عنه
أما إذا ،  مسئول ما دام أن الشخص الذي أخذها مستحق هلا ويغلب على ظن الدافع ذلك

ذين يف الشارع وسؤاهلم هلا علم أنه ال يستحقها وأنه غين فال جيوز دفعها إليه وتعرض اآلخ
ولكن مع هذا ينبغي أن يتأكد وإذا علم أن هناك من هو أشد حاجة ،  دليل على حاجتهم

أما شراؤها من بائعها فال جيوز ،  منهم فينبغي أن يدفعها إىل من هو أشد حاجة منهم
ها من للمتصدق صدقة الفطر وال يغرها أن يشتريها ال زكاة املال وال صدقة الفطر وال غري

 .  أما إذا اشترى صدقات اآلخرين فال مانع،  الصدقات

 أهل الزكاة 

 حكم تعيني أمساء ممن سيصرف هلم زكاة األموال دون غريهم 
 أنا أعمل مديرا حملالت أحد التجار وعادته يف إخراج الزكاة أن يكون - ٣٩٦س

 عندي مع كشف ولكنه كثريا ما يكون غائبا عن البلد فيترك الزكاة،  يف شهر رمضان
إن جاءك أحد من هؤالء املسجلة :  ويقول يل،  أمساء من يريد دفع الزكاة إليهم
والذي حيدث ،  وإن مل يأت فال تعط أحدا غريهم،  أمساؤهم فادفع إليه ما خصصته له

،  أن بعض أولئك ال حيضرون مما جعل كثريا من النقود املخصصة للزكاة تبقى مكنوزة
،  وهل جيوز أن حيدد اإلنسان أشخاصا سيدفع إليهم الزكاة؟  لعملفما احلكم يف هذا ا

 ؟  أم يتركها ملستحقيها بدون تعيني أمساء
،  فتبقي الزكاة عندك،  أنت مؤمتن جيب عليك أن تنفذ ما قاله لك صاحب الزكاة

ومن مل يأت ،  وإذا جاءك مستحقها الذي عني يف الكشف املوجود لديك فادفع إليه حقه
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وهو الذي يتصرف فيه إن شاء انتظر به صاحبه ،  تفظ حبقه وتسلمه لصاحب املالفإنك حت
 .  وإن شاء صرفه إىل غريه من املستحقني،  املستحق

 دفع الزكاة للفقراء 
 قرأت يف إحدى الصحف أن هناك أناسا مستحقني للزكاة وذهبت - ٣٩٧س

؟   أم تعترب صدقةفهل حيق يل إعطاؤهم الزكاة،  بنفسي للتأكد ووجدت ذلك صحيحا
 .  أفيدونا جزاكم اهللا خريا
الفقراء وهم من ال جيدون شيئا أو جيدون بعض الكفاية :  من املستحقني للزكاة

وكذا املساكني وهم الذين جيدون غالب ،  وهؤالء يعطون من الزكاة ما يكفيهم لسنتهم
ملعطى زكاة إذا ويكون ا،  الكفاية وهؤالء يعطون من الزكاة ما يتمم كفايتهم لسنتهم

،  إمنا األعمال بالنيات { فإن مل تنوه زكاة صار صدقة تطوع لقول النيب ،  نويته زكاة

 .   واهللا أعلم)٢( )١( } وإمنا لكل امرئ ما نوى

 حكم دفع الزكاة لرجل فقري لكنه تارك للصالة وشارب للخمر 
عض أو أحد أقاريب تاركني للصالة وشاربني للخمر فهل جيوز  إذا كان ب- ٣٩٨س

 ؟  يل أن أدفع إليهم الزكاة نظرا لفقرهم وحاجتهم
الزكاة إمنا تدفع لفقراء املسلمني وال تدفع للكفار إال إذا كانوا من املؤلفة قلوهبم 

ن وإن كا،  ألنه إن تركها متعمدا فكفره ال خالف فيه؛  والتارك للصالة ليس مبسلم
فال يصح دفع الزكاة إليه ما دام ،  تركها متهاونا فهو أيضا كافر على أصح قويل العلماء

 .  واهللا تعاىل أعلم،  ألنه ليس مبسلم؛  تاركا للصالة متعمدا

                                                 
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ١(

 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
 .  من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)  ٢ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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 حكم دفع الزكاة لتارك الصالة أو الفاسق صاحب املرأة الصاحلة واألطفال 
ولو كان عنده زوجة ؟  فاسق هل جيوز دفع الزكاة لتارك الصالة أو ال- ٣٩٩س

 ؟  صاحلة وهلا أطفال فما احلكم
ألنه كافر إن تركها جاحدا لوجوهبا ؛  تارك الصالة متعمدا كافر ال تدفع إليه الزكاة

وإن كان تركها مع إقراره بوجوهبا لكن تركها تكاسال ،  فهو كافر بإمجاع املسلمني
فعلى كل حال ،  ح من قويل العلماءوتساهال وعدم اهتمام بشأهنا فهذا كافر على الصحي

 .  مثل هذا ال تدفع إليه الزكاة
أما بالنسبة للفاسق وهو الذي يرتكب كبرية من كبائر الذنوب دون الشرك ودون 
ترك الصالة فهذا تدفع له الزكاة إذا كان فقريا مع مناصحته واألخذ على يده لعله بذلك 

ا إذا كان عنده عائلة وهو حباجة إىل خصوص،  يتعظ ويؤلف على التوبة وترك املعصية
 .  اإلنفاق عليهم أو ينقصه شيء من اإلنفاق عليهم

 حكم إعطاء الزكاة ملن عليه دين 
فهل جيوز دفع ،   شخص عليه دين ال يستطيع سداده إال بالتقسيط- ٤٠٠س

 ؟  الزكاة إليه
إنه جيوز ف،  وال يستطيع تسديده،  وهو مطالب به،  إذا كان على الشخص دين حال

وإن كان احلال عليه ،  هذا إذا كان احلال عليه الدين كله،  دفع الزكاة إليه لتسديد دينه
؛  فإنه يعطى ما يستطيع به أن يسدد هذا القسط احلال الذي هو مطالب به،  قسط منه

tÏΒ  {:  يدخل يف قوله تعاىل،  ألنه غارم لنفسه Ì≈ tó ø9$#uρ { )واهللا أعلم.   )١  . 

                                                 
 .  ٦٠:  سورة التوبة آية) ١(
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 حكم تسديد دين امليت من الزكاة 
فهل جيوز ،  ومل خيلف ما يسدد هذا الدين،   تويف شخص وعليه دين- ٤٠١س

 ؟  قضاء دينه من الزكاة
وفك ،  وفيه إحسان إىل امليت،  ال شك أن قضاء الدين عن امليت أمر مشروع

 .  وإبراء لذمته،  لرهانه
هل عليه :  سأل،   يف أول اإلسالم إذا أيت بامليت ليصلي عليهوكان النيب  { 

،  )١( } صلوا على صاحبكم " : وقال،  الةتأخر عن الص،  فإن أخرب أن عليه دينا؟  دين
 وحث هذا فصلى عليه النيب ،  ويف بعض املرات حتمل الدين عن امليت بعض الصحابة
 على عمله ودعا له الرسول ،  الصحايب على أداء الدين الذي التزم بأدائه إىل أن أداه

 .  امليت:  يعين،  )٢( }  بردت عليه جلدتهاآلن { : وقال،  هذا
ويصلي ،  صار حيمل الدين عن امليت الذي ليس له وفاء،  فلما وسع اهللا على رسوله

 .  فدل هذا على مشروعية قضاء الدين عن امليت،  عليه
ألن اهللا سبحانه وتعاىل بني ؛  فمحل خالف بني أهل العلم،  أما قضاؤه من الزكاة

وال جيوز ،  فيقتصر على ما بينه اهللا سبحانه وتعاىل،   األصناف الثمانيةمصارف الزكاة يف
وهذا أحد القولني ألهل ،  وقضاء الدين عن امليت ال يدخل فيها فيما يظهر،  الزيادة عليها

 .  العلم
أنه جيوز :  واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية،  وهو رواية عن أمحد،  والقول الثاين
ولكن مهما أمكن أن يقضى الدين عن امليت من غري ،   امليت من الزكاةقضاء الدين عن

 .  واهللا أعلم.  فإنه أحوط وأحسن،  الزكاة

                                                 
 .  )٤/٥٠(، أمحد  )١٩٦١(، النسائي اجلنائز  )٢١٦٩ (البخاري احلواالت) ١(
 .  )٣/٣٣٠(أمحد ) ٢(
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 حكم دفع الزكاة لألخ واجلدة من األب أو األم 
،  ويف الوقت نفسه مريض،   لدي أخ شقيق فقري ال ميلك شيئا من املال- ٤٠٢س

وهل جيوز يل أن ؟   جيوز يل إعطاؤه زكاة مايلفهل،  وأنا الذي أقوم بكفالته ورعايته
وهل جيوز إعطاء الزكاة للجد أو اجلدة من ؟  أصرف عليه للعالج من مال الزكاة

 ؟  علما بأنين الذي أعوهلم،  األب أو األم
،  وهو يقوم باإلنفاق عليهم،  هذا يسأل عن أخيه الفقري وعن جده وجدته الفقريين

ألن نفقة القريب احملتاج جتب ؛  ذا شيء أوجبه اهللا عليكه:  فنقول؟  لفقرهم وعجزهم
ألن نفقتهم واجبة عليك يف ؛  وال جيوز لك أن تعطيهم من الزكاة،  على قريبه الغين

فهؤالء الذين تنفق عليهم من أقاربك أنت اآلن ،  والزكاة ال تدفع وقاية عن النفقة،  مالك
،  ء فقراء وأنت تستطيع اإلنفاق عليهمألن هؤال؛  تؤدي واجبا شرعيا أوجبه اهللا عليك

 .  ألنه يكون وقاية ملالك،  فدفع الزكاة إليهم ال جيوز

 حكم إعطاء الزكاة لإلخوة واألخوات الفقراء أو اجلد واجلدة 
،  حيث إهنم صغار السن،   هل جتوز دفع الزكاة لإلخوة واألخوات- ٤٠٣س

 ؟  وليس هناك أي دخل يعيشون منه،  ووالدهم متوىف
ينفق عليهم من ماله ال من ،  اإلخوة واألخوات الفقراء جتب نفقتهم على قريبهم الغين

 .  وال جيوز دفع الزكاة إليهم من الناس إذا كان قريبهم قد قام بكفايتهم،  زكاته

 حكم دفع الزكاة لإلخوة واألخوات اليتامى وصغار السن 
ل واحد منهم لديه  لدي جمموع من اإلخوة واألخوات األشقاء وك- ٤٠٤س

،  وال ميلك شيئا يذكر لتغطية نفقات دراسة أوالده وأنا أحسن حاال،  أسرة كبرية
فهل جيوز يل أن أوزع زكاة مايل عليهم بشرط أن ال أخربهم بأن هذا ،  واحلمد هللا

 ؟  وخوفا أن يعلموا ذلك فال يقبلوها،  املال هو زكاة مايل دفعا للحرج
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ألهنم يف حاجة إىل ذلك ما دام أن دخلهم ال يكفيهم ؛  جائزدفع الزكاة ملثل هؤالء 
وأما من ناحية اإلخبار عنها أهنا زكاة أو غري زكاة هذا يتبع املصلحة ،  حلاجاهتم الضرورية

 .  فإذا كانت املصلحة بعدم إخبارهم فال ختربهم وإذا كانت املصلحة يف إخبارهم فأخربهم

  املدارس أو املستشفيات حكم صرف الزكاة يف بناء املساجد أو
 هل جيوز أن تصرف الزكاة يف بناء املساجد أو املدارس أو املستشفيات - ٤٠٥س

 ؟  للمسلمني مع وجود الفقراء أو عدمهم
ألن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر مصارفها ؛  ال جيوز صرف الزكاة يف املشاريع اخلريية

$ *  {:  قال سبحانه،  وحصرها فيها yϑ ¯ΡÎ) àM≈s% y‰¢Á9$# Ï!#ts)àù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t,Î#Ïϑ≈ yè ø9$#uρ $ pκö n= tæ 

Ïπ x©9xσßϑ ø9$#uρ öΝåκæ5θ è= è% †Îûuρ É>$s% Ìh9$# tÏΒ Ì≈ tó ø9$#uρ † Îûuρ È≅‹ Î6 y™ «!$# Èø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ( Zπ ŸÒƒÌsù š∅ ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ 

íΟŠ Î= tæ ÒΟ‹ Å6ym ∩∉⊃∪ { )فال جيوز صرف الزكاة يف غري هذه املصارف الثمانية ال يف ،   )١
القناطر وال يف املشاريع العامة وال يف املدارس وال يف املساجد وال يف غريها من املشاريع 

 .  ومن األوقاف املخصصة هلاألن هذه املشاريع متول من التربعات ؛  اخلريية
واملراد ،  أما الزكاة فإهنا تصرف يف مصارفها الشرعية اليت حددها اهللا سبحانه وتعاىل

†  {:  بقوله Îûuρ È≅‹ Î6 y™ «!$# { )ذين ليس هلم مرتبات من بيت املال  اجملاهدون ال )٢
ألنه لو كان كذلك مل يكن ؛  فيعطون من الزكاة وليس املراد من سبيل اهللا عموم املشاريع

فاحلاصل أنه ال بد ،  لعطفه على بقية األصناف فائدة إذ كل األصناف تكون يف سبيل اهللا
 .  ية فإهنا ال جتزيهفمن صرفها يف غري أحد هذه الثمان،  من صرفها يف مصارفها احملددة

 إعطاء الزكاة ملن خيف من شره 
إال أن موزع الزكاة خيشى من أذاه ،   هناك شخص يعرف أنه موسر- ٤٠٦س

 ؟  فهل يعطيه من الزكاة خوفا من أذاه،  إذا مل يعطه
                                                 

 .  ٦٠:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٦٠:  سورة التوبة آية) ٢(
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،  وال تصرف يف غريها،  الزكاة تصرف يف مصارفها اليت عينها اهللا سبحانه وتعاىل
؛  فال يعطى من الزكاة،  وهذا الشخص الذي ذكرت غين،   يعطى منهافالغين ال جيوز أن
واهللا .  فأعطه من غري الزكاة،  أما إذا أردت أن تكف لسانه وشره،  ألنه ال يستحقها

 .  أعلم

 ترك الديون اليت له على اآلخرين باعتبارها زكاة من ماله 
ة كل سنة كنت ويف هناي،   أنا رجل أعمل بالتجارة منذ سبع سنوات- ٤٠٧س

واآلن عزمت على ترك هذا ،  مث أقوم بإخراج الزكاة،  أقوم جبرد حمتويات املتجر
فهل جيوز أن أتركها عندهم باعتبارها زكاة ،  وبقي يل ديون عند بعض الناس،  العمل
 .  أفيدوين أفادكم اهللا؟  أم ال

 ال بد أن تزكيه فاملال الذي بيدك،  ترك الديون ال جيزئ عن زكاة املال الذي بيدك
فإذا كانت هذه ،  أما الديون فإن زكاهتا فيها،  زكاته منه أو من غريه مما حتصل عليه
سواء قبضتها ،  فإنه جيب عليك أن تزكيها كل عام،  الديون على أناس موسرين وباذلني

 فإنه ال،  وختشى أن ال تأيت وال حتصل عليها،  أما إذا كانت على معسرين،  أو مل تقبضها
 .  وتزكيها لعام واحد إذا قبضتها،  جيب عليك زكاهتا إال إذا قبضتها

 حكم إعطاء الزكاة ملن يعمل عنده من العمال 
وكل سنة يف شهر رمضان املبارك أزكي ما ،   أنا رجل أعمل يف التجارة- ٤٠٨س

فهل جيوز يل أن أعطيهم ،  وعندي عمال يعملون معي براتب شهري،  عندي من مال
أم أسلمه إىل جباة الزكاة التابعني للحكومة وهم ؟  يل الذي أخرجه يف كل سنةزكاة ما

علما بأن هؤالء العمال من الناس املتدينني حسبما ؟  بدورهم يصرفونه يف وجوهه
أو ولو بعثتها ؟  فهل جيوز أن أدفعها إليهم،  ومن احملتاجني إىل الزكاة،  يتضح يل منهم

 بالدهم إىل أهلهم هل يصح ذلك أم ال بد من بواسطة شيك على أحد املصارف يف
 ؟  إخراجها نقدا
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 وهي الركن الثالث من الزكاة أمرها عظيم وهي قرينة الصالة يف كتاب اهللا 
وذلك مما يدل على أمهيتها ،  واهللا تعاىل بني مصارفها بنفسه وحددها،  أركان اإلسالم

 .  ومكانتها يف اإلسالم
عها إىل العمال الذين يعملون لديك وهم أهل طاعة أما ما سألت عنه من حكم دف

أن الزكاة ال حظ فيها لغين وال :  فاجلواب،  كما ذكرت وأهل استقامة وهم فقراء أيضا
فما دام أن هؤالء العمال عندهم قدرة على االكتساب وكسبهم يكفيهم ،  لقوي مكتسب

يلهم ما يكفيهم باكتساهبم ألن قدرهتم على االكتساب وحتص؛  فال جيوز دفع الزكاة إليهم
أما إذا كان ،  فال حظ يف الزكاة لغين وال لقوي مكتسب،  يسد حاجتهم إىل الزكاة

 .  اكتساهبم ال يكفيهم بل تلحقهم حاجة فال بأس بدفع الزكاة إليهم
أما ما أشرت إليه من قطع شيك مببلغ الزكاة إىل أحد املصارف ليسلمها للمستحق 

 .  فال مانع من ذلك
لكن ال جيوز أن جتعل ما تعطيهم من الزكاة يف مقابل حق جيب هلم عليك أو يف و

 .  مقابل عمل يؤدونه لك

 صدقة التطوع 
 من قال إن التصدق للبوسنة واهلرسك أفضل من االعتمار يف رمضان 

إن التصدق للبوسنة أفضل من االعتمار يف :   يقول بعض الدعاة- ٤٠٩س
 ؟  ما رأي فضيلتكم،  رمضان

ألن نفع العمرة ؛  نعم الصدقة يف وقت احلاجة وشدة اجملاعة أفضل من عمرة التطوع
وما كان نفعه متعديا ،  والصدقة على احملاويج واجلياع يتعدى نفعها،  قاصر على صاحبها

ولكن ،  وهذا عام يف فقراء املسلمني يف البوسنة وغريها،  أفضل مما كان نفعه قاصرا
 .  واهللا أعلم.   أحق من الذين يف اخلارجالفقراء الذين يف البلد
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 حكم دفع الصدقة لتارك الصالة 
 إذا كان الرجل حمتاجا إىل الصدقة وهو ال يصلي فهل جيوز التصدق - ٤١٠س
 ؟  عليه

وصدقة ،  الصدقة الواجبة من الزكاة وغريها من الواجبات املالية كالكفارات والنذور
أما صدقة التطوع والتربعات ،  ن من املؤلفة قلوهبمالفطر ال تدفع إىل كافر إال إذا كا

فيجوز دفعها إىل غري مسلم إذا كان يترتب على هذا مصلحة ككونه قريبا من األقرباء أو 
 )٢( )١( } صلي أمك { :  ألمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهماغري ذلك لقوله 
 .  وكانت كافرة

،  الصدقات الواجبة فال جيوز دفعها إىل الكافر إال يف حالة املؤلفة قلوهبمأما الزكاة و
 .   يعين املسلمني)٤( )٣( } تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم { :  يف الزكاةلقوله 
 

                                                 
،  )١٦٦٨(، أبو داود الزكاة  )١٠٠٣(، مسلم الزكاة  )٢٤٧٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ١(

 .  )٦/٣٤٧(أمحد 
 .  من حديث أمساء رضي اهللا عنها)  ٧١ / ٧ (خاري رواه اإلمام الب) ٢(
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )٤٠٩٠(البخاري املغازي ) ٣(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ١٠٨ / ٢ " ( صحيحه"   يفرواه اإلمام البخاري) ٤(
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 كتاب الصيام 

 ثبوته ووقته وبدايته 

  " كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به " : شرح حديث
كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا  { :  يف احلديث القدسي- ٤١١س

؟  ا خص الصوم هبذا التخصيصملاذ.  أريد شرحا هلذا احلديث.  )٢( )١( } أجزي به
 .  أفيدوين بارك اهللا فيكم

كل عمل ابن  { :  أنه قال يرويه عن ربه هذا حديث عظيم وثابت عن النيب 

 فضيلة الصيام ومزيته فهذا احلديث فيه.  )٤( )٣( } آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به
وقد أجاب أهل .  وأن اهللا اختصه لنفسه من بني أعمال العبد،  من بني سائر األعمال

أن :  بعدة أجوبة منهم من قال.  )٦( )٥( } الصوم يل وأنا أجزي به { : العلم عن قوله

إن أعمال ابن آدم قد جيري .  )٨( )٧( } الصوم يل وأنا أجزي به { : معىن قوله تعاىل
فاملظلومون يقتصون منه يوم القيامة بأخذ شيء من ،  فيها القصاص بينه وبني املظلومني

                                                 
،  )٢٢١٦(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )٥٥٨٣(البخاري اللباس ) ١(

 .  )٦٨٩(، مالك الصيام  )٢/٢٧٣(، أمحد  )١٦٣٨(، ابن ماجه الصيام  )٢٣٦٣(أبو داود الصوم 
 .  من حديث أيب هريرةبنحوه) ٢٢٦ /٢" ( صحيحه"   البخاري يفرواه اإلمام) ٢(
،  )٢٢١٦(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )٥٥٨٣(البخاري اللباس ) ٣(

 .  )٢/٢٧٣(، أمحد  )١٦٣٨(ابن ماجه الصيام 
 .  رةبنحوهمن حديث أيب هري)  ٢٢٦ /٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
،  )٢٢١٦(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )٥٥٨٣(البخاري اللباس ) ٥(

 .  )٢/٢٧٣(، أمحد  )١٦٣٨(ابن ماجه الصيام 
 .  من حديث أيب هريرةبنحوه)  ٢٢٦ /٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٦(
،  )٢٢١٦(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(صيام ، مسلم ال )٥٥٨٣(البخاري اللباس ) ٧(

 .  )٢/٢٧٣(، أمحد  )١٦٣٨(ابن ماجه الصيام 
 .  من حديث أيب هريرةبنحوه)  ٢٢٦ /٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٨(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٨٠٠

أن الرجل يأيت يوم القيامة بأعمال صاحلة أمثال  { : أعماله وحسناته كما يف احلديث
ويأيت وقد شتم هذا وضرب هذا أو أكل مال هذا فيؤخذ هلذا من حسناته وهلذا ،  اجلبال

حىت إذا فنيت حسناته ومل يبق شيء فإنه يؤخذ من سيئات املظلومني ،  من حسناته
 إال الصيام فإنه ال يؤخذ للغرماء يوم القيامة وإمنا )٢( )١( } وتطرح عليه ويطرح يف النار

كل عمل ابن آدم له كفارة  { : ويدل على هذا قوله،   للعامل جيزيه بهيدخره اهللا 

أعمال بين آدم جيري فيها القصاص أن :   أي)٣( } إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به
ويأخذها الغرماء يوم القيامة إذا كان ظلمهم إال الصيام فإن اهللا حيفظه وال يتسلط عليه 

 .  الغرماء ويكون لصاحبه عند اهللا عز وجل
ن الصوم عمل باطين  أ)٤( } الصوم يل وأنا أجزي به { : أن معىن قوله تعاىل:  وقيل

ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىل فهو نية قلبية خبالف سائر األعمال فإهنا تظهر ويراها 
 الصوم يل { :  وهلذا يقولأما الصيام فإنه عمل سري بني العبد وبني ربه ،  الناس

 وكونه ترك شهوته وطعامه )٥( } وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي
من أجل اهللا هذا عمل باطين ونية خفية ال يعلمها إال اهللا سبحانه وتعاىل خبالف الصدقة 

أما الصيام فال يراه أحد ألنه ،  مثال والصالة واحلج واألعمال الظاهرة هذه يراها الناس
لكن مع ذلك ال بد أن ،  يام ترك الطعام والشراب فقط أو ترك املفطراتليس معىن الص

 .   وهذا ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىليكون خالصا هللا 
                                                 

 .  )٢/٣٠٣(، أمحد  )٢٤١٨(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٢٥٨١(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ١(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٩٩٧ /٤ " ( صحيح اإلمام مسلم: "  انظر) ٢(
،  )٢٢١٥(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )١٨٠٥(البخاري الصوم ) ٣(

 .  )٢/٢٧٣(، أمحد  )١٦٣٨(ابن ماجه الصيام 
،  )٢٢١٦(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )٥٥٨٣(البخاري اللباس ) ٤(

 .  )٢/٢٧٣(، أمحد  )١٦٣٨(ابن ماجه الصيام 
،  )٢٢١٦(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )١٨٠٥(البخاري الصوم ) ٥(

 .  )١٧٧٠(، الدارمي الصوم  )٦٩٠ (، مالك الصيام )٢/٣٩٥(، أمحد  )١٦٣٨(ابن ماجه الصيام 
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 ٨٠١

 } الصوم يل وأنا أجزي به { : تفسريا لقوله " إىل آخره.  إنه ترك " : ويكون قوله
 أن )٢( } الصوم يل وأنا أجزي به { : ماء من يقول أن معىن قوله تعاىلومن العل.  )١(

الصوم ال يدخله شرك خبالف سائر األعمال فإن املشركني يقدموهنا ملعبوداهتم كالذبح 
ريا من وكذلك الدعاء واخلوف والرجاء فإن كث،  والنذر وغري ذلك من أنواع العبادة

فما ذكر أن ،  املشركني يتقربون إىل األصنام ومعبوداهتم هبذه األشياء خبالف الصوم
 فعلى هذا املشركني كانوا يصومون ألوثاهنم وملعبوداهتم فالصوم إمنا هو خاص هللا 

ال يدخله شرك ألنه مل يكن  أنه )٣( } الصوم يل وأنا أجزي به { : يكون معىن قوله
 .  املشركون يتقربون به إىل أوثاهنم وإمنا يتقرب بالصوم إىل اهللا عز وجل

 احلكمة من مشروعية الصيام وبيان عدد سنوات صيام 
  " صوموا تصحوا " : وحديث " أفطر احلاجم واحملجوم " :  وبيان معىنالنيب 
 وأيضا ما معىن؟  م النيب وكم صا؟   ما احلكمة من مشروعية الصيام- ٤١٢س

 .  )٦( } صوموا تصحوا { : وهل حديث؟  )٥( )٤( } أفطر احلاجم واحملجوم {

$  {:  الصيام فيه حكم عظيمة منها ما ذكره اهللا يف قوله yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. 

ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã š Ï% ©!$# ÏΒ öΝà6Î= ö7s% öΝä3ª= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∇⊂∪ { )فبني سبحانه .  )١
                                                 

،  )٢٢١٦(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )٥٥٨٣(البخاري اللباس ) ١(
 .  )٢/٢٧٣(، أمحد  )١٦٣٨(ابن ماجه الصيام 

،  )٢٢١٦(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )٥٥٨٣(البخاري اللباس ) ٢(
 .  )٢/٢٧٣(، أمحد  )١٦٣٨(ابن ماجه الصيام 

،  )٢٢١٦(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )٥٥٨٣(البخاري اللباس ) ٣(
 .  )٢/٢٧٣(، أمحد  )١٦٣٨(ابن ماجه الصيام 

 .  )٢/٣٦٤(، أمحد  )١٦٧٩(ابن ماجه الصيام ) ٤(
من )  ١١٨ /٣ (من حديث أيب هريرةورواه الترمذي يف سننه )  ٣٦٤ /٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

 .  حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه
"  أسىن املطالب"  ، و ) ٨٨ص " ( متييز اخلبيث من الطيب"  و.  ) ٣٨١ص " ( املقاصد احلسنة:  انظر) ٦(

 .  وذكره غريهم.  ) ١٧٩ /٣ " ( جممع الزوائد ومنبع الفوائد"  ، و ) ١٦٧ص (
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 ٨٠٢

فالصائم .  والتقوى مزية عظيمة وهي مجاع اخلري،  وتعاىل أن الصيام سبب حلصول التقوى
ألنه إذا صام فإنه يترىب على العبادة ؛  والصيام جيلب التقوى للعبد،  يكتسب التقوى

ويتروض على املشقة وعلى ترك املألوف وعلى ترك الشهوات وينتصر على نفسه األمارة 
 وترك نواهيه وهبذا حتصل له التقوى وهي فعل أوامر اهللا ،  بالسوء ويبتعد عن الشيطان

أن الصيام يسبب للعبد تقوى اهللا .  فهذا من أعظم املزايا،  به وخوفا من عقابهطلبا لثوا
وهي رأس الرب وهي اليت علق اهللا عليها خريات ،  سبحانه وتعاىل والتقوى هي مجاع اخلري

وأخرب أنه ،  ووعد عليها باخلري الكثري،  وكرر األمر هبا يف كتابه وأثىن على أهلها،  كثرية
أنه يريب اإلنسان على ترك مألوفه تقربا إىل اهللا سبحانه :  ومن فوائد الصيام.  حيب املتقني

 :  وتعاىل وهلذا يقول اهللا جل وعال يف احلديث القدسي
.  )٣( )٢( } ه من أجليإنه ترك شهوته وطعامه وشراب،  الصوم يل وأنا أجزي به { 

فهذا فيه امتحان للصائم يف أنه ترك شهوته وملذوذاته وحمبوباته تقربا إىل اهللا سبحانه 
وهذا من أعظم ،  وهذا أبلغ أنواع التعبد،  وآثر ما حيبه اهللا على ما حتبه نفسه،  وتعاىل

 احملاويج وكذلك الصيام يعود اإلنسان على اإلحسان وعلى الشفقة على،  فوائد الصيام
ألنه إذا ذاق طعم اجلوع وطعم العطش فإن ذلك يرقق قلبه ويلني شعوره إلخوانه ؛  والفقراء
 .  احملتاجني

ألنه عاش ؛   تسع رمضاناتوصام النيب ،  والصيام فرض يف السنة الثانية من اهلجرة
ة والسالم قد فيكون عليه الصال،  يف املدينة عشر سنوات والصيام فرض يف السنة الثانية منها

أنه :  فمعناه )٥( )٤( } أفطر احلاجم واحملجوم { وأما معىن قوله ،  صام تسع رمضانات

                                                 
 
 .  ١٨٣:  سورة البقرة آية) ١(
،  )٢٢١٦(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )١٨٠٥(البخاري الصوم ) ٢(

 .  )١٧٧٠(، الدارمي الصوم  )٦٩٠(، مالك الصيام  )٢/٣٩٥(، أمحد  )١٦٣٨(ابن ماجه الصيام 
 .  من حديث أيب هريرةبنحوه)  ٢٢٦ /٢ " ( يحهصح"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
 .  )٢/٣٦٤(، أمحد  )١٦٧٩(ابن ماجه الصيام ) ٤(
من .  ) ١١٨ /٣ (من حديث أيب هريرةورواه الترمذي يف سننه .  ) ٣٦٤ /٢ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٥(

 .  حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه
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 ٨٠٣

واحملجوم هو الذي يسحب منه ،  يفسد صيام احلاجم وهو الذي يسحب الدم بالقرن
وذلك مما يضعفه عن ،  دم الكثري منهفاالثنان أفطرا أما إفطار احملجوم فلخروج ال،  الدم

وأما إفطار احلاجم فألنه مظنة أن يتطاير إىل حلقه شيء من الدم واملظنة ترتل ،  الصيام
.  )١( } صوموا تصحوا { : مرتلة احلقيقة فأفطر من أجل ذلك وسدا للذريعة وحديث

اه وإن مل يكن سنده بالقوي ومعن،   وهو يف بعض كتب السنةيروى عن النيب 
وهذا ،  ألنه مينع األخالط اليت تسبب األمراض؛  ألن الصيام فيه صحة للبدن؛  صحيح

 .  املعىن يشهد به علماء الطب والتجربة األكرب برهان

 حكم اختالف املطالع بالنسبة للبلدان 
 إذا كان أول رمضان مثال يوم السبت بالنسبة للمملكة العربية - ٤١٣س

فمن كان يقطن يف اجلزائر ،  ئر كان أول الشهر يوم األحدوبالنسبة للجزا،  السعودية
ألنه إذا أفطر مع ؟  ومع من يفطر؟  هل جيوز له هذا أم ال،  وصام مع اململكة

وإذا صام هذا اليوم كان يوم عيد يف البلد ،  السعودية كان ذلك اليوم صياما يف بلده
 ؟  اليت صام معها
 وجوب الصيام  فعلق )٣( )٢( } صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته { قال النيب 
وال شك ،  وذلك خيتلف باختالف املطالع على الصحيح من قويل العلماء،  برؤية اهلالل

فكل إنسان يصوم مع أهل اإلقليم ،  أن املطلع يف اجلزائر قد خيتلف عن املطلع يف اململكة
فأنت حكمك حكم املسلمني ،   الذي هو فيه إذا رأوا اهلالل ويفطر معهموأهل البلد

تصوم معهم وتفطر ،  سواء يف اجلزائر أو يف غريها،  الذين تسكن معهم يف أي إقليم كان
 .  معهم

                                                 
"  أسىن املطالب"  ، و ) ٨٨ص " ( متييز اخلبيث من الطيب"  ، و ) ٣٨١ص " ( املقاصد احلسنة: "  انظر) ١(

 .  وذكره غريهم.  ) ١٧٩ /٣ " ( جممع الزوائد ومنبع الفوائد"  ، و ) ١٦٧ص (
،  )٢١١٧(، النسائي الصيام  )٦٨٤(، الترمذي الصوم  )١٠٨١(، مسلم الصيام  )١٨١٠(البخاري الصوم ) ٢(

 .  )١٦٨٥(، الدارمي الصوم  )٢/٤٩٧(د ، أمح )١٦٥٥(ابن ماجه الصيام 
 .  ) ٢٢٩ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٣(
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 حكم ثبوت الرؤيا يف إحدى البلدان 
،  كاململكة مثال،   إذا ثبت دخول رمضان يف إحدى الدول اإلسالمية- ٤١٤س
وما األمر إذا ؟  هل نصوم مع اململكة؟  فما احلكم،   بالد أخرى مل يعلن دخولهويف

 ؟  اختلف األمر يف الدولتني
وعلى املسلمني أن يهتموا ،  كل مسلم يصوم ويفطر مع املسلمني املوجودين يف بلده

ن أل؛  وال يصوموا برؤية قطر آخر يبعد عن قطرهم،  برؤية اهلالل يف قطرهم الذي هم فيه
وليس حوهلم من ،  وإذا قدر أن بعض املسلمني يف دولة غري إسالمية،  املطالع ختتلف

 .  فال بأس أن يصوموا مع اململكة العربية السعودية،  املسلمني من يهتم برؤية اهلالل

                   ً                من صام يف بلد معتمد ا توقيت بلد آخر 
نا شهر وقد حل علي " بولندا " يف " كركوف "  أنا أقيم يف مدينة- ٤١٥س

رمضان املاضي وقد من اهللا علينا بصيامه واحلمد هللا إال إننا كنا يف إمساكنا وإفطارنا 
علما أن التوقيت هنا  " بالعراق " نعتمد على توقيت بلدنا

فيجب أن منسك قبلهم وأن نفطر قبلهم وقد صمنا  " بالعراق " يسبق " بولندا " يف
ا الفرق يف التوقيت فاعتمدنا توقيت البلد اليت على هذا الوضع أربعة أيام إىل أن تبني لن

 ؟  فما احلكم يف فعلنا األول وماذا جيب علينا،  نصوم هبا
فيمسكون ،  أهنم جيب عليهم العمل بتوقيت البلد الذي هم فيه،  هو كما ذكر السائل

:  عند طلوع الفجر ويفطرون عند غروب الشمس يف البلد الذي هم فيه لقوله تعاىل
}  (#θ è=ä.uρ (#θ ç/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 { )وهذا منطبق على املسلم يف أي مكان يعرف فيه طلوع الفجر .   )١
فالصيام فيما بينهما وأما ما حصل منهم يف أول الشهر من أهنم ،  وغروب الشمس

وجيب عليهم .  يصومون بتوقيت بلد آخر خيتلف عن توقيت البلد الذي هو فيه فهو خطأ
                                                 

 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
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ألن هذا الصيام غري صحيح وال ؛  أن يقضوا هذه األيام اليت صاموها على هذا النمط
،  وإن كان مضى عليهم رمضان آخر مل يقضوا هذه األيام،  مطابق للشرع كما ذكرنا

 .  فإنه جيب عليهم مع القضاء إطعام مسكني عن كل يوم واهللا أعلم

 حكم اعتماد التقاومي يف صيام شهر رمضان 
ون اعتماد على رؤية  يف بعض بالد املسلمني يعمد الناس إىل الصيام د- ٤١٦س
 ؟  فما حكم ذلك،  وإمنا يكتفون بالتقاومي،  اهلالل

صوموا لرؤيته  { لقوله ؛  ال جيوز ابتداء صيام شهر رمضان إال برؤية هالله

؛   وال جيوز االعتماد على احلساب)٢( )١( } فاقدروا له،  فإن غم عليكم،  وأفطروا لرؤيته
 .  وألن احلساب خيطئ كثريا،  ألنه خالف املشروع

وليس فيها مجاعة من املسلمني يعتنون برؤية ،  من كان يف بالد غري إسالمية،  لكن
فإن مل يصل إليه ،  فإنه يتبع أقرب البالد اإلسالمية إليه وأوثقها يف حتري اهلالل،  اهلالل
θ#)  {:  لقوله تعاىل،  فال بأس أن يعتمد على التقومي،  عتمده يف ذلكخرب ي à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ 

÷Λä ÷èsÜtFó™ $# { )٣(   . 
ات البالد اإلسالمية منتشرة يف وسفار،  واليوم وسائل االتصال واحلمد هللا متوفرة

فعلى املسلمني أن يتعارفوا ،  وكذلك املراكز اإلسالمية توجد يف أغلب بالد العامل،  العامل
 .  يف ذلك ويف غريه من شئون دينهم

                                                 
،  )٢٣٢٠(، أبو داود الصوم  )٢١٢١(، النسائي الصيام  )١٠٨٠(، مسلم الصيام  )١٨٠١(البخاري الصوم ) ١(

 .  )١٦٨٤(، الدارمي الصوم  )٦٣٤(، مالك الصيام  )٢/٥(أمحد 
 .  ) ٢٢٩ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٣(
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 احلكم إذا مل تقم البينة على دخول الشهر إال يف أثناء النهار 
ناء النهار ماذا على املسلمني أن  إذا مل تقم البينة بدخول الشهر إال يف أث- ٤١٧س
 ؟  يفعلوا

إذا مل تقم البينة بدخول الشهر إال يف أثناء النهار فالذي جيب على املسلمني أن ميسكوا 
ألهنم كانوا يف ؛  ألنه من رمضان وأن يقضوه بعد رمضان؛  بقية يومهم احتراما للوقت

 .  أوله مفطرين فيلزمهم القضاء من يوم آخر بعد رمضان

  مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر من
 ؟   ما حكم من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر- ٤١٨س

فإنه جيب عليه اإلمساك بقية ،  من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر
لوع حيث إنه مل ينو الصيام قبل ط،  ألنه مل يصمه كامال؛  ويقضي هذا اليوم،  يومه
 .  )٢(أو كما جاء ،  )١( } ال صيام ملن مل جيمع الصوم من الليل { وقد قال ،  الفجر

 من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الشمس 
 شخص يف أول ليلة من رمضان نام قبل أن يعلم أن غدا هو أول - ٤١٩س
،  فإذا هو اآلخر ليس لديه علم،  فلما قام لصالة الفجر سأل أحد املصلني،  الصيام

وعلم بعد ،  وملا ذهب إىل العمل وجد الناس صائمني،  فواصل ذلك ومل يأكل شيئا
فهل صيامه صحيح يف ذلك اليوم ،  ذلك بالصيام وعلى ذلك واصل صيامه حىت املساء

 ؟  اأفتونا جزاكم اهللا خري؟  أم أن عليه قضاء

                                                 
، ابن ماجه الصيام  )٢٤٥٤(، أبو داود الصوم  )٢٣٣٦(، النسائي الصيام  )٧٣٠(الترمذي الصوم ) ١(

 .  )١٦٩٨(، الدارمي الصوم  )٦٣٧(، مالك الصيام  )٦/٢٨٧(، أمحد  )١٧٠٠(
ورواه الترمذي يف )  ٣٤٢،  ٣٤١ / ٢ (، ورواه أبو داود يف سننه  ) ٢٨٨ / ١ (الك يف املوطأ رواه اإلمام م) ٢(

 / ٢ (، ورواه الدارمي يف سننه  ) ١٩٨ - ١٩٦ / ٤ (، ورواه النسائي يف سننه  ) ٨١،  ٨٠ / ٣ (سننه 
١٢ (  . 
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 ٨٠٧

من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال يف أثناء النهار فإنه جيب عليه اإلمساك يف بقية 
ال  { وقد جاء يف األحاديث أنه،  ألنه مل ينو الصيام من الليل؛  اليوم ويقضي هذا اليوم

وهذا فاته جزء من .  يف صيام الفرض:   أي)٢( )١( } صيام ملن مل جيمع النية من الليل
 .  النهار مل ينو فيه الصوم

 حكم من نام ومل يعلم بدخول شهر رمضان مث استيقظ ووجد الناس صائمني 
 إذا انتظر املسلم خرب رؤية هالل رمضان يف املساء ونام قبل أن يعلم - ٤٢٠س

ئا من طعام أو شراب أو بعد فلما أصبح الصباح وقبل أن يتناول شي،  بدخول الشهر
أن تناول وجد الناس صائمني بعد أن مسعوا خرب رؤية اهلالل فماذا عليه يف هذه احلالة 

 ؟  وما احلكم بالنسبة للنية يف حقه
إذا نام وهو مل يعلم بدخول الشهر مث استيقظ من النهار ووجد الناس صائمني فإنه 

 قضاؤه يف فترة أخرى بعد رمضان فيمسك وجيب عليه،  جيب عليه اإلمساك يف هذا اليوم
ألنه مل يبدأ من أوله صائما ألنه أكل أو شرب يف ؛  احترما للوقت ويقضي هذا اليوم

فالصيام ال يبدأ من ،  وكذلك ختلفت النية مل تكن النية مصاحبة من أول الوقت،  أوله
ال صيام ملن مل يبيت أو جيمع النية من  {  لقوله - أعين صيام الفريضة -وسط النهار 

                                                 
، ابن ماجه الصيام  )٢٤٥٤(، أبو داود الصوم  )٢٣٣٦(، النسائي الصيام  )٧٣٠(الترمذي الصوم ) ١(

 .  )١٦٩٨(، الدارمي الصوم  )٦٣٧(، مالك الصيام  )٦/٢٨٧(، أمحد  )١٧٠٠(
"  ، ورواه اإلمام أمحد يف من حديث عبد اهللا بن عمر موقوفا)  ٢٨٨ / ١ " ( املوطأ"  رواه اإلمام مالك يف) ٢(

"  سننه"  ، ورواه النسائي يف ) ٣٤٢،  ٣٤١ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٢٨٧ / ٦ " ( مسنده
 / ٢ " ( سننه"  ، ورواه الدارمي يف ) ٥٤٢ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ١٩٧،  ١٩٦ / ٤ (

 / ٣ " ( صحيحه"  ، ورواه ابن خزمية يف ) ٢٠٣،  ٢٠٢ / ٤ " ( السنن الكربى"  ، ورواه البيهقي يف ) ١٢
،  ) ١٦٢ / ٦ " ( احمللى"  ، ورواه ابن حزم يف ) ٢٩٢ / ٢ " ( همصنف"  ، ورواه ابن أيب شيبة يف ) ٢١٢

،  ) ٤٣٥ - ٤٣٣ / ٢ " ( نصب الراية"  ، وذكره الزيلعي يف ) ٩٣،  ٩٢ / ٣ (ورواه اخلطيب البغدادي 
 .  كلهم من حديث حفصة رضي اهللا عنها بنحوه
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 ٨٠٨

فالصوم الواجب جيب أن ينوي من الليل سواء أكل .  أو كما قال .  )٢( )١( } الليل
 .  فالفرض ال يصح بنية من النهار إمنا هذا يف صيام النفل خاصة،  أو مل يأكل

 ستقبل به شهر رمضان الذي ينبغي على املسلم أن ي
 ؟   ما الذي ينبغي على املسلم أن يستقبل به شهر رمضان- ٤٢١س

ينبغي للمسلم أن يستقبله ،  شهر رمضان من املواسم العظيمة اليت متر يف حياة املسلم
≅ö  {:  بالبشر والسرور لقوله تعاىل è% È≅ ôÒ xÎ/ «!$# Ïµ ÏFuΗ ÷qtÎ/uρ y7Ï9≡x‹Î7sù (#θ ãm tøu‹ù= sù uθ èδ ×öyz $ £ϑ ÏiΒ 

tβθ ãèyϑ øgs† ∩∈∇∪ { )وكان النيب ،  فإدراك املسلم لشهر رمضان غنيمة عظيمة.   )٣ يبشر 
ي كما يف حديث سلمان الطويل الذ (أصحابه بقدوم شهر رمضان ويشرح هلم مزاياه 

أيها الناس قد أظلكم شهر  " :  خطب يف آخر يوم من شعبان فقالأن النيب  { : فيه
فمن تطوع فيه خبصلة من ،  عظيم مبارك فرض اهللا عليكم صيامه وسننت لكم قيامه

ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى ،  ن أدى فريضة فيما سواهخصال اخلري كان كم
 مزايا هذا الذي يبني فيه النيب .  )٤( ) إىل آخر احلديث.  } سبعني فريضة فيما سواه

الشهر وأنه ينبغي للمسلم أن يستقبله باالستعداد إلحياء ليله بالقيام وهناره بالصيام وتالوة 
،  ن كل دقيقة من هذا الشهر فهي موسم عظيمأل؛  القرآن والصدقة والرب واإلحسان

                                                 
، ابن ماجه الصيام  )٢٤٥٤(م ، أبو داود الصو )٢٣٣٦(، النسائي الصيام  )٧٣٠(الترمذي الصوم ) ١(

 .  )١٦٩٨(، الدارمي الصوم  )٦٣٧(، مالك الصيام  )٦/٢٨٧(، أمحد  )١٧٠٠(
"  ، ورواه اإلمام أمحد يف من حديث عبد اهللا بن عمر موقوفا)  ٢٨٨ / ١ " ( املوطأ"  رواه اإلمام مالك يف) ٢(

"  سننه"  ، ورواه النسائي يف ) ٣٤٢،  ٣٤١ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٢٨٧ / ٦ " ( مسنده
،  ) ١٢ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه الدارمي يف ) ٥٤٢ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ١٩٧،  ١٩٦  /٤ (

،  ) ٢١٢ / ٣ " ( صحيحه"  ، ورواه ابن خزمية يف ) ٢٠٣،  ٢٠٢ / ٤ " ( السنن الكربى"  ورواه البيهقي يف
، ورواه اخلطيب  ) ١٦٢ / ٦ " ( احمللى"  ، ورواه ابن حزم يف ) ٢٩٢ / ٢ " ( مصنفه"  ورواه ابن أيب شيبة يف

،  ) ٤٣٥ - ٤٣٣ / ٢ " ( نصب الراية"  ، وذكره الزيلعي يف ) ٩٣،  ٩٢ / ٣ " ( تاريخ بغداد"  البغدادي يف
 .  كلهم من حديث حفصة رضي اهللا عنها بنحوه

 .  ٥٨:  سورة يونس آية) ٣(
 .  من حديث سلمان رضي اهللا عنه.  ) ٦١٣،  ٦١٢ /١ " (  مشكاة املصابيح: " انظر) ٤(
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 ٨٠٩

وإذا أكمله هل ؟  وهل يكمل هذا الشهر،  واملسلم ال يدري مدى بقائه يف هذه احلياة
فهو غنيمة ساقها اهللا إليه فينبغي له أن يفرح بذلك وأن ؟  يعود عليه سنة أخرى أو ال

 سبحانه وتعاىل واإلكثار من يستغرق هذا الشهر أو ما تيسر له من أيامه ولياليه بطاعة اهللا
فإنه ،  فعل اخلريات واملربات لعله أن يكتب له من أجل هذا الشهر ما أعده اهللا للمسلمني

شهر أوله رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار واملسلم يتعرض لنفحات ربه يف هذه 
 .  األيام العظيمة

 األدعية اليت تقال عند دخول شهر رمضان 
؟  اك أدعية خمصصة عند دخول شهر رمضان املبارك من السنة هل هن- ٤٢٢س

 ؟  وماذا جيب على املسلم أن يدعو به يف تلك الليلة أفيدوين بارك اهللا فيكم
وإمنا هو الدعاء العام عن سائر ،  ال أعلم دعاء خاصا يقال عند دخول شهر رمضان

اللهم أهله  { :  يقول كان إذا رأى اهلالل يف رمضان ويف غريهفإن النيب ،  الشهور

 ويف )٢( )١( } علينا باليمن واإلميان والسالمة واإلسالم هالل خري ورشد ريب وربك اهللا

اهللا أكرب اللهم أهله علينا باألمن واإلميان والسالمة  { :  كان يقولبعض الروايات أنه 

،   هذا الدعاء الوارد عند رؤية اهلالل لرمضان ولغريه)٤( )٣( } واإلسالم ريب وربك اهللا
                                                 

 .  )١٦٨٨(، الدارمي الصوم  )١/١٦٢(، أمحد  )٣٤٥١(الترمذي الدعوات ) ١(
مسند :  وانظر.  بنحوه.  من حديث طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه) ١٤٢ /٩ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٢(

مسند : "  وانظر.  من حديث بالل بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن أبيه عن جده)  ١٦٢ /١ (اإلمام أمحد 
من حديث بالل ) ١٦٥ /١ (أليب عاصم "  كتاب السنة: "  من حديث ابن عمروانظر)  ٧ /٢ " ( الدارمي

من )  ٣٥٧ / ١٢ " ( معجم الطرباين الكبري: "  وانظر.  بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن أبيه عن جده
جممع : "  وانظر.  من حديث بالل بن حيىي)  ٢٨٥ /٤ (للحاكم "  املستدرك: "  وانظر.  حديث ابن عمر

فيض : "  وانظر.  ) ١٧٧،  ١٧٦ص " ( حتفة الذاكرين: "  وانظر.  ) ١٣٩ /١٠ " ( الزوائد ومنبع الفوائد
 .  ) ٢٢٠ص " ( صحيح الوابل الصيب"  و.  ) ١٣٧،  ١٣٦ /٥ " ( القدير

 .  )١٦٨٨(، الدارمي الصوم  )١/١٦٢(، أمحد  )٣٤٥١(الترمذي الدعوات ) ٣(
مسند :  وانظر.  بنحوه.  من حديث طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه) ١٤٢ /٩ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٤(

مسند : "  روانظ.  من حديث بالل بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن أبيه عن جده)  ١٦٢ /١ (اإلمام أمحد 
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 ٨١٠

لكن لو دعا املسلم ،  لم شيئا يف ذلكأما أن خيتص رمضان بأدعية تقال عند دخوله فال أع
بأن يعينه اهللا على صوم الشهر وأن يتقبله منه فال حرج يف ذلك لكن ال يتعني دعاء 

 .  خمصص

 حكم عقد النية عند بدء الصيام 
 أصوم أحيانا بدون عقد النية عند بدء الصيام فهل النية شرط يف - ٤٢٣س

 ؟  أو يكفي يف أول الشهر؟  الصيام كل يوم
إمنا األعمال  { قال الرسول ،  الصيام وغريه من األعمال ال بد أن تكون عن نية

 .  )٣( } ال عمل إال بالنية { :  ويف رواية)٢( )١( } بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى
،  لنية من الليل بأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليومفصوم رمضان جتب له ا

وقيام املسلم من النوم آخر الليل وتسحره يدل على وجود النية فليس املطلوب أن يتلفظ 
؛  والنية يف رمضان كل يوم مبفرده،  فهذا بدعة ال جتوز،  نويت الصوم:  اإلنسان ويقول

ولو كان ،  نوي الصيام بقلبه لكل يوم من الليلألن كل يوم عبادة مستقلة حتتاج إىل نية في
قد نوى من الليل مث نام ومل يستيقظ إال بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لوجود النية من 

 .  الليل

                                                 
 

من حديث بالل ) ١٦٥ /١ (أليب عاصم "  كتاب السنة: "  من حديث ابن عمروانظر)  ٧ /٢ " ( الدارمي
من )  ٣٥٧ / ١٢ " ( معجم الطرباين الكبري: "  وانظر.  بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن أبيه عن جده

جممع : "  وانظر.  ث بالل بن حيىيمن حدي)  ٢٨٥ /٤ (للحاكم "  املستدرك: "  وانظر.  حديث ابن عمر
فيض : "  وانظر.  ) ١٧٧،  ١٧٦ص " ( حتفة الذاكرين: "  وانظر.  ) ١٣٩ /١٠ " ( الزوائد ومنبع الفوائد

 .  ) ٢٢٠ص " ( صحيح الوابل الصيب"  و.  ) ١٣٧،  ١٣٦ /٥ " ( القدير
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(جلهاد ، الترمذي فضائل ا )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ١(

 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
 .  من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)  ٢ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  مل أجدها) ٣(
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 ٨١١

 حكم عقد النية قبل الفجر من كل ليلة يف رمضان 
 هل يشترط أن تكون نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة من رمضان أم - ٤٢٤س

وما حكم من تلفظ هبا يف كل ليلة من ليايل شهر ؟  واحدة كل الشهرتكفي نية 
 ؟  رمضان

إمنا األعمال بالنيات  { النية شرط من شروط صحة العبادة من صيام وغريه لقوله 

ية ومن ذلك فكل عبادة من العبادات ال تصح إال بن.  )٢( )١( } وإمنا لكل امرئ ما نوى

.  )٤( )٣( } ال صيام ملن مل يبيت النية من الليل { الصيام فإنه ال يصح إال بنية لقوله 
فالنية للصيام مشترطة وصيام الفرض ال بد أن ينويه من الليل قبل طلوع الفجر وجيب عليه 

ألن كل يوم عبادة مستقلة حتتاج إىل نية متجددة بتجدد ؛  يةأن ينوي لكل يوم نية جد
 .  )٦( )٥( } إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى { األيام لعموم قوله 

                                                 
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(رمذي فضائل اجلهاد ، الت )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ١(

 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
 .  من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)  ٢ /١" ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
، ابن ماجه الصيام  )٢٤٥٤(، أبو داود الصوم  )٢٣٣١(، النسائي الصيام  )٧٣٠(الترمذي الصوم ) ٣(

 .  )١٦٩٨(، الدارمي الصوم  )٦٣٧(، مالك الصيام  )٦/٢٨٧(، أمحد  )١٧٠٠(
"  ، ورواه اإلمام أمحد يف من حديث عبد اهللا بن عمر موقوفا)  ٢٨٨ / ١ " ( املوطأ"  رواه اإلمام مالك يف) ٤(

"  سننه"  ، ورواه النسائي يف ) ٣٤٢،  ٣٤١ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٢٨٧ / ٦ " ( مسنده
،  ) ١٢  /٢ " ( سننه"  ، ورواه الدارمي يف ) ٥٤٢ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ١٩٧،  ١٩٦ / ٤ (

،  ) ٢١٢  /٣ " ( صحيحه"  ، ورواه ابن خزمية يف ) ٢٠٣،  ٢٠٢ / ٤ " ( السنن الكربى"  ورواه البيهقي يف
، ورواه  ) ١٦٢ / ٦ " ( احمللى"  ، ورواه ابن حزم يف ) ٢٩٢ / ٢ " ( صنفهم"  ورواه ابن أيب شيبة يف
 - ٤٣٣  /٢ " ( نصب الراية"  ، وذكره الزيلعي يف ) ٩٣،  ٩٢ / ٣ " ( تاريخ بغداد"  اخلطيب البغدادي يف

 .  ، كلهم من حديث حفصة رضي اهللا عنها بنحوه ) ٤٣٥
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ٥(

 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
 .  من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)  ٢ /١ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٦(
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 ٨١٢

وإن مل يستيقظ إال بعد طلوع الفجر وكان ،  فإن قام من نومه وتسحر فهذا هو النية
 .  فإنه ميسك إذا استيقظ وصيامه صحيح لوجود النية من الليل،  ا للصيام قبل نومهناوي

فالنطق بالنية ؟  وما أشار إليه السائل من النطق بالنية هل هو مشروع أو ليس مبشروع
ألن النية من أعمال القلوب واملقاصد ال يعلمها إال اهللا ؛  غري مشروع والتلفظ هبا بدعة

اللهم إين :   أنه كان يتلفظ بالنية ويقولومل يرد عن النيب ،  ن تلفظسبحانه وتعاىل بدو
إمنا ورد هذا عند اإلحرام ،  أو نويت كذا وكذا،  أو نويت أن أصلي،  نويت أن أصوم

وكذلك عند .  )٢( )١( } لبيك عمرة أو لبيك حجا { : باحلج أو العمرة أن يقول املسلم
اللهم هذه عين أو عن فالن :   ويقول)٣(ذبح اهلدي أو األضحية ورد أنه يتلفظ عند ذحبها 

أما ما عدا ذلك من العبادات فالتلفظ بالنية بدعة .  فتقبل مين إنك أنت السميع العليم
 أنه تلفظ يف ألنه مل يرد عن النيب ؛  سواء كان يف الصيام أو يف الصالة أو يف غري ذلك

من عمل عمال ليس  { : وقد قال عليه الصالة والسالم،  شيء من هذه األحوال بالنية
وحمدثات األمور إياكم  { : وقال عليه الصالة والسالم.  )٥( )٤( } عليه أمرنا فهو رد
وقد قال اهللا سبحانه .  فالتلفظ بالنية أمر حمدث فهو بدعة.  )٧( )٦( } فإن كل حمدثة بدعة

                                                 
، أبو داود املناسك  )٢٧٣١( احلج ، النسائي مناسك )٨٢١(، الترمذي احلج  )١٢٣٢(مسلم احلج ) ١(

 .  )١٩٢٤(، الدارمي املناسك  )٣/٩٩(، أمحد  )٢٩٦٨(، ابن ماجه املناسك  )١٧٩٥(
 .  عن حديث أنس رضي اهللا عنه)  ٩١٥ /٢ " ( صحيح اإلمام مسلم: "  انظر) ٢(
من )  ٩٩،  ٩٨ /٣ " ( سنن أيب داود"  و.  من حديث أيب رافع)  ٨ /٦ (مسند اإلمام أمحد : "  انظر) ٣(

سنن "  من حديث جابر بن عبد اللهو)  ٢٣٧،  ٢٣٦ /٥ " ( سنن الترمذي"  ، و حديث جابر بن عبد اهللا
جممع "  و.  من حديث أنس بن مالك وجابر بن عبد اهللا وأيب هريرة)  ١٠٤٤،  ١٠٤٣ /٢ " ( ابن ماجه

 .  ) ٢٣،  ٢٢ /٤ " ( الزوائد ومنبع الفوائد
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(ح البخاري الصل) ٤(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  معلقا)  ١٥٦ /٨ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٥(
، الدارمي  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٦(

 .  )٩٥(دمة املق
"  ، ورواه الترمذي يف ) ٢٠٠ /٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ١٢٦ /٤ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٧(

ورواه احلاكم .  بنحوه)  ١٦،  ١٥ /١ " ( سننه"  بنحوه ورواه ابن ماجه يف)  ٣٢٠،  ٣١٩ /٧ " ( سننه
 .  سارية رضي اهللا عنهكلهم من حديث العرباض بن )  ٩٧ /١ " ( مستدركه"  يف
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 ٨١٣

≅ö  {:  وتعاىل è% šχθ ßϑ Ïk= yèè?r& ©!$# öΝà6ÏΖƒ Ï‰Î/ ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 ª!$#uρ Èe≅ ä3Î/ 

> ó x« ÒΟ‹ Î= tã ∩⊇∉∪ { )فاهللا جل وعال أنكر على الذين تلفظوا بنياهتم قال تعاىل.   )١  :
}  * ÏM s9$ s% Ü># { ôã F{ $# $ ¨Ψ tΒ# u ( ≅ è% öΝ ©9 (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ è?  Å3≈ s9 uρ (# þθ ä9θ è% $ oΨ ôϑ n= ó™ r& { )إىل أن قال تعاىل)٢   :
}  ö≅ è% šχθ ßϑ Ïk= yèè?r& ©!$# öΝà6ÏΖƒ Ï‰Î/ ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 { )فالتلفظ .   )٣

 أنه نوى له كذا وكذا قد هنى اهللا عن ذلك وأنكر أن اإلنسان خيرب ربه :  بالنية معناه
 .  على من فعله

 حكم من نوى الصيام ونام ومل يستيقظ إال واملؤذن يؤذن للفجر فتناول ماء فشربه 

الصيام تطوعا أو واجبا ولكنه ليلة صيامه مل يستيقظ  إذا نوى شخص - ٤٢٥س
للسحور إال واملؤذن يؤذن لصالة الفجر فتناول ماء فشربه وعقد الصيام فهل يصح 

 ؟  وما هي آخر حلظة ميكن أن يأكل أو أن يشرب فيها من يريد الصيام،  ذلك الصيام
مربوطة بطلوع الفجر اإلمساك وبداية الصيام ليست مربوطة بأذان املؤذنني وإمنا هي 

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 فبعض املؤذنني يقدم األذان على طلوع ،  أما أذان املؤذن فإنه خيتلف.   )٤( } ) #$
فإذا كان بني األذان وطلوع الفجر وقت يتمكن فيه من ،  الفجر ليستيقظ الناس ويستعدوا

فهذا يرجع إىل ،  فال بأس بذلك وبعض املؤذنني يؤخر إىل طلوع الفجر،  األكل والشرب
 يقدم فيجوز األكل بعد أذانه إىل أن يطلع الفجر لقوله عادة املؤذن ومن عرف عنه أنه 

إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجال أعمى ال  {
  . )٦( )٥( } يؤذن حىت يقال له أصبحت أصبحت

                                                 
 .  ١٦:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ١٤:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ١٦:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ٤(
، أمحد  )٦٣٨(، النسائي األذان  )٢٠٣(، الترمذي الصالة  )١٠٩٢(، مسلم الصيام  )٥٩٢(البخاري األذان ) ٥(

 .  )١١٩٠(، الدارمي الصالة  )١٦٤(ء للصالة ، مالك الندا )٢/٥٧(
 .  ، من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه ) ١٥٣،  ١٥٢ /٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٦(
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 ٨١٤

وإذا كان املعروف عن هذا املؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر فإنه ال جيوز األكل بعد 
 .  أذانه

 حكم الصيام إذا سافر إىل بلد خيتلف يف التوقيت عن بلده 
ولكنه استيقظ من النوم ،   إذا نوى الشخص صياما لفرض أو نفل- ٤٢٦س

علما بأن املؤذن يؤذن ،   الهل جيوز األكل أو الشرب أم،  واملؤذن يؤذن لصالة الفجر
 ؟  حسب التقومي

θ#)  {:  اهللا سبحانه وتعاىل جعل طلوع الفجر هناية لألكل والشرب فقال تعاىل è= ä.uρ 

(#θ ç/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$# ( { )هذا هو النهاية .   )١
 .  الشرعية لألكل وبداية الصيام

واألذان والتقومي إمنا هي عالمات فقط يستدل هبا على طلوع الفجر فمن مل يستيقظ 
أي ،  عادة املؤذن أنه يقدم األذانإال واملؤذن يؤذن فهذا يرجع فيه إىل عادة املؤذن إن كان 

إن بالال يؤذن بليل فكلوا  { يبكر فال بأس أن يأكل اإلنسان بعد أذان املؤذن لقوله 
 إذا قيل أصبحت وكان ابن أم مكتوم يؤذن،  واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم

أما إذا كان عادة املؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر وال يؤذن إال عند .  )٣( )٢( } أصبحت
،  ألنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر؛  طلوع الفجر فإنه ال جيوز األكل عند ذلك

وكذلك التقومي كما ذكرنا هو عالمة يستدل هبا فال ينبغي أن يتأخر عن حد التقومي تأخرا 
أما التأخر الكثري ،  أما لو تأخر دقيقة أو دقيقتني وما أشبه ذلك فهذا ال بأس به ، كثريا

 .  عن التقومي كخمس دقائق وأكثر هذا ال جيوز

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
، أمحد  )٦٣٨(، النسائي األذان  )٢٠٣(، الترمذي الصالة  )١٠٩٢(، مسلم الصيام  )٥٩٢(البخاري األذان ) ٢(

 .  )١١٩٠(، الدارمي الصالة  )١٦٤(، مالك النداء للصالة  )٢/٥٧(
 .  من حديث عبد اهللا بن عمربنحوه)  ١٥٣،  ١٥٢ /٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
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 ٨١٥

 حكم زيادة أو نقصان ساعات الصيام يف البلد املسافر إليه 
 إذا سافر الشخص إىل الدراسة خارج بالده وكما هو معلوم أن الوقت - ٤٢٧س

فمثال إذا زادت الساعات يف الصيام أو نقصت الختالف ،   بلدهخيتلف عن وقت
 .  أفيدوين بارك اهللا فيكم؟  الوقت هل يؤثر ذلك على صيام الشخص أم ال

فإنه يكون حكمه حكم ،  من سافر إىل بلد غري بلده وخيتلف بفارق توقيت عن بلده
ذا طلع الفجر يف ذلك ذلك البلد الذي سافر إليه فيصوم ويفطر تبعا لذلك البلد يصوم إ

وال ينظر إىل توقيت بلده فكل مكان له ،  البلد ويفطر إذا غربت الشمس يف ذلك البلد
 .  حكمه

θ#)     {  :                 واهللا تعاىل يقول   è= ä.uρ  (#θ ç/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  {   ) وهذا عام يف كل البالد  .     )١                    .  
 مفسدات الصوم وما يؤثر فيه  

 مفسدات الصوم 
 ؟   ما هي مفسدات الصوم عموما- ٤٢٨س

 :  مفسدات الصوم
 .   منها األكل والشرب متعمدا-
 .   ومنها اجلماع-
 .   ومنها اإلنزال-

كالقطرة يف العني أو يف األذن أو يف األنف إذا ،  ومنها أيضا أن يدخل إىل جوفه شيئا
 .  ألنه أدخل إىل جوفه سائال متعمدا؛  فهذا يفطر،  وصلت إىل حلقه

 .  فيفطر هبا،  قوم مقام الغذاءألن هذه اإلبر ت؛   وكذلك أخذ اإلبر املغذية-

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
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 ٨١٦

أفطر  { لقوله ،   وكذلك من املفطرات للصائم احلجامة والفصد على الصحيح-

واحلائض والنفساء حيرم عليهما ،   وكذلك احليض والنفاس- )٢( )١( } احلاجم واحملجوم
 .  الصيام حال حيضها وحال نفاسها

،  فإنه يفطر،  إذا تعمد اإلنسان االستفراغ حىت حصل له القيء،  كذلك االستقاءة -
 كذلك لو أكل أو )٣(فإنه ال يفطر بذلك ،  بأن غلبه القيء،  أما لو قاء من دون تعمد

 .  )٤(فإنه ال يفطر بذلك ،  شرب ناسيا

 حكم التطيب قبل صالة الظهر يف رمضان 
 رمضان فلما حضرت إىل املسجد متعطرا  تطيبت قبل صالة الظهر يف- ٤٢٩س

إنه فسد صيامك وأنك قد تفسد صيام كل من يشم هذه الرائحة :  هنرين اإلمام وقال
 ؟   ما مدى صحة هذا الكالم- أي قوية جدا -ألهنا نفاذة 

ال بأس بالتطيب يف حالة الصيام وال يؤثر على الصيام إال إذا كان الطيب خبورا ومشه 
أما ،  خان البخور يدخل يف األنف وينشط الدماغ فيؤثر على الصيامألن د؛  متعمدا

 .  وال جيوز هلذا اإلمام أن يفيت بغري علم،  العطورات فال بأس على الصائم يف استعماهلا

 حكم األطياب ذات الرائحة اليت قد تصل إىل أعماق األنف أو احللق 
 أعماق األنف مثال  هناك بعض األطياب ذات رائحة أيضا قد تصل إىل- ٤٣٠س

 ؟  أو على احللق هل يفطر الصائم
أما ،  الطيب السائل ال يؤثر على الصيام فيجوز للصائم أن يتطيب يف بدنه ويف ثوبه

 فهذا ال يتعمد مشه ) العود (الطيب املسحوق الذي يتطاير إىل األنف كاملسك أو البخور 
                                                 

 .  )٢/٣٦٤(، أمحد  )١٦٧٩(ابن ماجه الصيام ) ١(
: "  ، وانظر وما بعدها)  ١١٨ / ٣ (، ورواه الترمذي يف سننه  ) ٤٦٥ / ٣ " (  مسنده" رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

 . .  ) ) ٢٣٧،  ٢٣٦ / ٢ " ( صحيح البخاري
 .  ) ٢٣٦ / ٢ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٣(
 .  ) ٢٣٤ / ٢ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٨١٧

وطار إىل أنفه ودماغه فقد عده فإن تعمد مشه ،  بل عليه أن يبعده عن أنفه وعن حلقه
 .  كثري من العلماء من املفطرات

 حكم استعمال العطر يف هنار رمضان 
 ؟   ما حكم استعمال العطر يف هنار رمضان- ٤٣١س

إال إذا كان الطيب خبورا أو ،  ال بأس باستعمال العطر للصائم يف بدينه وثيابه
ويصل إىل ،   أنفه شيء من أجزائهاألنه يدخل إىل؛  فإنه ال يتعمد مشهما،  مسحوقا
أما الطيب السائل .  كما نص على ذلك أهل العلم،  فيؤثر ذلك على صيامه،  دماغه

إال ،  ألنه ال يدخل منه شيء إىل أنه وجوفه؛  فال بأس به،  الذي يضعه على بدنه أو ثيابه
 .  وذلك ال يضر،  جمرد الرائحة

 ائمة حكم الكحل والعطر ومساحيق املكياج للص
 ؟   ما حكم الكحل والعطر ومساحيق املكياج للصائمة- ٤٣٢س

فيؤثر ،  فهذا قد يتسرب إىل حلقه،  أما الكحل والقطرة وما يوضع يف العني للصائم
،  أو أن يضع شيئا بعينه،  وقد قال الكثري من أهل العلم مبنع الكحل للصائم،  على صيامه

دون أن يستطيع ،  يتسرب منها الشيء إىل احللقو،  ألن العني منفذ؛  كالقطرة وغري ذلك
 .  اإلنسان منع ذلك

أما قضية املساحيق اليت توضع على الوجه واألصباغ والطيب الذي يتطيب به اإلنسان 
إال أنه ينبغي أن يعلم أن املرأة ممنوعة من التزين ،  فهذا ال بأس به،  من العطور السائلة

وحيرم ،   جيب عليها أن خترج متسترة متجنبة للطيببل،  والتعطر عند اخلروج من البيت
Ÿω  {:  قال تعاىل،  عليها التطيب عند اخلروج uρ š∅ ô_ §y9 s? yl •y9 s? Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$# 4’ n<ρ W{$# ( { )١(   ،

 .  فهي مأمورة بترك الزينة وبترك الطيب،   يف خروجها للعبادة إىل املسجدوحىت

                                                 
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية) ١(
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يف غري :   يعين)٢( )١( } ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وليخرجن تفالت { قال 
 .  ويسبب الفتنة،  جيلب األنظارألن الزينة والطيب مما ؛  ويف غري طيب،  زينة

وعمل األصباغ ،  وقد ابتليت بعض نساء املسلمني بالتربج والتزين عند اخلروج
 .  وهذا حرام عليها،  فكأهنن إمنا يستعملن الزينة للخروج من البيت،  واملكياج

 حكم التكحل وقطرة العني ووضع الطيب 
لثياب يؤثر على ـ هل التكحل وقطرة العني ووضع الطيب على ا٤٣٣س
؟  وما هي األشياء اليت جيب أن يبتعد عنها الصائم حىت ال تؤثر على صيامه.  الصائم

 .  أفيدوين بارك اهللا فيكم
الذي يوضع يف العني من قطور أو ذرور أو كحل إذا وجد طعمه يف حلقه فإنه يفطر 

د ووصل طعمه ألن العني منفذ فإذا وصل هذا الذي وضعه فيها من سائل أو جام؛  بذلك
فإنه حينئذ يكون قد أثر على ،  إىل حلقه وأحس بطعمه وكان متعمدا لوضعه يف عينه

صيامه ألنه يشبه ما لو أكل شيئا أو شرب شيئا ووصل إىل حلقه فال ينبغي للمسلم أن 
وإذا كان معتادا االكتحال أو معتادا ملداواة العني فليجعل ذلك يف ،  يتساهل يف هذا األمر

 .  ما هنار الصيام فإنه يتجنب هذه األشياء حفاظا على صيامه من املؤثراتالليل أ
جيب أن يبتعد عن أشياء كثرية منها أشياء تفسد صيامه ومنها أشياء تنقص ثوابه أو 

فمثل األكل ،  أما اليت تفسد الصيام ويلزمه القضاء فيها.  تبطل ثوابه وال تفسد الصيام
كذلك ما يف حكم األكل والشرب من تعاطي األدوية و،  والشرب متعمدا ومثل اجلماع

واإلبر اليت تصل إىل جوفه وتسري يف عروقه فإن هذا يف حكم األكل والشرب يفسد 
صيامه كذلك التقيؤ واالستفراغ متعمدا يفسد الصيام واستخراج الدم الكثري باحلجامة أو 

ا يفسد الصيام ويلزم فهذا أيضا مم،  الفصد أو سحب الدم للتربع به أو إلسعاف مريض
                                                 

، أبو  )٧٠٦(، النسائي املساجد  )٥٧٠(، الترمذي اجلمعة  )٤٤٢(، مسلم الصالة  )٨٥٨(البخاري اجلمعة ) ١(
 .  )٤٤٢(، الدارمي املقدمة  )٢/٣٦(، أمحد  )١٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٦٨(داود الصالة 

 .  ) ١٥٢ / ١ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(
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فهذه أمور إذا .  )٢( )١( } أفطر احلاجم واحملجوم { :  يف احلجامةالقضاء لقوله 
وهناك .  ويلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده هبا،  تعاطاها اإلنسان فإهنا تفسد صيامه

لكنه ال يؤمر بالقضاء مثل الغيبة ،   تبطل ثوابهأشياء حمرمة على الصائم وتنقص ثوابه أو
وكذلك النظر احملرم ،  والنميمة وقول الزور والشتم والكذب وغري ذلك من األمور احملرمة

كل هذا مما يؤثر ،  واستماع األشياء احملرمة كاستماع املالهي واألغاين املزامري وغري ذلك
 .  املفطرات معنوية وليست مفطرات حسيةألن هذه ؛  على الصائم ولكنه ال يؤمر بالقضاء

 حكم الكحل يف العينني والصابون والقطرات الطبية يف هنار رمضان 
 هل الكحل يف العينني أو الصابون أو القطرات الطبية أثناء الصيام تؤثر - ٤٣٤س

 ؟  على صحته أم ال
 ليديه أو بالنسبة للصابون ليس هناك مانع الستعمال الصابون يف الغسيل لثيابه أو
ألنه رمبا ؛  جلسمه ال مانع من استعمال الصابون للغسيل والتنظيف به وال يكون يف الفم

تسرب إىل حلقه وإن متضمض به مثال متضمضا خفيفا وحتفظ من ذهابه إىل حلقه فال مانع 
فاألحسن ال يدخل الصابون يف ،  من ذلك إال إن وجد طعمه يف حلقه فهذا فيه خطورة

ف به خارج الفم وأما بالنسبة للقطرة واألشياء السائلة فال جيوز تقطريها يف فمه وأن يتنظ
العني وال يف األنف وال يف األذن ألن هذه منافذ تسيل إىل احللق وجيد طعمها يف حلقه فال 

كذلك الكحل يف العني ألن ،  جيوز استعمال القطرة للصائم وإمنا يستعملها يف الليل
والصائم ال ينبغي له أن يتهاون بأمر الصيام ،  ىل احللقالكحل أيضا يتسرب طعمه إ
وقد ذهب مجع من أهل العلم إىل أن الكحل يفطر ،  ويتعاطى أشياء تؤثر على صيامه

فالصائم جيب ،  وكذلك التقطري يف العني واألنف واألذن فاملسألة فيها خطورة،  الصائم

                                                 
 .  )٢/٣٦٤(، أمحد  )١٦٧٩(ابن ماجه الصيام ) ١(
)  ١١٨ /٣ " ( سننه"  من حديث أيب هريرةورواه الترمذي يف)  ٣٦٤ /٢ " ( مسنده"  ه اإلمام أمحد يفروا) ٢(

 .  من حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه
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،  دخول يف مشاكل هو يف غىن عنهاعليه أن حيافظ على صيامه وأن يبتعد عن املؤثرات وال
 .  وعند الليل أباح اهللا تعاىل فيه ما حيتاج اإلنسان إليه من أكل وشرب وتداو وغري ذلك

 حكم القطرات الطبية للعني أو األذن إذا شعر الصائم أهنا تصل إىل حلقه 
 ما احلكم بالنسبة للقطرات اليت تستخدم يف العني أو يف األذن ويشعر - ٤٣٥س
 ؟  عملها أهنا تصل إىل حلقهمست

نص الفقهاء رمحهم اهللا على أنه إذا دخل إىل جوفه شيء عن طريق األنف أو عن أي 
طريق وصل إىل جوفه غري إحليله أو إىل حلقه أنه يفطر بذلك والقطرة يف العني والسعوط 
ب يف األنف والبخاخ الذي يؤخذ يف احللق أو يف األنف هذه أيضا تصل إىل احللق وتذه

وعلى املسلم االحتياط لدينه وترك ،  إىل املعدة فيحصل هبا اإلفطار على ما ذكره الفقهاء
 .  )٢( )١( } دع ما يريبك إىل ما ال يريبك { ما فيه ريبة لقوله 

 حكم استعمال السواك يف هنار رمضان 
 ؟  سواك يف رمضان يسأل عن استعمال ال- ٤٣٦س

وهي ثابتة من فعل ،  وفيها فضل عظيم،  ال شك أن السواك سنة نبوية مرغوب فيها
ال سيما عند احلاجة ،  فينبغي احملافظة على هذه السنة واستعمال السواك،   وقولهالنيب 
،  والسواك عند الصالة،  كالسواك قبل الوضوء،  أو يف املواطن اليت يشرع فيها،  إليه
 كما كان النيب ،  وعند القيام من النوم،  وعند تغري رائحة الفم،  د تالوة القرآنوعن

 .  هذه أمور يتأكد فيها السواك،  يفعل ذلك

                                                 
، الدارمي  )١/٢٠٠(، أمحد  )٥٧١١(، النسائي األشربة  )٢٥١٨(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(

 .  )٢٥٣٢(البيوع 
كالمها من حديث )  ٢٠٥ / ٧ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٢٠٠ / ١ " ( مسنده"  ام أمحد يفرواه اإلم) ٢(

بنحوه من حديث عبد اهللا )  ٢٣١،  ٢٣٠/ ٨ " ( سننه"  ، ورواه النسائي يف احلسن بن علي رضي اهللا عنهما
 .  رضي اهللا عنه
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والصحيح أنه ،  والصائم يستحب له السواك كغريه،  وهو مسنون يف كل وقت
 أنه ال وما ورد،  يستحب له أن يستاك يف أول النهار ويف آخره،  يستاك يف كل اليوم
 :  بل الثابت عنه ما قاله بعض أصحابهفإنه مل يثبت عن النيب ،  يستاك يف آخر النهار

 .  )٢( )١( }  ما ال أحصي يتسوك وهو صائمرأيت النيب  {

 حكم التسوك يف هنار رمضان 
 ؟  رمضان ما حكم التسوك يف هنار - ٤٣٧س

ألن السواك من السنن املتأكدة يف الصيام ويف ؛  التسوك يف هنار رمضان مستحب
ومن أفضل خصال ،  فيستحب للصائم أن يستاك يف كل اليوم على الصحيح،  غريه

 : وانظر،  ) ٥٣٦ /١ ( " سنن ابن ماجه " :  انظر٨الصائم السواك كما يف احلديث 
 وال )٣(.  المها من حديث عائشة رضي اهللا عنها ك) ٢٠٣/  ٢ ( " سنن الدارقطين "

لكن ال يبتلع شيئا من فضالت السواك أو من الفضالت اليت يثريها ،  يؤثر هذا على صيامه
 .  بل يلفظ هذه األشياء وال يؤثر ذلك على صيامه،  السواك من لثته وأسنانه

 حكم استعمال معجون األسنان للصائم يف هنار رمضان 
وز للصائم أن يستعمل معجون األسنان وهو صائم يف هنار  هل جي- ٤٣٨س
 ؟  رمضان

                                                 
 .  )٢٣٦٤(، أبو داود الصوم  )٧٢٥(الترمذي الصوم ) ١(
هامش رقم :  ، وانظر ) ٦١ / ٢ " ( زاد املعاد: "  ، وانظر ) ٢٣٤ / ٢ " ( صحيحه"  واه البخاري يفر) ٢(

 .  من نفس الصفحة)  ١ (
، أما  ومن العلماء من يرى أن الرخصة يف السواك قبل الزوال.  ، فيستحب للصائم أن يستاك يف سائر اليوم) ٣(

ذا حديث لكنه مل يثبت عن النيب والثابت أنه يستاك يف كل اليوم بعد الزوال فيمتنع من االستياك ويروى يف ه
كلهم من حديث عبد اهللا )  ٣١٨ / ٢ " ( سنن أيب داود"  ، و ) ٤٤٥/ ٣ " ( مسند اإلمام أمحد: "   انظر٨

 .  بن عامر بن ربيعة عن أبيه
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جيوز للصائم أن يستعمل معجون األسنان مع التحفظ من ذهاب شيء إىل حلقه من 
كما أنه ،  ويستحب له أن ينظف فمه بالسواك وبغريه مما ال يصل إىل حلقه،  حملوله

 .  يتمضمض باملاء للوضوء وال يبالغ

 صابون أو املضمضة به يف هنار رمضان حكم االغتسال بال
 ؟   االغتسال بالصابون أو املضمضة به- ٤٣٩س

ألنه ،  وأما املضمضة به فال ينبغي،  كل هذا قلنا ال بأس أن يغتسل اإلنسان بالصابون
رمبا يتسرب إىل حلقه شيء من الصابون أو طعم الصابون املتحلل مع املاء فال ينبغي أن 

أما استعمال الصابون يف رأسه ويف بقية جسمه ،  ه وهو صائميدخل الصابون إىل فم
 .  والتنظف به هذا ال حرج فيه للصائم

 من اغتسل بالصابون أو متضمض به يف هنار رمضان 
 ؟  عليه القضاء:   وهل يقال ملن فعل مثل هذا- ٤٤٠س

 .  على كل حال هذا ليس عليه القضاء

 حكم تذوق الطعام من قبل املرأة 
 تذوق الطعام من قبل املرأة وغريه هل يفسد الصوم وما حكم مضغ - ٤٤١س

 ؟  العلك للصائم أفيدوين جزاكم اهللا خريا
ال بأس بذوق الطعام بالفم وال يبتلع شيئا منه فيذوقه يف فمه ويلفظه وال يبتلع شيئا 
من ذلك فإن ابتلع شيئا من ذلك متعمدا فسد صيامه والفم له حكم اخلارج وليس هو من 
اجلوف وال يؤثر هذا على صيامه كما أنه يتمضمض للوضوء والطهارة وال يؤثر هذا على 

كذلك ذوق الطعام يلفظه وال يبتلعه ،  صيامه بشرط أن ميج املاء أي يلفظ املاء من فمه
 :  وهو على نوعني.  والعلك يكره للصائم
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احللق ويفسد ألنه يتسرب إىل ؛  العلك الذي يتحلل ويتفتت يف الفم هذا ال جيوز
أما العلك القوي الذي ال يتحلل وال يتفتت يف الفم وال يذوب فهذا يكره ،  الصيام
 .  للصائم

 حكم من بقي بني أسنانه شيء من الطعام حىت هنار رمضان 
 إذا بقي شيء من الطعام بني أسنان الصائم هل يعترب ذلك من - ٤٤٢س

 .   فيكمأفيدوين بارك اهللا؟  املفطرات إذا ابتلعه الصائم
إذا أصبح الصائم ووجد يف أسنانه شيئا من خملفات الطعام فعليه أن يلفظ هذه 
املخلفات ويتخلص منها وال تؤثر على صيامه إال إذا ابتلعها متعمدا فإن هذا يفسد صيامه 
أما لو ابتلعه جاهال أو ناسيا فهذا ال يؤثر على صيامه وينبغي للمسلم أن حيرص على نظافة 

ألن النظافة مطلوبة من املسلم وأن يعتين ؛  الطعام سواء يف حالة الصيام أو غريهفمه بعد 
بأسنانه وفمه بعد الطعام بالتنظيف حىت ال تبقى فيه خملفات تصدر عنها روائح كريهة 

 .  ويتضرر هبا وتؤثر على أسنانه أضرارا صحية

 حكم الصائم إذا اكتحل أو تعطر أو اغتسل بصابون له رائحة 
 إذا اكتحل الصائم أو تعطر أو اغتسل بصابون له رائحة فهل يؤثر هذا - ٤٤٣س

وإن كان صيامه ذلك يف واجب فهل عليه القضاء هلذا ؟  ويعترب مفطرا،  على صومه
 ؟  السبب علما أنه فعل ذلك جاهال

يباح ،  قضية التطيب للصائم أو االغتسال بالصابون املطيب ال حرج عليه يف ذلك
ألن الصائم ليس ممنوعا من الطيب وإمنا ؛  طيب وأن يغتسل بالصابون املطيبللصائم أن يت

أما الصائم فليس ممنوعا من التطيب إال أنه ال يتعمد شم البخور ،  هذا يف حق احملرم
أما قضية ،  أما الطيب السائل فهذا ال بأس أن يتطيب اإلنسان به وهو صائم،  والدخان

إذا ،  نبغي ألن طائفة من أهل العلم يعدونه من املفطراتاالكتحال للعينني للصائم فال ي
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وصل الكحل أو طعم الكحل إىل حلقه فال ينبغي للصائم أن يكتحل وهو صائم وليؤجل 
 .  هذا لليل احتياطا لصيامه

 حكم من يقوم باسترجاع ما خرج من بطنه 
ملاء  بعد صالة الفجر يف رمضان حيصل له ما يشبه التقيؤ خبروج بعض ا- ٤٤٤س

 ؟  هل هذا يؤثر يف الصيام أم ال:  أو الطعام إىل فمه فيقوم باسترجاعه إىل بطنه فيقول
إذا كان التقيؤ خيرج بدون اختيار اإلنسان وبدون إرادته يقذف :  التقيؤ فيه تفصيل

أما إذا ،  ألنه بغري اختياره؛  وخيرج من معدته عن طريق الفم فهذا ال يؤثر على صيامه
وما ورد يف السؤال من ،   هو وتسبب يف خروجه حىت قاء فإنه يفطر بذلككان استدعاه

بل جيب ،  أن السائل يغلبه القيء وخيرج إىل فمه ولكنه يسترجعه ويبتلعه فهذا ال جيوز له
ألن الفم يف حكم ؛  عليه أن يقذفه وخيرجه من فمه وإذا ابتلعه متعمدا فإنه يفسد صومه

فيكون قد ،  استرجعه وبلعه فإنه بذلك كمن أكل أو شربالظاهر فإذا وصل إليه شيء مث 
 .  أفطر هبذا الصنيع وجيب عليه قضاء ذلك اليوم

 حكم التربع بالدم للصائم وحكم احلقنة اليت ليست للتغذية بالنسبة للصائم 
 إذا تربع اإلنسان من دمه وهو صائم هل يؤثر ذلك على صيامه وما - ٤٤٥س

 للتغذية بالنسبة للصائم هل هي يف حقه من مباحات الصيام رأيكم يف احلقنة اليت ليست
 ؟  أم أهنا من مبطالته أفيدونا يف ذلك أثابكم اهللا

أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم فهذا يفسد الصيام إذا كان كثريا فإذا سحب منه 
.  دم للتربع به لبنك الدم مثال أو إلسعاف مريض فإن ذلك يؤثر ويبطل صيامه كاحلجامة
،  فاحلجامة ثبتت بالنص أهنا تفطر الصائم فكذلك مثلها سحب الدم إذا كان بكمية كثرية

أما قضية احلقن اليت حتقن يف جسم الصائم وهي اإلبر فهذه إن كانت من اإلبر املغذية فال 
شك أهنا تفطر الصائم ألهنا تقوم مقام األكل والشرب يف تنشيط اجلسم ويف تغذيته فهي 

وكذلك إذا كانت من اإلبر غري املغذية اليت تؤخذ للدواء ،  عام والشرابتأخذ حكم الط
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 فهذه أيضا تفطر الصائم ألهنا تسري مع الدم ) عن طريق الوريد (واملعاجلة عن طريق العرق 
كما لو أنه ابتلع ،  وتصل إىل اجلوف ويكون هلا تأثري على اجلسم كتأثري الطعام والشراب

فكذلك إذا أخذ الدواء عن طريق احلقن فإن ،  ا تبطل صيامهاحلبوب عن طريق الفم فإهن
أما احلقن اليت تؤخذ يف العضل فهذه رخص فيها بعض .  هذا أيضا يؤثر على صيامه

 .  العلماء

 حكم تناول إبرة يف الوريد أو العضل أو سحب الدم 
 كثري من اإلخوة يسألون هذا السؤال أال وهو تناول إبر الدواء يف - ٤٤٦س

 ؟  وريد أو العضل أو سحب الدم هل هذا يفطر أم الال
وإذا احتاج ،  جيب على املسلم أن حيافظ على صيامه وأن يبتعد عن األشياء املشتبهة

فإذا اضطر إىل العالج يف النهار ،  إىل عالج أو تعاطي شيء من اإلبر فليكن هذا يف الليل
 عليه املرض أو يؤخر الربء أو بأن كان مريضا وحيتاج إىل العالج وترك العالج يضاعف

تشتد عليه وطأة املرض فهذا يتعاجل ويقضي هذا اليوم سواء تعاجل حببوب أو بإبرة يف 
،  ألهنا تقوم مقام الطعام؛  فاإلبرة إذا كانت مغذية فإهنا تفسد الصيام،  الوريد أو بغريها

 على الراجح ألهنا وإذا كانت اإلبرة غري مغذية ولكنها حتقن بالوريد فهذه أيضا مفطرة
وقد نص ،  ختتلط بالدم وتسري يف البدن وحيصل للبدن منها تأثر وتنشيط وتنفذ إىل اجلوف

أما إذا كانت اإلبرة يف ،  الفقهاء على أن الصائم إذا تعمد إدخال شيء إىل جوفه يفطر
ن على العضل وليست يف الوريد فهذه لعلها ال تفطر وعلى املسلم أن حيتاط لدينه فاإلبر إذ

 :  ثالثة أصناف
إبر مغذية وهذه تفطر ألهنا تقوم مقام الطعام والشراب من غري  : الصنف األول

 .  إشكال
الذي أعتقده أهنا تفطر ،  إبر ليست مغذية تؤخذ عن طريق الوريد : الصنف الثاين

 .  ألهنا ختتلط بالدم وتسري يف البدن وتدخل يف العروق
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ة وال تؤخذ عن طريق الوريد وإمنا تؤخذ عن طريق إبر غري مغذي : والصنف الثالث
 .  العضل فهذه األحوط لإلنسان أن يتركها إىل الليل وإن أخذها فال أرى أنه يفسد صومه

أما بالنسبة لسحب الدم فإذا كان الدم يسريا كالذي يؤخذ للتحليل فهذا ال يؤثر على 
سعاف مريض مثال أو لبنك أما إذا كان الدم كثريا بأن سحب منه دم كثري إل،  صيامه

أفطر  { :  يقولوالنيب ،  الدم أو التربع به فهذا يفطر ويفسد الصوم ألنه كاحلجامة

 ملا رأى رجال حيتجم وهو صائم فاحلجامة تفطر على الصحيح )٢( )١( } احلاجم واحملجوم
،  لها سحب الدم إذا كان كثريا ألنه مبعىن احلجامةومث،  من قويل العلماء بنص احلديث

 .  واهللا أعلم

 حكم خروج الدم من اإلنسان على الرغم عنه 
نتيجة حادث مثال أو ،   خروج الدم من اإلنسان على الرغم عنه- ٤٤٧س
 ؟  هل يفسد عليه صومه أم ال،  جرح

جنرح وخرج منه دم أو فمثال لو ا،  ال يفسد عليه صومه إذا خرج منه دم بغري اختياره
ألنه تعمد إخراج ؛  إمنا الذي يفطر هو احملتجم،  فهذا ال يفطر بذلك،  خرج رعاف

 لورود احلديث يف احملتجم ،  فيفطر بذلك،  الدم

 حكم خماطبة الشباب للفتيات عرب اهلاتف أثناء الصوم 
ات وبالذ؟   ما حكم خماطبة الشباب للفتيات عرب اهلاتف أثناء الصوم- ٤٤٨س

 ؟  إذا كانوا خمطوبني لبعض
إال إذا كانت ،  ملا يف ذلك من الفتنة،  خماطبة الشباب للفتيات عرب اهلاتف ال جتوز

مع أن األوىل ،  وكان الكالم جمرد مفامهة وملصلحة اخلطبة،  الفتاة خمطوبة ملن يكلمها

                                                 
 .  )٢/٣٦٤(، أمحد  )١٦٧٩(ابن ماجه الصيام ) ١(
ويف مواضع أخرى عن مجع من الصحابة  (من حديث أيب هريرة)  ٣٦٤ / ٢ " ( سندهم"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

 .  من حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه)  ١١٨ / ٣ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) رضي اهللا عنهم
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ري حالة أما املخاطبة بني الشباب والفتيات يف غ،  واألحوط أن خياطب وليها بذلك
وإذا ،  وخشية الوقوع يف احملذور،  ملا يف ذلك من الفتنة الشديدة،  فإهنا ال جتوز،  اخلطبة

ألنه مطلوب من الصائم ؛  فإنه يؤثر على الصيام بالنقص،  كان ذلك يف حال الصيام
وكم سبب االتصال بني الشباب والفتيات ،  احملافظة على صيامه مما خيل به وينقصه

فالواجب على أولياء الفتيات ،  فونات من مصائب خلقية وجرائم اجتماعيةبواسطة التل
 .  منعهن ومراقبتهن من هذا اخلطر

 حكم القبلة أثناء الصيام 
 يقبل كان النيب  { :  لقد ثبت عن عائشة رضي اهللا عنها قالت- ٤٤٩س

أم أهنا خاصة ؟  قبلة هنا حكمها عام للشيخ والشاب هل ال)٢( )١( } وهو صائم
 .  بارك اهللا فيكم؟  وما املقصود باحلديث؟  للشيخ فقط
 ،  أنه كان يقبل وهو صائم واملراد بالقبلة معروفاحلديث ثابت عن النيب ،  نعم

 ألنه كان عليه الصالة والسالم مالكا إلربه )٤( )٣( }  كان يقبل وهو صائموالنيب  {
وما يؤثر عليه وما يفسده أما غريه من الناس ،  وعارفا بأحكام صيامه عليه الصالة والسالم

ألن ذلك مدعاة ألن حيصل منهم ما يفسد الصوم ؛  فإهنم ال ينبغي هلم اإلقدام على القبلة
حسن للمسلم أن يتجنب ما يثري فاأل،  مع جهلهم وضعف إمياهنم وعدم ضبطهم ألنفسهم

 فكان بفعل ذلك ألنه عليه الصالة أما النيب .  شهوته وما خيشى منه إفساد صيامه
والسالم كان ضابطا لنفسه وكان عليه الصالة والسالم أتقى الناس هللا وأخشاهم هللا عليه 

                                                 
،  )٢٣٨٢(، أبو داود الصوم  )٧٢٩(، الترمذي الصوم  )١١٠٦(، مسلم الصيام  )١٨٢٧(البخاري الصوم ) ١(

 .  )١٧٢٢(، الدارمي الصوم  )٦٤٦(، مالك الصيام  )٦/١٢٦(، أمحد  )١٦٨٤(ابن ماجه الصيام 
 .  من حديث حفصة رضي اهللا عنها)  ٧٧٩،  ٧٧٨/ ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
،  )٢٣٨٢(، أبو داود الصوم  )٧٢٩(، الترمذي الصوم  )١١٠٦(، مسلم الصيام  )١٨٢٧(البخاري الصوم ) ٣(

 .  )١٧٢٢(، الدارمي الصوم  )٦٤٦(، مالك الصيام  )٦/١٢٦(، أمحد  )١٦٨٤(ابن ماجه الصيام 
 .  ) ٧٧٩،  ٧٧٨/ ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
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 ممن ول وهو أدرى مبا حيفظ صيامه عليه الصالة والسالم فغري الرس،  الصالة والسالم
 .  ال يأمن نفسه ينبغي له أن يبتعد عن هذه األمور يف أثناء الصيام

 تقبيل املرأة زوجها يف هنار رمضان 
 ؟  وملاذا؟   هل تستطيع املرأة تقبيل زوجها يف هنار رمضان- ٤٥٠س

أما إذا كانت ،  تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم جيوز إذا كانت ال تتحرك شهوته
  وما ورد من أن الرسول،  سدا للذريعة،  فإن هذا التقبيل ال جيوز،  كتتحرك شهوته بذل

ومن هنا رخص ،   كان مالكا إلربه فألنه )٢( )١( } كان يقبل زوجاته وهو صائم {
 .  ان الشهوةألن الشاب مظنه ثور،  العلماء يف التقبيل حالة الصيام للكبري دون الشاب

 حكم تقبيل الزوجة بدون شهوة يف حال الصوم 
 ما حكم تقبيل الزوجة بدون شهوة يف حال الصوم أو يف حال - ٤٥١س
 ؟  وهل ينتقض الوضوء بسبب القبلة؟  الطهارة

                                                                                        إذا قبل الرجل زوجته بدون شهوة يف أثناء الصوم أو بعد الطهارة ومل خيـرج منـه                 
 كان يقبل بعض    النيب    {              فقد ثبت أن     ،                 وال بطهارته                         فإن ذلك ال خيل بصيامه       ،      شيء

                     فدل ذلـك علـى       )٤ (   )٣ ( } أزواجه وهو صائم ويقبل وهو متوضئ ملا كان مالكا إلربه         
                                              وران شهوته فإنه ال يقبل يف هاتني احلـالتني                                 أما الذي خيشى من ث     -                      اجلواز يف هذه احلالة     

   .                                                  خشية أن خيرج منه شيء خيل بصيامه أو طهارته واهللا أعلم

                                                 
،  )٢٣٨٢(، أبو داود الصوم  )٧٢٧(، الترمذي الصوم  )١١٠٦(، مسلم الصيام  )١٨٢٧(البخاري الصوم ) ١(

 .  )١٧٢٢(، الدارمي الصوم  )٦٤٦(، مالك الصيام  )٦/٤٠(، أمحد  )١٦٨٧(ابن ماجه الصيام 
 .  ) ٢٣٣ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
،  )٢٣٨٢(، أبو داود الصوم  )٧٢٩(، الترمذي الصوم  )١١٠٦(، مسلم الصيام  )١٨٢٦(البخاري الصوم ) ٣(

 .  )١٧٢٢(، الدارمي الصوم  )٦٤٦(، مالك الصيام  )٦/٤٠(، أمحد  )١٦٨٧(ابن ماجه الصيام 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها.  ) ٢٣٣ /٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٤(
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 حكم الصائم إذا احتلم 
وهل جتب ؟  هل يبطل صومه أم ال،   إذا احتلم الصائم يف هنار رمضان- ٤٥٢س

 ؟  عليه املبادرة بالغسل
ألنه بغري ؛  ال يتأثر باالحتالم،   صحيحفإن صيامه،  إذا احتلم الصائم يف هنار رمضان

،  واملبادرة باالغتسال أحسن،  وجيب عليه االغتسال من اجلنابة من أجل الصالة،  اختياره
 .  واهللا أعلم،  وليست واجبة

 حكم من مارس العادة السرية يف رمضان 
 لقد ارتكبت إمثا يف هنار رمضان وهو العادة السرية وذلك خوفا من - ٤٥٣س

 ؟  فماذا علي أن أفعل أفيدونا أفادكم اهللا،  وقوع يف ذنب أكرب منهال
ألن صوم شهر رمضان هو أحد أركان ؛  جيب على املسلم أن حيفظ صومه مما يفسده
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 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ٣(
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šÏΒθ è= tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4 xö tG ö/$# u!#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ßŠ$ yè ø9$# ∩∠∪ { )واالستمناء باليد مما ،   )١
ومن فعله وهو صائم يف رمضان فإنه مع كونه فعل حمرما ،  وراء ذلك فهو عدوان حمرم

ن ذلك واالستغفار مما فعل وعليه فيجب عليه التوبة م،  وأمث فإنه مع ذلك يفسد صومه
وإن كان هذا الفعل وقع يف رمضان ،  قضاء ذلك اليوم الذي مارس فيه تلك العادة السيئة

سابق قبل رمضان تلك السنة فعليه مع القضاء إطعام مسكني نصف صاع من الطعام 
 .  كفارة عن تأخري القضاء

كرب من ذلك هو اعتراف منه إنه فعل ذلك خوفا من الوقوع يف ذنب أ:  وقول السائل
وخوفه ال ،   ذنب وحمرم فهو ليس جاهال باحلكم) العادة السرية (بأن االستمناء باليد 

 .  وحيافظ على صيامه،  ولكن عليه أن يتجنب الذنوب كلها،  يربر له ذلك

 حكم من يتلفظ بألفاظ نابية وهو صائم 
ومع ،  ن يف رمضان أثناء قيادة بعض الناس لسياراهتم وهم صائمو- ٤٥٤س

فما ،  اشتداد االزدحام يتلفظون بألفاظ نابية تصل إىل حد السباب والشتيمة لغريهم
 ؟  حكم صيام هؤالء

وذلك ألن األقوال احملرمة واألفعال احملرمة ال تبطل الصوم ،  أما الصيام فهو صحيح
 كما  اهللا فإن املقصود من الصوم تقوى،  ولكنها ال شك تنقصه وتضيع فائدته ومثرته

$  {:  قال تعاىل yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝà6Î= ö7s% 

öΝä3ª= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∇⊂∪ { )فبني اهللا احلكمة من فرض الصيام علينا وهي حصول تقوى ،   )٢

من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع  {  وقال النيب اهللا 

                                                 
 .  ٧ - ٥:  اتياآلسورة املؤمنون ) ١(
 .  ١٨٣:  سورة البقرة آية) ٢(
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إين  { :  الصائم إذا شامته أحد أو قاتله أن يقول النيب  بل أمر)٢( )١( } طعام وشرابه

وحىت يعلم أن هذا الصائم مل يترك الرد ،   حىت يرتدع الساب والشامت)٣( } امرؤ صائم
والواجب على الصائم وغريه ،   ألنه صائمعليه عجزا عنه ولكن ورعا وتقوى هللا 

 .  وأال تثريه األمور املخالفة ملا تشتهيه نفسهالصرب والتحمل 
ال  " : قال،  يا رسول اهللا أوصين:  أن رجال قال { وقد ثبت عن النيب 

كثر من يندم على ما يصدر منه  وما أ)٥( )٤( } ال تغضب " : فردد مرارا قال،  " تغضب
ولكن الشيء بعد ،  عند الغضب ويتمىن أنه مل يكن قال أو فعل شيئا كان بسبب غضبه

 .  نفوذه ال ميكن استرداده

 حكم الوطء يف هنار رمضان 
 ما هو حكم الوطء يف هنار رمضان وإن كان يف الليل ولكن أخر - ٤٥٥س

 ؟  الغسل إىل ما بعد الفجر فما احلكم
 :  طء يف هنار رمضان للصائم حمرم وفيه إمث عظيم ويترتب عليه أمورالو
جيب عليه :  ثالثا.  أنه يأمث لذلك إمثا عظيما:  ثانيا.  أنه يفسد صومه هذا اليوم:  أوال

جتب عليه الكفارة وهي مثل كفارة :  رابعا.  قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه اجلماع
فإن مل يستطع أطعم ستني ،   صام شهرين متتابعنيفإن مل جيد،  الظهار وهي عتق رقبة

هذا الذي جيب عليه أما إذا حصل الوطء يف الليل وأخر االغتسال إىل ما بعد ،  مسكينا
وجيوز له أن يصوم وعليه جنابة مث يغتسل ولو بعد طلوع الفجر ،  الفجر فصيامه صحيح

                                                 
، ابن ماجه الصيام  )٢٣٦٢(، أبو داود الصوم  )٧٠٧(، الترمذي الصوم  )١٨٠٤(البخاري الصوم ) ١(

 .  )٢/٥٠٥(، أمحد  )١٦٨٩(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٢٢٨ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
،  )٢٢١٧(، النسائي الصيام  )٧٦٤(، الترمذي الصوم  )١١٥١(، مسلم الصيام  )١٨٠٥(البخاري الصوم ) ٣(

 .  )٦٨٩(، مالك الصيام  )٢/٢٧٣(، أمحد  )١٦٩١(، ابن ماجه الصيام  )٢٣٦٣(أبو داود الصوم 
 .  )٢/٤٦٦(، أمحد  )٢٠٢٠(، الترمذي الرب والصلة  )٥٧٦٥(البخاري األدب ) ٤(
 .   عنهمن حديث أيب هريرة رضي اهللا)  ١٠٠،  ٩٩ / ٧ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٥(
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لكن لو ضايقه الوقت ،  خلالفإال أنه ينبغي املبادرة يف االغتسال قبل الفجر خروجا من ا
أو مل يستيقظ إال متأخرا عند طلوع الفجر فإنه ينوي الصيام ويغتسل بعد ذلك وال حرج 

حتالم ويصوم مث  كانت تدركه الصالة وهو جنب من غري االنيب  { عليه فقد ثبت أن

 .  )٢( )١( } يغتسل بعد ذلك عليه الصالة والسالم

 حكم املرأة اليت أكرهت على اجلماع يف شهر رمضان 
 إذا أكرهت املرأة من الرجل يف اجلماع يف شهر رمضان هل جتب - ٤٥٦س

وما رأيكم فيمن قال أنه ال كفارة على املرأة مطلقا ال يف حالة ؟  عليها كفارة أم ال
أفيدونا بالتفصيل بارك اهللا ؟  تيار وال يف حالة اإلكراه وإمنا يلزمها القضاء فقطاالخ
 .  فيكم

من املعلوم أن اجلماع من مفسدات الصوم باإلمجاع وأنه جيب فيه الكفارة املغلظة 
فإن مل يستطع فإطعام ستني ،  فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني،  وهي عتق رقبة

 .  مسكينا
هت املرأة على اجلماع بأن أكرهها زوجها إكراها ال تستطيع التخلص منه أما إذا أكر

وتكون كفارهتا عليه ،  وجامعها وهي صائمة فليس عليها كفارة وإمنا عليها القضاء فقط
وجيب عليه التوبة ،  كفارة عنه وكفارة عن زوجته اليت أكرهها:  هو فيجب عليه كفارتان

 :  فيجب عليه ثالثة أمور.  ه قضاء ذلك اليومإىل اهللا سبحانه وتعاىل وجيب علي
 .  التوبة املستوفية لشروطها،  التوبة إىل اهللا والندم على ما حصل فيه:  أوال
 .  قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه:  ثانيا
 .  الكفارتان عنه وعن زوجته اليت أكرهها:  ثالثا

                                                 
 .  )١/٢١٣(أمحد ) ١(
 .  من حديث عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما)  ٢٣٣،  ٢٣٢ /٢ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٨٣٣

                 ً                      حكم من جامع عامد ا يف هنار رمضان ومل يكفر 
وما حكم من جامع عامدا يف هنار رمضان ومل يكفر مث جامع يف يوم  - ٤٥٧س
 ؟  فهل يكفر مرتني أو جتزؤه كفارة واحدة،  آخر منه

واملسلم جيب عليه ،  ألن كل يوم عبادة مستقلة؛  يلزمه كفارة عن كل يوم جامع فيه
ليه أن حيترم شعائر دينه وأن يهتم بصيامه وأن ال تطغى عليه شهوة نفسه ويتغلب ع

ألن صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم جيب على املسلم أن يؤديه على ؛  الشيطان
 .  الوجه املشروع وعلى الوجه األكمل حسب اإلمكان

 حكم من أتى أهله ثالثة أيام متتالية يف رمضان 
ماذا جيب عليه ،   رجل أتى أهله يف يوم رمضان ملدة ثالث أيام متتالية- ٤٥٨س

 ؟  أثابكم اهللا
جيب عليه ،  فقد ارتكب معصية عظيمة،  إذا حصل من الصائم مجاع يف أثناء الصيام

،  وجيب عليه مع ذلك الكفارة املغلظة،  وقضاء اليوم الذي جامع فيه،  التوبة إىل اهللا منها
أطعم ستني ،  فإن مل يستطع،  صام شهرين متتابعني،  فإن مل جيد،  وهي عتق رقبة

وتتكرر الكفارة بعدد األيام اليت جامع ،  ف صاع من الطعاملكل مسكني نص،  مسكينا
 .  واهللا أعلم.  فيها عن كل يوم جامع فيه كفارة مستقلة

 حكم من أفطر عدة أيام دون عذر مشروع 
 يف شهر رمضان املاضي حصل أن أفطرت عدة أيام دون عذر مشروع - ٤٥٩س

 نادم على ذلك أشد الندم وماذا يلزمين غري ذلك فإين؟  فهل يكفي قضائي هلا فقط
 ؟  وعازم إن شاء اهللا أال أعود ملثل هذا أبدا

والواجب على من ،  اإلفطار يف رمضان بغري عذر خطأ كبري وجرم عظيم والعياذ باهللا
فعل ذلك أن يتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل توبة صحيحة ويندم على ما فات وال يعود هلذا 

مث عليه مع التوبة أن يقضي األيام اليت تركها بعد توبته  ، يف املستقبل وحيافظ على صيامه
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وإذا أتى عليه رمضان آخر قبل أن يصومها ،  إىل اهللا سبحانه وتعاىل لعل اهللا أن يعفو عنه
فعليه أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا إذا أتى عليه رمضان آخر ومل يصم من غري 

 .   فإمنا يكفيه القضاء فقطأما إذا كان أخرها لعذر ومل يتمكن،  عذر

                ً              حكم من أفطر عمد ا يف هنار رمضان 
 ؟  فماذا عليه.   إذا أفطر شخص عمدا يف هنار رمضان- ٤٦٠س

وجيب ،  إذا أفطر بأكل أو شرب يف هنار رمضان متعمدا فقد فعل حمرما شديد التحرمي
وإن أفطر ،  يومتأديبه وجتب عليه التوبة الصادقة واإلمساك بقية يومه مث قضاء ذلك ال

جبماع وجب عليه مع ما ذكر الكفارة املغلظة وهي عتق رقبة فإن مل جيد صام شهرين 
 .  فإن مل يستطع أطعم ستني مسكينا.  متتابعني

فإن صيام رمضان أحد أركان اإلسالم وهو ،  وعلى املسلم أن حيافظ على صيامه
 .  فرض على املسلم البالغ العاقل الصحيح املقيم

  شرب أثناء صيامه مث أمت الصيام حكم من
يف يوم ،   رجل تعب تعبا شديدا من جراء التمارين الرياضية يف الصباح- ٤٦١س

 ؟  هل جيوز صيامه أم ال،  مث أمت الصيام،  فشرب ماء،  من أيام رمضان
بل الواجب ترك التمارين اليت جتهد ،  ال جيوز اإلفطار من أجل إجراء التمارين

صل من السائل من شربه املاء وهو صائم من أجل دفع التعب الذي حصل وما ح،  الصائم
جيب عليه التوبة واالستغفار وعدم ،  عليه بسبب إجراء التمارين الرياضية يعترب خطأ منه

وإن ،  وجيب عليه مع ذلك قضاء ذلك اليوم الذي شرب فيه،  العودة إىل مثل هذا العمل
فعليه مع القضاء إطعام مسكني نصف صاع ،  كان من رمضان سابق قبل رمضان املوايل

 .  فليس عليه إال القضاء،  وإن كان من رمضان املوايل،  من الطعام عن تأخري القضاء
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 حكم من شك يف طلوع الفجر يف رمضان 
 ما حكم من شك يف طلوع الفجر هل له أن يأكل ويشرب أم ميسك - ٤٦٢س

 .  فيدونا يف ذلك بارك اهللا فيكمأ؟  أم أنه يعمل بالشك؟  حىت يستيقن طلوعه
θ#)  {:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل è= ä.uρ (#θ ç/uõ° $#uρ 4 ®L ym t ¨t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø: $# âÙ u‹ö/F{$# zÏΒ ÅÝø‹sƒ ø: $# 

ÏŠuθ ó™ F{$# zÏΒ Ìôf xø9$# ( { )فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه األكل والشرب ووجب .   )١
وإذا مل يتيقن وبقي يف شك هل طلع الفجر أو مل يطلع فاالحتياط له أم ،  عليه اإلمساك

دع ما  { ميتنع عن األكل والشرب من باب االحتياط واالبتعاد عن املشتبهات لقوله 

 .  )٣( )٢( } يريبك إىل ما ال يريبك

فاألحسن أن .  )٥( )٤( } فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه { وقوله 
 ومل يكن عنده من ميسك وأن يترك األكل والشرب ما دام أنه خياف أن الفجر قد طلع

 .  العالمات ما به يعرف طلوع الفجر

 االحتياط ملن شك يف طلوع الفجر يف رمضان 
هل ؟   ما احلكم إذا شك اإلنسان الذي يريد الصيام يف طلوع الفجر- ٤٦٣س

فال يأكل ،  أم أنه يعمل بالشك،  له أن يأكل ويشرب حىت يستيقن من طلوع الفجر
 ؟  وال يشرب

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
، الدارمي  )١/٢٠٠(، أمحد  )٥٧١١(، النسائي األشربة  )٢٥١٨(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ٢(

 .  )٢٥٣٢(البيوع 
"  ورواه النسائي يف)  ٢٠٥ /٧ " ( سننه"  ورواه الترمذي يف)  ٢٠٠ /١ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(

 .  ، كلهم من حديث احلسن بن علي رضي اهللا عنهما ) ٣٢٨،  ٣٢٧ /٨ " ( سننه
، أبو  )٤٤٥٣(لنسائي البيوع ، ا )١٢٠٥(، الترمذي البيوع  )١٥٩٩(، مسلم املساقاة  )٥٢(البخاري اإلميان ) ٤(

 .  )٢٥٣١(، الدارمي البيوع  )٤/٢٦٩(، أمحد  )٣٩٨٤(، ابن ماجه الفنت  )٣٣٢٩(داود البيوع 
 .  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه)  ١٩ /١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٥(
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فعليه أن ،  فإذا شك يف طلوع الفجر،  ن حيتاط يف مثل هذا األمرعلى اإلنسان أ
فإنه ال ،  فإذا رأى أن العالمات تدل على طلوع الفجر،  يتأكد وينظر يف العالمات

أو ينظر التقومي والتوقيت ويعرف موعد الفجر قد حان ،  مثل أن يسمع املؤذنني،  يأكل
 .  فال يأكل،  يف التقومي

وخيشى أن ،  ألنه على بداية الصيام؛   مثل هذا األمر التثبتوالذي جيب عليه يف
وإذا ،  فإذا غلب على ظنه أن الفجر مل يظهر فإنه يأكل ويشرب،  يكون قد طلع الفجر

وإذا ،  فغلبة الظن ترتل مرتلة اليقني،  غلب على ظنه العكس أن الفجر قد ظهر فإنه ميتنع
دع ما يريبك إىل ما ال  { :  يقول ألن النيب؛  فإن األحسن أن ال يأكل،  شك

 )٣( } فقد استربأ لدينه وعرضه،  من اتقى الشبهات {  ويقول )٢( )١( } يريبك
 حكم من أفطر بناء على األذان  .  )٤(

                                               ً  ضح بعد اإلفطار أن الشمس مل تغب ولكن كان اجلو غائم ا وات
وأفطر بعض الناس بناء على ،  وأذن املؤذن،   إذا كان اجلو غائما- ٤٦٤س
 ؟  فما حكم الصيام يف هذه احلالة،  واتضح بعد اإلفطار أن الشمس مل تغب،  األذان

نه أفطر قبل غروب أنه إذا تبني للصائم أ:  الذي عليه مجهور أهل العلم فيما أعلم
ΟèO (#θ¢  {:  واهللا تعاىل يقول،  ألنه مل يتمه؛  فإنه جيب عليه قضاء ذلك اليوم،  الشمس ‘ϑ Ï?r& 

tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9$# 4 { )٥(   . 

                                                 
، الدارمي  )١/٢٠٠(، أمحد  )٥٧١١(األشربة ، النسائي  )٢٥١٨(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(

 .  )٢٥٣٢(البيوع 
ورواه أيضا اإلمام )  ٣٢٨،  ٣٢٧ / ٨ (، ورواه النسائي يف سننه  ) ٢٠٥ / ٧ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٢(

 .  ) ١١٢ / ٣ (أمحد يف مسنده 
، أبو  )٤٤٥٣(، النسائي البيوع  )١٢٠٥(، الترمذي البيوع  )١٥٩٩(، مسلم املساقاة  )٥٢(البخاري اإلميان ) ٣(

 .  )٢٥٣١(، الدارمي البيوع  )٤/٢٦٩(، أمحد  )٣٩٨٤(، ابن ماجه الفنت  )٣٣٢٩(داود البيوع 
 .  ) ١٩ / ١ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٤(
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ٥(
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وجب ،  ومل يتبني له احلال،  إذا أفطر شاكا يف غروب الشمس:  ضهم قالبل إن بع
 .  وال خيرج عن هذا األصل إال بيقني،  ألن األصل بقاء النهار؛  عليه القضاء

مث تبني ،  وبعض العلماء يرى أهنم إذا كان اجلو غائما واجتهدوا يف التحري وأفطروا
،  ن الصحابة رضي اهللا عنهم شيء من ذلكألنه حصل م؛  أنه يصح صومهم،  بقاء النهار

 .  والقول األول أحوط،  ومل يؤمروا بالقضاء

 حكم من مسع أذان الفجر واستمر يف األكل والشرب 
 ما احلكم الشرعي للصيام فيمن مسع أذان الفجر واستمر يف األكل - ٤٦٥س
 ؟  والشرب

θ#)  {:  لقوله تعاىل،  جيب اإلمساك إذا حتقق طلوع الفجر è= ä.uρ (#θç/uõ° $#uρ 4 ®L ym t ¨t7oK tƒ ãΝä3s9 

äÝø‹sƒ ø: $# âÙ u‹ö/F{$# zÏΒ ÅÝø‹sƒ ø: $# ÏŠuθ ó™ F{$# zÏΒ Ìôf xø9$# ( { )١(   . 
ألن ؛  فإنه ال جيوز األكل والشرب إذا أذن،  جروإذا كان املؤذن يؤذن عند طلوع الف

فال بأس ،  أما إن كان املؤذن يتقدم على طلوع الفجر،  أذانه عالمة على طلوع الفجر
وإمنا املعترب طلوع الفجر أو ما ،  فال يعترب األذان لإلمساك،  باألكل والشرب بعد أذانه

 .   يف التوقيت اليوميأو النظر،  يدل عليه من األذان الذي يكون عند طلوعه

 حكم من يفطر على أذان أول مؤذن وميسك على أذان آخر مؤذن 
ما زالت أميت خبري ما عجلوا الفطور وأخروا  {  يقول الرسول - ٤٦٦س
وأمسك عن األكل ،  ذن يف حيناوأنا أفطر على أول مؤ.   احلديث)٣( )٢( } السحور

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
،  )١٦٩٧(، ابن ماجه الصيام  )٦٩٩(، الترمذي الصوم  )١٠٩٨(ام ، مسلم الصي )١٨٥٦(البخاري الصوم ) ٢(

 .  )١٦٩٩(، الدارمي الصوم  )٦٣٨(، مالك الصيام  )٥/٣٣٧(أمحد 
، من حديث  " ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر: "  بلفظ)  ٢٤١ / ٢ " ( صحيحه"  عند البخاري يف) ٣(

 .  سهل بن سعد رضي اهللا عنه
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؟  فهل أنا حمق يف ذلك وعلى صواب.  والشرب على آخر مؤذن يؤذن يف حينا
 .  أفيدوين وجزاكم اهللا خريا

وتأخري السحور إىل ما قبل أن يتحقق ،  تعجيل اإلفطار إذا حتقق غروب الشمس
بالتوقيت الصحيح وأذان املؤذن ال يعتمد عليه يف ذلك إال إذا تقيد ،  طلوع الفجر سنة

إن بالال يؤذن  { وإال فإن االعتماد عليهما لقوله ،  لغروب الشمس وطلوع الفجر

  وكان رجال أعمى ال يؤذن حىت)٢( )١( } بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم
 .  أصبحت أصبحت:  يقال له

 حكم جنود املوسيقى العسكرية وهم يعزفون يف شهر رمضان 
ونقوم بعزف املوسيقى يف هنار وليل ،   حنن جنود يف املوسيقى العسكرية- ٤٦٧س

 ؟  وهل صيامنا مقبول،  فما حكم هذا العمل،  شهر رمضان
وذلك ،   رمضان أشد إمثالكنه يف،  عزف املوسيقى ال جيوز ال يف رمضان وال يف غريه

 .  فإنه صحيح إن شاء اهللا،  أما الصيام،  حلرمة الشهر
يف  " صحيحه " والدليل على حترمي عزف املوسيقى احلديث الذي رواه البخاري يف

وأن اهللا خيسف ،  ستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازفي { وصف قوم يف آخر الزمان

،  من أراد االطالع عليها،   يف أدلة كثرية وردت يف هذا املوضوع)٤( )٣( } هبم األرض

                                                 
، أمحد  )٦٣٨(، النسائي األذان  )٢٠٣(، الترمذي الصالة  )١٠٩٢(، مسلم الصيام  )٥٩٢(ذان البخاري األ) ١(

 .  )١١٩٠(، الدارمي الصالة  )١٦٤(، مالك النداء للصالة  )٢/٥٧(
 .  ، من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ) ١٥٣ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  )٤٠٣٩(س أبو داود اللبا) ٣(
 .  ) ٢٤٣ / ٦ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٤(
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جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  "  و)١(فلرياجع كتاب إغاثة اللهفان لإلمام ابن القيم رمحه اهللا 
 .   أعلم واهللا)٢( اجلزء احلادي عشر - " ابن تيمية

 األعمال املرغب فيها يف رمضان 

 األعمال اخلريية املرغوب فيها يف شهر رمضان 
 ؟   ما هي األعمال اخلريية املرغوب فيها يف شهر رمضان املبارك- ٤٦٨س

احملافظة على أداء ما فرضه :  أمهها،  األعمال اخلريية املرغوب فيها يف رمضان كثرية
من تالوة ،  مث اإلكثار بعد ذلك من النوافل،  الة والصياماهللا يف رمضان وغريه من الص

واإلكثار من الذكر ،  واالعتكاف،  والصدقة،  والتهجد،  وصالة التراويح،  القرآن
وحفظ الصوم عما يبطله ،  واجللوس يف املساجد للعبادة فيها،  والتسبيح والتهليل والتبكري

 .  كروهةأو خيل به من األقوال واألعمال احملرمة وامل

 األعمال النافعة اليت جيب أن يقوم هبا الصائم 
بارك .   ما هي األمور النافعة اليت جيب أن يقوم هبا الصائم أثناء هناره- ٤٦٩س
 ؟  اهللا فيكم

منها تالوة القرآن العظيم بالتدبر .  األمور النافعة اليت يقوم هبا الصائم أثناء هناره كثرية
ومنها ،  من الصالة النافلة يف غري األوقات املنهي عن الصالة فيهاومنها اإلكثار ،  والتفكر

ألن ؛  ألن هذا يكون من االعتكاف املطلوب؛  الذهاب إىل املساجد واجللوس فيها
اجللوس يف املساجد يف هنار رمضان وتالوة القرآن فيها وانتظار الصالة فيها وعمارهتا 

وقد كان السلف إذا صاموا جلسوا يف .  هبطاعة اهللا هذا من أفضل أعمال الصائم وغري

                                                 
 .  وما بعدها)  ٢٥٨ / ١ (إغاثة اللهفان :  انظر) ١(
.  على سبيل املثال فقط ال احلصر"  ) ٦٠٤ - ٥٦٢ / ١١ " ( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: "  انظر) ٢(

"  . 
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فينبغي للصائم أن يصرف كل ما ،  حنفظ صومنا وال نغتاب أحدا:   ويقولون)١(املساجد 
ألن ذلك فيه خري كثري وفيه فضل كبري وفيه عمارة لبيوت ؛  استطاع من وقته يف املسجد

وعلى الصائم كذلك .  وفيه نوع من االعتكاف الذي هو من أجل العبادات،  اهللا بالطاعة
فإن الصدقة يف هذا ،  أن يكثر من أعمال الرب واإلحسان للفقراء واملساكني والصدقة

من تطوع فيه خبصلة من خصال اخلري كان  { قال ،  الشهر أفضل من الصدقة يف غريه

فإن ،  ال سيما إذا كان يف وقت حاجة وجماعة.  )٢( } ى فريضة فيما سواهكمن أد

من فطر صائما فله مثل  { الصدقة يف هذا الشهر تعني الصائمني على صيامه قال 

 .  )٤( )٣( } أجره من غري أن ينقص ذلك من أجره شيئا

 من يقول بأنه على املسلم أن يتحول إىل زاهد يف رمضان 
إن على املسلم أن يتحول إىل زاهد يف رمضان فيجتنب :   البعض يقول- ٤٧٠س

فهل هذا العمل ،  كل امللذات من األكل والشرب واجلماع وغريها حىت خيرج رمضان
 ؟  مشروع

≅¨  {:  يقول اهللا تعاىل Ïm é& öΝà6s9 s' s#ø‹s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß]sù§9$# 4’ n< Î) öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ 4 £èδ Ó¨$ t6Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr& uρ 

Ó¨$ t6 Ï9 £ßγ ©9 3 zΝÎ= tæ ª!$# öΝà6¯Ρr& óΟçGΨä. šχθ çΡ$ tFøƒ rB öΝà6|¡àΡr& z>$ tG sù öΝä3ø‹n= tæ $ xtã uρ öΝä3Ψ tã ( z≈ t↔ ø9$$ sù 

£èδρ çÅ³≈ t/ (#θäó tFö/$#uρ $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# öΝä3s9 4 (#θ è=ä.uρ (#θ ç/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 { )ففي هذه اآلية الكرمية أباح اهللا ،   )٥

                                                 
 .  ) ٦١٣،  ٦١٢/ ١ " ( مشكاة املصابيح: "  انظر) ١(
 .  ٢٧١ ص ٢الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار البن أيب شيبة ج :  انظر) ٢(
 .  )١٧٠٢(، الدارمي الصوم  )٤/١١٥(، أمحد  )١٧٤٦(، ابن ماجه الصيام  )٨٠٧(الترمذي الصوم ) ٣(
)  ٥٥٥/ ١ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف بنحوه)  ١١٥،  ١١٤ /٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(

 .  كلهم من حديث زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه.  بنحوه
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ٥(
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للصائم يف ليل الصيام كل ما مينع منه يف النهار من الطعام والشراب وسائر املباحات 
 .  واالستعانة بذلك على طاعة اهللا سبحانه وتعاىل

،  وترك املباح وحرمان النفس منه تعبدا يعترب من الغلو سواء يف رمضان أو يف غريه
ومن يرغب عن ،  وأتزوج النساء،  وأصلي وأنام،  إنين أصوم وأفطر { وقد قال النيب 

وليس الزهد هو ترك ما أباح ،   يف رمضان وغريه وهذا هديه )٢( )١( } مليت فليس مين
 .  اهللا

 ه االعتكاف وحكم

 ؟  وهل جيوز االعتكاف يف بييت؟  وما حكمه؟   ما هو االعتكاف- ٤٧١س
ويف آيات من ،  نص اهللا جل وعال عليه يف كتابه الكرمي،  االعتكاف عبادة عظيمة

 :  كتابه
öÎdγ  {:  منها قوله تعاىل خلليله إبراهيم وابنه إمساعيل عليهما السالم sÛuρ z ÉL ÷ t/ 

šÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 šÏϑ Í← !$ s)ø9$#uρ Æì2 ”9$#uρ ÏŠθàf ¡9$# ∩⊄∉∪ { )٣(   . 
Ÿω  {:  ومنها قوله تعاىل uρ  ∅ èδρçÅ³≈ t7è? óΟçFΡr& uρ tβθ àÅ3≈ tã ’ Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# 3 { )٤(   . 

كان عليه الصالة والسالم يعتكف يف  { وقد،   الثابتة عنهوهو من سنة النيب 
 صار يعتكف يف العشر مث يف آخر حياته ،  ألوسط من رمضان طلبا لليلة القدرالعشرة ا

،   ملا تبني له أن ليلة القدر ترجى يف العشر األواخر)٦( )٥( } األواخر من رمضان
 .  واعتكف معه نساؤه عليه الصالة والسالم

                                                 
 .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح ) ١(
 .   عنهمن حديث أنس بن مالك رضي اهللا)  ١١٦ / ٦ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  ٢٦:  سورة احلج آية) ٣(
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ٤(
، أبو داود الصوم  )٧٠٩(، النسائي املساجد  )١١٧٣(، مسلم االعتكاف  )١٩٢٨(البخاري االعتكاف ) ٥(

 .  )٦/٨٤(، أمحد  )١٧٧١(، ابن ماجه الصيام  )٢٤٦٤(
 .  ) ٢٥٦،  ٢٥٥ / ٢ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٦(
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 وحده وهو املكث يف مسجد من املساجد ألجل عبادة اهللا،  فاالعتكاف عبادة عظيمة
 والتفرغ لذلك من أعمال وذكر اهللا ،  وتالوة القرآن،  بالصالة،  ال شريك له

 .  وهو مشروع كل وقت،  هذا هو االعتكاف.  واالشتغال باهللا سبحانه وتعاىل،  الدنيا
&óΟçFΡr  {:  لقوله تعاىل،  ولكنه ال يشرع إال يف مسجد تصلى فيه صالة اجلماعة uρ 

tβθ àÅ3≈ tã ’Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# 3 { )أو يف مسجد مهجور،  أما أن يعتكف اإلنسان يف بيته،   )١  ،
ألنه منقطع بذلك عن ؛  فهذا ال جيوز للمسلم،  وال يصلي فيه،  النتقال أهله من حوله

وباهللا .  فال يشرع االعتكاف إال يف مسجد تصلى فيه صالة اجلماعة،  ماعةصالة اجل
 .  التوفيق

 مرتلة الصدقة يف رمضان 
 ؟   ما هي مرتلة الصدقة يف رمضان- ٤٧٢س

 .   مساه شهر املواساةألن النيب ؛  الصدقة يف رمضان أفضل من الصدقة يف غريه
كان ،   أجود ما يكون يف شهر رمضان حني يلقاه جربيل يف رمضانوكان  { 

 .  )٣( )٢( } أجود باخلري من الريح املرسلة

وعتق رقبته ،  كان كفارة لذنوبه،  من فطر فيه صائما { : وقال عليه الصالة والسالم

 .  )٥( )٤( } وكان له من األجر مثل أجر الصائم من غري أن ينقص من أجره شيئا،  من النار

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )١/٣٦٣(، أمحد  )٢٠٩٥(، النسائي الصيام  )٢٣٠٨(، مسلم الفضائل  )٦(البخاري بدء الوحي ) ٢(
 .  ) ٢٢٩ / ٢ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٣(
 .  )١٧٠٢(، الدارمي الصوم  )٥/١٩٢(، أمحد  )١٧٤٦(، ابن ماجه الصيام  )٨٠٧(الترمذي الصوم ) ٤(
ومل .  ) ١٤ / ٢ (، و سنن الدارمي  ) ٥٥٥ / ١ " ( سنن ابن ماجه"  ، و ) ١٤٩ / ٣ " ( سنن الترمذي: "  نظرا) ٥(

 .  كان كفارة لذنوبه وعتق رقبته من النار.  أجد قوله
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وحيصل ،  ال سيما وأنه شهر الصيام،  فهذا دليل على فضل الصدقة يف شهر رمضان
فإذا جاد عليهم احملسنون يف هذا ،   بأيديهممع قلة ما،  للمحتاجني فيه جوع وعطش

 .  كان يف ذلك إعانة هلم على طاعة اهللا سبحانه وتعاىل يف هذا الشهر،  الشهر
فتضاعف ،  إضافة إىل أن الطاعات عموما تضاعف يف الزمان الفاضل واملكان الفاضل

دي كما يف مسج،  كما أن األعمال تضاعف لشرف املكان،  األعمال لشرف الزمان
والصالة يف ،  فإن الصالة يف مسجد مكة عن مائة ألف صالة فيما سواه،  مكة واملدينة

وكذلك ،   وذلك لشرف املكان)١( باملدينة عن ألف صالة فيما سواه مسجد النيب 
وأعظم ذلك شهر رمضان الذي جعله اهللا مومسا ،  تضاعف فيه احلسنات،  شرف الزمان

 .  لدرجاتللخريات وفعل الطاعات ورفعة ا

 حكم من يقيم والئم وعزائم ويذبح يف رمضان 
والبعض ،   البعض يقيم والئم وعزائم يف رمضان وجيعله شهر مناسبات- ٤٧٣س

ما حكم ،  اآلخر يذبح ذبائح ويوزعها صدقات وغري ذلك من االهتمامات باألكل
 ؟  ذلك

وحلاجة ،  ماننعم إلطعام الطعام يف شهر رمضان مزيد من الفضيلة نظرا لشرف الز
 فإعداد )٣( )٢( } من فطر صائما فله مثل أجره { وقد قال ،  الصوام إىل الطعام

ألن الصدقة فيه مضاعفة أكثر من ؛  الطعام يف هذا الشهر للمحتاجني من أفضل األعمال
 .  غريه

                                                 
تفصيل هذه املسألة والتوفيق بني األحاديث يف هذا :  ، وانظر ) ٥٧،  ٥٦ / ٢ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ١(

 .  ) ٦٧،  ٦٦ / ٣ " ( فتح الباري شرح صحيح البخاري"  بالبا
 .  )١٧٠٢(، الدارمي الصوم  )٤/١١٥(، أمحد  )١٧٤٦(، ابن ماجه الصيام  )٨٠٧(الترمذي الصوم ) ٢(
، ورواه ابن ماجه  ) ١٤٩ / ٣ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ١١٤ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(

 .  ، كلهم من حديث زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه ) ٥٥٥ / ١ " ( سننه"  يف
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 م صالة التراويح بالشكل اجلماعي حك
إن صالة التراويح :   قبل أيام وقف أحد األشخاص يف املسجد وقال- ٤٧٤س

ما حكم هذا ،  وأن صالة الرجل يف بيته أفضل،  هبذا الشكل اجلماعي غري ثابتة
 ؟  الكالم

 وسنة اخللفاء الراشدين وصحابته صالة التراويح يف املسجد هي سنة الرسول 
ألن ؛  وهو أفضل من فعلها يف البيت،  وعليه عمل املسلمني سلفا وخلفا،  نياألكرم

صالة التطوع اليت تشرع هلا اجلماعة كصالة التراويح وصالة الكسوف فعلها يف املسجد 
والذي ينكر ذلك خمطئ يف إنكاره جيب ،   وإظهارا هلذه السنةأفضل اقتداء بالنيب 
 .  ن يتعلم قبل أن يتكلموجيب عليه أ،  مناصحته وبيان خطئه

 حكم دعاء القنوت 
فما املشروع ،   هناك بعض اخلالفات حول دعاء القنوت وحجم أمهيته- ٤٧٥س
 ؟  يف ذلك

 فال جمال للتشكيك وهو وارد عن الرسول ،  دعاء القنوت مستحب يف الوتر
 هو والدعاء،  ألنه دعاء؛  وهو مهم حلاجة املسلم وحاجة األمة إليه،  يف شرعيته

$tΑ  {:  قال تعاىل،  وقد أمر اهللا بدعائه ووعد باالستجابة،  العبادة كما يف احلديث s% uρ 

ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 4 { )وقال،   )١  :}  # sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã  Í h_ tã ’ Î oΤ Î* sù ë=ƒ Ì s% ( 

Ü=‹ Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ( { )اللهم  { : ويقول فيه ما ورد يف حديث احلسن،   )٢
لكن ال يطيل حبيث يشق على ،  ويزيد عليه،   إخل)٤( " . )٣( } اهدنا فيمن هديت

 .  املأمومني
                                                 

 .  ٦٠:  سورة غافر آية) ١(
 .  ١٨٦:  سورة البقرة آية) ٢(
، ابن ماجه  )١٤٢٥(، أبو داود الصالة  )١٧٤٦(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٤٦٤(الترمذي الصالة ) ٣(

 .  )١٥٩١(، الدارمي الصالة  )١/١٩٩(محد ، أ )١١٧٨(إقامة الصالة والسنة فيها 
، ورواه الترمذي  ) ٦٤ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ١٩٩ / ١ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(

"  سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٤٩،  ٢٤٨ / ٣ " ( سننه"  ، ورواه النسائي يف ) ١٠٩ / ٢ " ( سننه"  يف
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 من أدرك من صالة التراويح ست ركعات وصلى الوتر مع اإلمام 
 ماذا على املسلم الذي أدرك من صالة التراويح ست ركعات وصلى - ٤٧٦س

 ؟  الوتر مع اإلمام
من قام مع اإلمام حىت  { للمسلم أن حيضر صالة التراويح من أوهلا لقوله ينبغي 

 لكن من فاته أول صالة التراويح صلى مع اإلمام ما )٢( )١( } ينصرف كتب له قيام ليلة
 .  واهللا أعلم،  كويكون له من األجر بقدر ما أدر،  أدرك منها

 حكم اإلمام الذي يكرر اآليات 
 اليت فيها وعيد أو ذكر اجلنة والنار أثناء القراءة يف صالة التراويح 

 بعض األئمة أثناء القراءة يف صالة التراويح يكرر بعض اآليات اليت - ٤٧٧س
 ؟  فهل هذا العمل مشروع،  فيها وعيد أو ذكر اجلنة والنار ويتباكى عندها

أو كان يشق على املأمومني ويتضجر منه بعضهم فإن ،   العمل إذا كان متكلفاهذا
أنه ردد  {  يردد اآلية أحيانا يف صالة الليل كما رويوقد كان النيب ،  األوىل تركه

β   {:  قوله تعاىل Î) öΝåκö5Éj‹yè è? öΝåκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$ t6 Ïã ( βÎ)uρ öÏøó s? öΝßγ s9 y7 ¯ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: $# ∩⊇⊇∇∪ { )٣(  
ألنه قد جيوز لإلنسان ؛  ة اإلمام ملن خلفهفهذه املسألة تعود إىل رعاي )٤( } إىل الصباح

                                                 
 

، كلهم من حديث احلسن بن  ) ٤٥٢،  ٤٥١ / ١ " ( سننه"  ، ورواه الدارمي يف ) ٣٧٣،  ٣٧٢ / ١ (
 .  علي رضي اهللا عنهما

، ابن ماجه إقامة الصالة  )١٣٧٥(، أبو داود الصالة  )١٣٦٤(، النسائي السهو  )٨٠٦(الترمذي الصوم ) ١(
 .  )١٧٧٧(، الدارمي الصوم  )٥/١٦٠(، أمحد  )١٣٢٧(والسنة فيها 

، ورواه النسائي  ) ١٤٨،  ١٤٧ / ٣ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٥١ / ٢ " ( سننه"  اه أبو داود يفرو) ٢(
، كلهم من حديث أيب  ) ٤٢١،  ٤٢٠ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٨٤،  ٨٣ / ٣ " ( سننه"  يف

 .  ذر رضي اهللا عنه
 .  ١١٨:  سورة املائدة آية) ٣(
، ) ٣١٦٧(، الترمذي نفسري القرآن ) ٢٨٦٠(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها ) ٣١٧١(يث األنبياء  البخاري أحاد)٤(

 .  )١/٢٥٣(ومن مسند بين هاشم أمحد 
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 ٨٤٦

مث إن الشيء املتكلف قد يبدو عليه أثر ،  يف حالة انفراده ما ال جيوز له يف حالة كونه إماما
 .  ورمبا يقع الناس يف عرضه فيأمثون بذلك،  التكلف فيكون يف هذا إساءة ظن باإلمام

 حكم بعض الناس الذين ينتقلون إىل 
 ا لألئمة أصحاب األصوات احلسنة               ً مساجد بعيدة طلب 

وهي أنه يف صالة التراويح ،   هناك ظاهرة منتشرة بني بعض الناس- ٤٧٨س
،  وذلك طلبا لألئمة أصحاب األصوات احلسنة،  ينتقلون إىل مساجد بعيدة عن بيوهتم

 ؟  فما رأيكم هبذه الظاهرة
القراءة على الوجه ويعتين بإجادة ،  ينبغي لإلمام أن حيسن صوته بتالوة القرآن

وأن يتلو القرآن خبشوع ،  ال من أجل الرياء والسمعة،  حمتسبا األجر عند اهللا،  املطلوب
 .  وينتفع به من يسمعه،  لينتفع بقراءته،  وحضور قلب

وال ،  والذي ينبغي جلماعة كل مسجد أن يعمروا مسجدهم بطاعة اهللا والصالة فيه
،  ال سيما النساء،   الوقت يف التذوق ألصوات األئمةينبغي التنقل بني املساجد وإضاعة

ألنه مطلوب من املرأة أن تصلي يف ؛  فإن يف جتواهلا وذهاهبا بعيدا عن بيوهتا خماطرة شديدة
 .  تقليال للخطر،  فإهنا خترج ألقرب مسجد،  وإن أرادت اخلروج للمسجد،  بيتها

ألن ؛  ظاهرة غري مرغوب فيهاوهذه الظاهرة من جتمهر الناس يف بعض املساجد هي 
وفيها تكلفات غري مشروعة ،  وهي مدعاة للرياء،  فيها تعطيال للمساجد األخرى

 .  ومبالغات

 الضوابط اليت جيب أن تلتزم هبا نساء املسلمني يف شهر رمضان 
 ما الضوابط اليت جيب أن تلتزم هبا نساء املسلمني يف هذا الشهر - ٤٧٩س
 ؟  الكرمي
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 :  ليت جيب أن تلتزم هبا النساء املسلمات يف هذا الشهر الكرمي هيالضوابط ا
وإذا طرأ ،   أداء الصيام فيه على الوجه األكمل باعتباره أحد أركان اإلسالم- ١

أو ما يشق عليها معه الصيام من مرض أو سفر ،  عليها ما مينع الصيام من حيض أو نفاس
 هذه األعذار مع عزمها على قضائها من فإهنا تفطر مع وجود أحد،  أو محل أو رضاع

 .  أيام أخر
 مالزمة ذكر اهللا من تالوة قرآن وتسبيح وهتليل وحتميد وتكبري وأداء الصلوات - ٢

 .  واإلكثار من صلوات النوافل يف غري أوقات النهي،  املفروضة يف أوقاهتا
وغض ،  سب حفظ اللسان عن الكالم احملرم من غيبة ومنيمة وقول زور وشتم و- ٣

البصر عن النظر احملرم فيما يعرض من األفالم اخلليعة والصور املاجنة والنظر إىل الرجال 
 .  بشهوة
،   البقاء يف البيوت وعدم اخلروج منها إال حلاجة مع التستر واحلشمة واحلياء- ٤

:  قال تعاىل،  وعدم خمالطة الرجال والكالم املريب معهم مباشرة أو بواسطة اهلاتف
}  Ÿξ sù z÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ yìyϑ ôÜuŠsù “ Ï%©!$# ’Îû Ïµ Î7ù= s% ÖÚttΒ zù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ { )فإن ،   )١

حيث خيرجن إىل ،  ب الشرعية يف رمضان وغريهبعض النساء أو كثريا منهن خيالفن اآلدا
فيمازحن أصحاب ،  األسواق التجارية بكامل زينتهن متطيبات وغري متسترات كما ينبغي

ويكشفن عن ،  ويكشفن عن وجوههن أو يضعن عليها غطاء غري ساتر،  احملالت
 .  وهذا حمرم ومدعاة للفتنة وإمثه يف رمضان أشد حلرمة الشهر،  أذرعهن

 ة للمرأة املسلمة اليت تقضي هنار رمضان يف التسوق والنوم وليله يف السهر نصيح
 املرأة املسلمة اآلن تقضي رمضان ما بني السهر أمام التلفاز أو الفيديو - ٤٨٠س

 ؟  مباذا تنصح هذه املسلمة،  وما بني األسواق والنوم " الدش " أو

                                                 
 .  ٣٢:  سورة األحزاب آية) ١(
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 ٨٤٨

،  وشغله بالطاعات،  اناملشروع للمسلم رجال كان أو امرأة احترام شهر رمض
والسهر ملشاهدة ،  وجتنب املعاصي والسيئات يف كل وقت ويف رمضان آكد حلرمة الزمان

األفالم واملسلسالت اليت تعرض يف التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الدش أو استماع املالهي 
 .  لكنه يف رمضان أشد إمثا،  واألغاين كل ذلك حمرم ومعصية يف رمضان ويف غريه

وإذا انضاف إىل هذا السهر احملرم إضاعة الواجبات والنوم يف النهار عن أداء الصلوات 
نسأل اهللا ،  وهكذا املعاصي جير بعضها بعضا ويدعو بعضها إىل بعض،  فهذه معاص أخر

 .  العافية
فإهنا خترج بقدر ،  وخروج النساء إىل األسواق حمرم إال إذا دعت حاجة إىل اخلروج

 أن تكون متسترة وحمتشمة ومتجنبة لالختالط بالرجال أو التحدث معهم احلاجة بشرط
وبشرط أال يطول وقت خروجها بالليل فيسبب هلا النوم ،  إال بقدر احلاجة ومن غري فتنة

 .  أو تضيع بسببه حقا من حقوق زوجها أو أوالدها،  عن الصالة يف وقتها

 هر رمضان أهم الوسائل اليت تعني املرأة على الطاعات يف ش
 ؟   ما أهم الوسائل اليت تعني املرأة على الطاعات يف شهر رمضان- ٤٨١س

 :  الوسائل اليت تعني املسلم رجال كان أو امرأة على الطاعات يف رمضان هي
واعتقاد أنه مطلع على العبد يف مجيع أفعاله وأقواله ،   خمافة اهللا سبحانه وتعاىل- ١
فإذا شعر املسلم هبذا الشعور اشتغل بالطاعات وترك ،  كوأنه سيحاسبه على ذل،  ونياته

 .  وبادر بالتوبة من املعاصي،  السيئات
t  {:  قال تعاىل،  ألن ذلك يلني القلب؛   اإلكثار من ذكر اهللا وتالوة القرآن- ٢ Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u ’ È⌡uΚ ôÜs?uρ Οßγ ç/θ è= è% Ìø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿω r& Ìò2 É‹Î/ «!$# ’ È⌡yϑ ôÜs? Ü>θè= à)ø9$# ∩⊄∇∪ { )وقال تعاىل،   )١  :

}  t Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôMn= Å_ uρ öΝåκæ5θ è= è% { )٢(   . 

                                                 
 .  ٢٨:  سورة الرعد آية) ١(
 .  ٢:  سورة األنفال آية) ٢(
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،  وهي مجيع املعاصي،   جتنب الصوارف اليت تقسي القلب وتبعده عن اهللا- ٣
 .   ومشاهدة األفالم الفاسدةوالغفلة عن ذكر اهللا ،  وخمالطة األشرار وأكل احلرام

 إليه إذا وعدم خروجها منه إال حلاجة مع سرعة الرجوع،   بقاء املرأة يف بيتها- ٤
 .  انقضت احلاجة

وخيفف النوم بالنهار ،                         ً              ألنه يعني على القيام مبكر ا من آخر الليل؛   النوم بالليل- ٥
 .  ويستغل وقته بالطاعات،  حىت يتمكن من أداء الصلوات يف مواقيتها

 .  وشغله بالذكر،   حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقول الزور والكالم احملرم- ٦

               ً                 جتعل رمضان شاهد ا للمرأة ال عليها وسائل 
 ؟                           ً             كيف جتعل املرأة رمضان شاهد ا هلا ال عليها- ٤٨٢س

واستغل ،  وعرف حرمته،                 ً                                   يكون رمضان شاهد ا للمسلم ال عليه إذا استغله بالطاعات
 .  وجتنب ما حرم اهللا من األقوال واألفعال،  وقته فيما شرع فيه من الطاعات واحلسنات

 صلي التراويح يف مساجد خمتلفة املرأة اليت ت
                             ُ                           هل على املرأة أو غريها حرج أن ت صلي التراويح بعض األيام يف - ٤٨٣س

        ً                       ً       وهكذا طلب ا إلمام صوته حسن وتنشيط ا ألداء ،           ً                  مسجد وأيام ا أخرى يف مسجد آخر
 ؟         ُّ َّ هذه الس ن ة

صة  إذا عملت بالرخ-ينبغي للمرأة أن تصلي التراويح يف أقرب مسجد إىل بيتها 
،   وأما جتواهلا بني املساجد ففيه من اخلطورة ما فيه لتعرضها للفتنة-وخرجت إىل املسجد 

وليس ،  واحتياجها إىل قطع مسافات كثرية مما قد حيوجها إىل سيارة وسائق وخلوة حمرمة
وتذوقها فتصبح ،  هناك غرض صحيح ترتكب من أجله هذه احملاذير إال التلذذ باألصوات

وإمنا طلب التلذذ باألصوات وحينئذ يكون قد انتفى ،  من أجل الصالةمهمتها ليست 
وهذه ظاهرة مع ،   باخلروج إىل املسجدالغرض الذي من أجله رخص هلا الرسول 

أهنم يقومون بالتجوال بني ،  األسف بدرت عند كثري من الرجال والنساء والشباب
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-ولبعض األئمة ،  تجمهر فيها الناساملساجد لتتبع أصوات القراء وانتجاع املساجد اليت ي
 دور يف حصول هذه الظاهرة غري املرغوب فيها ملا يقوم به بعضهم من تكلف -هداهم اهللا
ولو ترتب على هذا أذية ،  ورفع األصوات فوق املنائر وخارج املساجد،  يف القراءة

 أن يصلي كل فالذي نراه،  للمصلني يف املساجد اجملاورة هلم وتشويش على املصلني فيها
ونوصي النساء خاصة بأن ،  ويعمروه بالطاعة ويتركوا التكلف،  مجاعة يف مسجدهم

،  ألن ذلك أحفظ هلا وأبعد عن الفتنة؛  تصلي كل امرأة يف أقرب مسجد إىل بيتها
وأن ال يكون قصدهم اجتالب الناس ،  ونوصي األئمة باالعتدال وترك التكلف واإلغراب

وفق اهللا اجلميع ،  ا أقرب إىل اإلخالص وأبعد عن الرياء والسمعةألن هذ؛  إىل مساجدهم
 .  ملعرفة احلق والعمل به

 حكم صالة املرأة للتراويح يف املسجد 
وما الشروط اليت جيب ؟   ما حكم صالة املرأة للتراويح يف املسجد- ٤٨٤س

 ؟  التقيد هبا يف حالة خروجها إىل املسجد
يف املسجد جائز بشرط االلتزام بالستر الكامل وعدم خروج املرأة لصالة التراويح 

والتزام احلياء ،  وبشرط غض البصر،  ولبس احللي،  وترك لباس الزينة،  التطيب
 .  واحلشمة

 يف العشر األواخر 

 فضائل العشر األواخر من رمضان 
 ؟   أرجو اإلفادة عن فضائل العشر األواخر من رمضان- ٤٨٥س

 كان جيتهد فيها أكثر من اجتهاده وذلك ألن النيب ،  ظيمةفضائل العشر األواخر ع
 :  يف أول الشهر
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فكان عليه الصالة والسالم جيتهد يف التهجد يف هذه الليايل أكثر من هتجده يف أول 
 .  )١(الشهر 

أنه :   مبعىن)٢(وكان عليه الصالة والسالم يعتكف يف العشر األواخر من رمضان 
وال خيرج منه إال حلاجة اإلنسان طيلة العشر ،   وللعبادةميكث يف املسجد لذكر اهللا

 .  مما يدل على مزيتها وفضيلتها؛  األواخر
 ألن النيب ؛  كذلك فإن أكثر ما يرجى مصادفة ليلة القدر يف هذه العشر األواخر

                    ً          جيتهد يف هذه العشر طلب ا لليلة  فكان )٣(أخرب أهنا ترجى يف العشر األواخر خاصة 
 .  القدر

 املطلوب من املسلم يف العشر األواخر 
 ؟  وكيف يستقبلها؟   ما املطلوب من املسلم يف العشر األواخر- ٤٨٦س

 فقد املطلوب من املسلم يف العشر األواخر زيادة االجتهاد يف العبادة اقتداء بالنيب 
ألهنا ؛  )٤(مبزيد اجتهاد يف التهجد واالعتكاف :  صح عنه أنه كان خيص العشر األواخر
فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه العشر املباركة وخيصها ،  ختام الشهر وترجى فيها ليلة القدر

وألن هذه العشر هي ليايل ،  مبزيد اجتهاد خيتم به اجتهاده يف العشرين األول ليعظم أجره
 .  واهللا املوفق،  لعله حيظى بذلك،  اإلعتاق من النار

 بيان فضل ليلة القدر 
 ؟  وما ورد فيها من اآليات الكرميات،  يرجى بيان فضل ليلة القدر - ٤٨٧س

                                                 
 .  ) ٢٥٥ / ٢ (صحيح البخاري :  انظر) ١(
 .  ) ٢٥٥/ ٢ (البخاري صحيح :  انظر) ٢(
 .  ) ٢٥٥،  ٢٥٤ / ٢ (صحيح البخاري :  انظر) ٣(
 .  من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ٢٥٥ / ٢ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٤(
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       َّ                         ألهنا تقد ر فيها اآلجال واألرزاق وما :  قيل:  ومساها ليلة القدر،    َّ               نو ه اهللا تعاىل بشأهنا
،   )١( } ∪⊇∩ pκÏù ä−tøãƒ ‘≅ä. @øΒr& AΟŠÅ3ym$  {:  كما قال تعاىل؛  يكون يف السنة من التدابري اإلهلية

مسيت ليلة القدر ألهنا ذات قدر وقيمة :  وقيل،  فسماها اهللا ليلة القدر من أجل ذلك
 .  ومرتلة عند اهللا سبحانه وتعاىل

$!  {:  كما قال تعاىل؛  ومساها ليلة مباركة ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7' s# ø‹ s9 >π x. t≈ t6 •Β 4 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. 

zƒ Í‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊂∪ { )٢(   . 

$!  {:  ونوه اهللا بشأهنا بقوله tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ ä' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ∩⊄∪ ä' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# × ö y{ ô Ï iΒ É# ø9 r& 

9 öκ y− ∩⊂∪ { )العمل يف هذه الليلة املباركة يعدل ثواب العمل يف ألف شهر ليس :  أي؛   )٣
فهذا مما يدل على فضل هذه ؛                         ً         وألف شهر ثالثة ومثانون عام ا وزيادة،  فيها ليلة القدر
 .  الليلة العظيمة

غفر له ؛  من قام ليلة القدر إمياًنا واحتساًبا {  يتحراها ويقول وهلذا كان النيب 

 .  )٥( )٤( } ما تقدم من ذنبه وما تأخر
وهذا يدل على عظم شأهنا ،  وأخرب سبحانه وتعاىل أهنا ترتل فيها املالئكة والروح

 .  ن نزول املالئكة ال يكون إال ألمر عظيمأل؛  وأمهيتها
≈íΟ  {:  مث وصفها بقوله n= y™ }‘Ïδ 4 ®L ym Æìn= ôÜtΒ Ìôf xø9$# ∩∈∪ { )فوصفها بأهنا سالم،   )٦  ،

 .  خلري الكثريفقد حرم ا؛  وأن من حرم خريها،  وهذا يدل على شرفها وخريها وبركتها

                                                 
 .  ٤:  سورة الدخان آية) ١(
 .  ٣:  سورة الدخان آية) ٢(
 .  ٣ -٢:  تانياآلسورة القدر ) ٣(
، النسائي  )٦٨٣(، الترمذي الصوم  )٧٦٠(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )١٨٠٢(البخاري الصوم ) ٤(

 .  )١٧٧٦(، الدارمي الصوم  )٢/٢٤١(، أمحد  )١٣٧١(، أبو داود الصالة  )٢٢٠٢(الصيام 
 .  وما تأخر.  بدون ذكر . ( ) ٢٥٣ / ٢ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٥(
 .  ٥:  سورة القدر آية) ٦(
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 .  فهذه فضائل عظيمة هلذه الليلة املباركة
ألجل أن جيتهد املسلم يف كل ليايل ؛  ولكن اهللا حبكمته أخفاها يف شهر رمضان

وجيمع بني كثرة العمل يف سائر ليايل رمضان مع ،  فيكثر عمله،    ً             طلب ا هلذه الليلة؛  رمضان
وهذا من كرم ،  فيكون مجع بني احلسنيني،  مصادفة ليلة القدر بفضائلها وكرائمها وثواهبا

 .  اهللا سبحانه وتعاىل على عباده
متر باملسلم يف ،  ونعمة من اهللا سبحانه وتعاىل،  فهي ليلة عظيمة مباركة؛  وباجلملة
حصل على أجور عظيمة ؛  فإذا وفق باستغالهلا واستثمارها يف اخلري،  شهر رمضان

 .  هاوخريات كثرية هو بأمس احلاجة إلي

 الراجح من أقوال العلماء يف تعيني ليلة القدر 
وهل هي أفضل ؟   ما هو الراجح من أقوال العلماء يف تعيني ليلة القدر- ٤٨٨س

وما هو رأيكم يف من قال بتفضيل ليلة اإلسراء على ليلة ؟  الليايل على اإلطالق أم ال
 .  أفيدونا بارك اهللا فيكم؟  القدر

ّ                                     ة نو ه اهللا بشأهنا يف كتابه الكرمي يف قوله تعاىلليلة القدر ليلة عظيم      :}  !$ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨø9t“Ρr& ’ Îû 

7' s# ø‹ s9 >π x. t≈ t6 •Β 4 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. zƒ Í‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊂∪ $ pκ Ïù ä− t ø ãƒ ‘≅ ä. @ øΒ r& AΟŠ Å3 ym ∩⊆∪ { )ويف قوله تعاىل.   )١  :

}  !$ ¯ΡÎ) çµ≈oΨ ø9t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ä's#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊄∪ ä' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ×öy{ ôÏiΒ É#ø9r& 9öκy− ∩⊂∪ 

ãΑ̈”t∴s? èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ßyρ ”9$#uρ $ pκ Ïù Èβ øŒÎ*Î/ ΝÍκÍh5u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 9ö∆ r& ∩⊆∪ íΟ≈ n= y™ }‘Ïδ 4 ®L ym Æìn= ôÜtΒ Ìôf xø9$# ∩∈∪ { )٢(  
ّ        فهي ليلة شر فها اهللا            وأخرب أن العمل فيها خري من العمل يف ألف شهر ،   على غريها

فضل عظيم وهذا ،                                      ً              أفضل من العمل يف أكثر من ثالث ومثانني عام ا وزيادة أشهر:  أي
                                                           ُ   َّ                حيث اختصها بإنزال القرآن فيها ووصفها بأهنا ليلة مباركة وأهنا ي قد ر فيها ما جيري يف 

 جيتهد يف العشر وكان النيب ،  وهذه مزايا عظمية هلذه الليلة،  العام من احلوادث

                                                 
 .  ٤ - ٣:  تانياآلخان سورة الد) ١(
 .  ٥ - ١: اتياآلسورة القدر ) ٢(
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رد ألنه مل ي؛                                     ً                              األواخر من رمضان ما ال جيتهد يف غريها طلب ا لليلة القدر وهي أفضل الليايل
فهي أفضل الليايل ملا تشتمل عليه من ،  يف ليلة من الليايل ما ورد يف فضلها والتنويه بشأهنا

ّ        وهذا من رمحة اهللا تعاىل هبذه األمة وإحسانه إليها حيث خص ها هبذه ،  هذه املزايا العظيمة                                                 
 .  الليلة العظيمة

ب لشيخ اإلسالم ابن وأما املفاضلة بينها وبني ليلة اإلسراء فبني يدي اآلن سؤال وجوا
فأجاب بأن ليلة ؟   أيهما أفضلتيمية رمحه اهللا عن ليلة القدر وليلة اإلسراء بالنيب 

 الذي فحظ النيب ،   وليلة القدر أفضل بالنسبة إىل األمةاإلسراء أفضل يف حق النيب 
ّ                                              اختص  به ليلة املعراج منها أكمل من حظه يف ليلة القدر لقدر       ّ            وحظ األم ة من ليلة ا،     

لكن الفضل والشرف ،  أكمل من حظهم من ليلة املعراج وإن كان هلم فيها أعظم حظ
هذا ما أجاب به شيخ اإلسالم ابن تيمية .  والرتبة العليا إمنا حصلت فيها ملن أسري به 

يف هذه املسألة واإلمام العالمة ابن القيم كالمه يف هذا املوضوع يوافق كالم شيخه يف أن 
 .   وليلة القدر أفضل يف حق األمةء أفضل يف حق النيب ليلة اإلسرا

ومما جيب التنبيه عليه أن اهللا سبحانه وتعاىل شرع لنا يف ليلة القدر من التعبد والتقرب 
،   خيصها بقيام أو ذكرفليلة اإلسراء مل يكن النيب ،  إليه ما مل يشرعه يف ليلة اإلسراء

ً                                   وأيض ا ليلة اإلسراء مل تثبت يف أي ليلة وال ،  كانتهاوإمنا كان خيص ليلة القدر لفضلها ومل    
هي مما يدل على أن العلم هبا وحتديدها ليس لنا فيه مصلحة خالف ليلة ،  يف أي شهر

$ãöκy− tβ  {:  ألن اهللا قال؛  فإن اهللا أخرب أهنا يف رمضان،  القدر ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠ Ïù 

ãβ#uöà)ø9$# { )وقال.   )١  :}  !$ ¯ΡÎ) çµ≈oΨ ø9t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊇∪ { )فدل  على أن  ليلة القدر .   )٢            ّ       ّ   
ضان وإن كانت ال تتعني يف ليلة معينة من رمضان إال أنه يترجح أهنا يف العشر يف شهر رم
،  ويف ليلة سبع وعشرين آكد الليايل عند اإلمام أمحد ومجاعة من األئمة،  األواخر

فمن صام شهر .                        ً لكن هي يف شهر رمضان قطع ا،  وللعلماء يف حتريها اجتهادات ومذاهب
                                                 

 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١:  سورة القدر آية) ٢(
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وال شك أنه شهد ليلة القدر ،  قد مرت به ليلة القدررمضان وقام لياليه فال شك أنه 
فليلة القدر لنا فيها ميزة يف أن ،  ويكتب له من األجر حبسب نيته واجتهاده وتوفيق اهللا له

فهذه مل يطلب ،  شرع لنا االجتهاد يف العبادة والدعاء والذكر وحتريها خبالف ليلة اإلسراء
            ّ                   وهبذا يظهر أن  هؤالء الذين حيتفلون ،  العباداتمنا أن نتحراها وال أن خنصها بشيء من 

 فلم يكن يف ليلة اإلسراء واملعراج أهنم مبتدعة مبا مل يشرعه اهللا ومل يشرعه رسول اهللا 
إن هذه ليلة اإلسراء وليلة املعراج :  يقول،   حيتفل كل سنة مبرور ليلة من الليايلالنيب 

ً                  الذين اختذوا دينهم طقوس ا ومناسبات بدعية كما كان يفعله هؤالء املنحرفون املبتدعة                       
 فهذا مما جيب االنتباه له وبيانه وتركوا السنن وتركوا الشرائع الثابتة عن رسول 

،     ّ                                                                وأن  اهللا شرع لنا االجتهاد يف ليلة القدر وحتريها والتقرب إليه فيها كل سنة،  للناس
    ً  وأيض ا ،  اها وال أن خنصها بشيءخبالف ليلة اإلسراء واملعراج فلم يشرع لنا فيها أن نتحر

فإهنا يف رمضان بال شك ،  هي مل تبني لنا يف أي شهر أو يف أي ليلة خبالف ليلة القدر
 .  واهللا تعاىل أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

 أحكام القضاء للصيام 

 الذين يرخص هلم اإلفطار يف رمضان 
 ؟  ضان من هم الذين يرخص هلم اإلفطار يف رم- ٤٨٩س

 :  الذين يرخص هلم باإلفطار يف رمضان هم أهل األعذار الشرعية وهم
 .            ً                                            املسافر سفر ا جيوز فيه قصر الصالة بأن يبلغ مثانني كيلو فأكثر:     ً أول ا
املريض الذي يلحقه مشقة إذا صام أو يسبب تضاعف املرض عليه أو تأخر :      ً ثاني ا

 .  الربء فهذا يرخص له يف اإلفطار
وحيرم عليهما ،  احلائض والنفساء ال جيوز هلما الصيام يف حال احليض والنفاس :     ً ثالث ا

الصيام وكذلك احلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أبيح هلما 
 .  اإلفطار
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ً       ً    ُ                             وكذلك املريض مرض ا مزمن ا ال ي رجى له شفاء وكذلك الكبري اهلرم                 . 
ومنهم من يؤمر ،  ذين رخص هلم الشارع باإلفطاركل هؤالء من أهل األعذار ال

ً             بالقضاء كاملسافر واملريض مرض ا يرجى شفاؤه ،  واحلائض والنفساء واحلامل واملرضع،                           
ο×  {:  كل هؤالء جيب عليهم القضاء لقوله تعاىل £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 4 {  . 

،                                     ً       ً                          أما من مل يستطع القضاء ويعجز عنه عجز ا مستمر ا كالكبري اهلرم واملريض املزمن
’  {:                                                   ً            فهذان ليس عليهما قضاء وإمنا يطعمان عن كل يوم مسكين ا لقوله تعاىل n?tã uρ 

š Ï%©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &Å3ó¡ÏΒ ( { )١(   . 

yϑ{:  تفسري قوله تعاىل sù šχ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é& 4 {  

yϑ  {:   ما تفسري هذه اآلية قال تعاىل- ٤٩٠س sù šχ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9xy™ 

×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 4 { )؟   )٢ 

$  {:   الصيام بقولهملا أوجب اهللا  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. 

|=ÏG ä. ’ n?tã š Ï%©!$# ÏΒ öΝà6Î= ö7s% öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊇∇⊂∪ $ YΒ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 { )قال،  )٣  :}  yϑ sù 

šχ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9xy™ ×ο£‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 4 { )أن اهللا :  معىن اآلية الكرمية )٤
أن يقضيا ما أفطراه و،  رخص للمسافر واملريض أن يفطرا يف حالة السفر ويف حالة املرض

ألن السفر واملرض مظنة ؛  وهذا من تيسري اهللا سبحانه وتعاىل على عباده،  من أيام أخر
ß‰ƒ  {:  وهلذا قال تعاىل،  واهللا جل وعال يريد اليسر بعباده،  املشقة Ìãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿω uρ 

ß‰ƒ Ìãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# { )٥(  . 

                                                 
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٥(
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 الدكتور الذي يأمر باإلفطار 
 الدكتور الذي يأمر باإلفطار هل يسمع ألي دكتور كان أو يشترط فيه - ٤٩١س

ً  أن يكون مسلم ا  ؟             
ً                ً      إذا كان الطبيب متخصص ا يف املهنة وصادق ا فيها إن الصوم :  وقال للمريض،                     

ً           فإنه يفطر ولو كان الطبيب غري مسلم إذا مل يوجد غريه وخصوص ا إذا كان ،  يضرك                                                     
 .  املريض حباجة إىل الفطر

 حكم األخذ بنصيحة الطبيب الكافر بالنسبة للصيام 
 ١٥ نصحين طبيب بعدم الصيام ألنه يضر بصحيت وبعد أن أفطرت - ٤٩٢س

 ؟  فماذا أفعل،    ً                           يوم ا اتضح يل أن الطبيب غري مسلم
وقد أخطأت يف اعتمادك على قول الطبيب ،  جيب عليك قضاء األيام اليت أفطرهتا

والواجب استشارة الطبيب املسلم احلاذق يف هذا ويف غريه ،  ألنه ال يوثق برأيه؛  الكافر
،  واألطباء املسلمون كثريون،  وعليك اعتبار ذلك يف املستقبل.  من األمور الشرعية

 .  واهللا املوفق.  واحلمد هللا

 اإلطعام حسب األفضلية 
أرجو إفاديت حسب .   علي إطعام عن صوم يف رمضان لعذر شرعي- ٤٩٣س
 .  األفضلية
 .  إخل.   موسر- معسر - مسكني -يعين فقري .  ـ ترتيب املستحق١
 .  إخل.   إقط- شعري -أرز :  يعين.  ـ األغذية املستحق منه مرتبة٢
 .  إخل.   درهم-    ً  ريال ا :  يعين:   منهاـ النقود املستحق٣
ومعرفة الفرد املستحق ،                    ً     ً                        ً ـ معرفة األصواع كيل ا ووزن ا ومعرفة النقود كم ريال ا٤

ً                  ً                     كم له صاع ا أو كيلو أو ريال ا حىت إين أطعم على بينة           . 
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من أفطر يف رمضان لعذر شرعي فإنه جيب عليه القضاء فيما بينه وبني رمضان 
فإنه جيب عليه مع ،  لقضاء إىل ما بعد رمضان اآلخر من غري عذرفإن أخر ا،  اآلخر

وإن كان ال يستطيع القضاء هلرم أو ملرض مزمن فإنه ،  القضاء إطعام مسكني عن كل يوم
’  {:  يكفي اإلطعام بدون قضاء لقوله تعاىل n? tã uρ š Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ 

& Å3 ó¡ ÏΒ ( { )فقد فسرت اآلية بأن املراد بالذين يطيقونه الذين ال يستطيعون الصيام .   )١
ومقدار ما يدفع للمسكني عن كل يوم ،  ال أداء وال قضاء كالشيخ اهلرم واملريض املزمن

     ً                                تقريب ا من الرب أو األرز أو ما يؤكل يف ) أي كيلو ونصف (نصف صاع من الطعام 
 .  وال جيزئ دفع النقود بل ال بد من الطعام للنص عليه يف اآلية الكرمية،  البلد

 حكم من أفطر ملرض وأجرب زوجته على اإلفطار معه 
 أصبت يف شهر رمضان املاضي ببعض اآلالم ومل أستطع الصيام - ٤٩٤س

،                                                ً  اليت كانت مرافقة يل يف فترة العالج على اإلفطار أيض افأفطرت وأجربت زوجيت
؟  واآلن أود أن أطعم لعدم استطاعيت الصيام فهل جيوز يل ما قمت به اجتاه زوجيت

وهل جيوز يل أن أطعم عن زوجيت ألهنا مرضعة يف الوقت ؟  وهل جيزئ عين اإلطعام
 ؟  احلاضر

yϑ  {:   يقولإفطارك أنت ألجل املرض مرخص به فاهللا تعاىل sù šχ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³Òƒ Í£∆ 

÷ρ r& 4’ n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 4 { )وأما إجبارك لزوجتك على اإلفطار فهذا ال أرى ،   )٢
ً  له وجه ا  ليست مريضة وليست مسافرة فليست من أهل األعذار ولكن ما دام ألهنا؛       

وإذا كان ،  حصل األمر يف هذا فأنت أخطأت وعليها أن تقضي هذه األيام اليت أفطرهتا
أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها من غري عذر فإهنا مع القضاء تطعم عن كل يوم 

                                                 
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ٢(
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حلاضر من أجل اإلرضاع فإهنا تقضي وإذا كانت ال تستطيع القضاء يف الوقت ا،       ً مسكين ا
 .  مىت متكنت

 حكم من ال يصلي وال يصوم بسبب مرض شديد 
 لدينا رجل مصاب مبرض شديد منذ أربع سنوات وال يصلي وال - ٤٩٥س

 ؟  فماذا عليه مقابل الصالة والصيام،  يستطيع الصوم طوال هذه الفترة
              ً                دام عقله موجود ا لكنه يصلي على الصالة بالنسبة للمريض ال تسقط حبال ما :     ً أول ا

صل قائًما فإن مل تستطع فقاعًدا فإن مل تستطع فعلى  { :  للمريضحسب حاله لقوله 

وإذا كان يستطيع الطهارة باملاء فإنه ،  فاملريض يصلي على حسب حاله،  )١( } جنب

$  {:  ن ال يستطيع ذلك للمرض فإنه يتيمم بالتراب لقوله تعاىلوإذا كا،  يتطهر باملاء pκš‰ r'̄≈ tƒ 

š Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ#u #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî$$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n<Î) È,Ïù# tyϑ ø9$# { )إىل ،  )٢

β  {:  قوله Î)uρ ΝçGΨ ä. # yÌó£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã @xy™ ÷ρ r& u!% y` Ó‰tnr& Νä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ← !$ tóø9$# ÷ρ r& ãΜ çG ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$# öΝn= sù 

(#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y6ÍhŠsÛ { )فذكر اهللا أن املرض من مجلة األعذار يف ترك ،   )٣
فدل على أن املريض ال ،                                         ً                    الطهارة باملاء والتطهر بدله بالتراب ختفيف ا من اهللا سبحانه وتعاىل

كر خطأ وعليه أن فتركه للصالة يف الفترة اليت ذ،                                ً تسقط عنه الصالة حبال ما دام عاقل ا
 .  يقضيها

فإذا كان ،  فاهللا رخص للمريض أن يفطر وأن يصوم من أيام أخر:  أما قضية الصيام
هذا املرض الذي أفطر من أجله يرجى زواله فإنه يقضي مىت زال عنه ذلك ولو تأخر لعدة 

،  فإنه يقضي ما أفطره من األيام من رمضان أو من عدة رمضانات،  فمىت شفي،  سنني

                                                 
 .  )٩٥٢(، أبو داود الصالة  )١٠٦٦(البخاري اجلمعة ) ١(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٦:  سورة املائدة آية) ٣(
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                        ً     ً                                          أما إذا كان هذا املرض مرض ا مزمن ا ال يرجى زواله فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم 
 .  وليس عليه قضاء ألنه ال يستطيعه،       ً مسكين ا

 حكم من أجريت له عملية جراحية يف احللق ومنعه الطبيب من الصيام 
أجريت هلا عملية جراحية يف احللق فمنعها الدكتور من :   امرأة تقول- ٤٩٦س
 ؟  شهر رمضان فهل جتب عليها الكفارة أم القضاءصيام 

tΒ  {:  قال تعاىل،  جيب عليها قضاء األيام اليت أفطرهتا uρ tβ$Ÿ2 $ ³ÒƒÍs∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9x y™ 

×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 3 { )وهذا مرض أفطرت من أجله فتقضي األيام اليت أفطرهتا،   )١  . 

 حكم من مرضت مع دخول شهر رمضان ومل تستطع الصوم حىت رمضان الذي يليه 
وبقيت ،   امرأة مرضت مع دخول شهر رمضان ومل تتمكن من صيامه- ٤٩٧س

فماذا تفعل مقابل صيام ،  تتناول أدوية وعالجات ضرورية إىل أن جاء رمضان آخر
 ؟  رمضان األول هل تقضيه بعد صيامها لرمضان احلايل أو تكفر عنه

هذه اليت استمر هبا املرض والتداوي حىت دخل عليها رمضان وعليها أيام من رمضان 
ليس عليها إال أن تقضي األيام اليت أفطرهتا بعد أن ينتهي صيام رمضان ،  الذي قبله
ألهنا معذورة بتأخري القضاء إىل ما بعد رمضان آخر حيث ؛  ا إطعاموليس عليه،  احلاضر

 .  مل يأت عليها فترة تستطيع يف خالهلا أن تقضي ما عليها من األيام

 حكم من أفطرت رمضانني متتاليني مع وجود عذر 
ً                         وماذا لو حل رمضان القادم ومل تقدر أيض ا على صيامه يكون عليها - ٤٩٨س                                     
 ؟  شهران

فإذا زال عنها ،  يها رمضان آخر والعذر مستمر فإهنا تستمر يف اإلفطارإذا حل عل
املرض واستطاعت أن تصوم فإهنا تقضي ما عليها من رمضان السابق مث بعده ما عليها من 

                                                 
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ١(
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وليس عليها غري القضاء ما دامت أهنا مل تؤخر وهي تستطيع ،  رمضان الالحق بالترتيب
 .  قضاء الصيام

 لسكر من يفطر بسبب مرض ا
وكان يصوم ،  إنه مصاب مبرض السكر منذ ثالثة أعوام:   سائل يقول- ٤٩٩س

،  وماذا عليه لو أفطر؟  فهل جيوز له اإلفطار يف هذه السنة؛  شهر رمضان ولكن مبشقة
ً                  ومع ذلك املرض دائم ا حيس باجلوع والعطش  ؟                     ً حىت لو كان اجلو معتدل ا،                  
$  {:  قال تعاىل،  صيام شهر رمضان هو أحد أركان اإلسالم yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. 

ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝà6Î= ö7s% öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊇∇⊂∪ { )إىل قوله )١ 

yϑ  {:  تعاىل sù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁ uŠù= sù ( { )٢(   . 
     ُ                  فإنه ي فطر من أجل العذر ؛                  ً إال إذا كان معذور ا؛  فاملسلم جيب عليه أن يصوم

 .  ي من أيام أخرويقض،  الشرعي
tΒ  {:  قال تعاىل،        ُ                                            والذي ي عذر يف ترك الصيام يف رمضان هو املسافر أو املريض uρ 

tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Ís∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 3 { )٣(   . 
فلك أن تفطر إذا كان الصيام ؛  فاملريض يفطر ويقضي األيام اليت أفطرها من أيام أخر

             ً        فإنك تفطر عمل ا برخصة ؛  أو كان الصيام يزيد يف املرض ويضاعف املرض،  يشق عليك
 .  اهللا سبحانه وتعاىل

؛  أليام اليت أفطرهتافإنه جيب عليك أن تقضي ا؛  مث إذا قدرت على القضاء يف املستقبل
ο×  {:  لقوله تعاىل £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$−ƒ r& tyz é& 4 { )٤(   . 

                                                 
 .  ١٨٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٨٥:   سورة البقرة آية)٣(
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ٤(
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 ٨٦٢

ً               لكون املرض مزمن ا ومرض ا ال يرجى شفاؤه؛  وإذا كنت ال تقدر على القضاء فإنه ؛                ً     
وذلك مبقدار كيلو ونصف الكيلو من الطعام ،                                 ً عني عليك أن تطعم عن كل يوم مسكين ايت

هذا إذا كنت ال تقدر على ،  خترج عن كل يوم كيلو ونصف من الطعام،       ً تقريب ا
ً      ً                            فاملريض مرض ا مزمن ا والشيخ الكبري اهلرم يفطران ؛  ألن املرض مستمر معك؛  القضاء          

 .  ويطعمان وليس عليهما قضاء
بأن يكون له وقت ؛  ا إذا كان مبقدورك أو بانتظارك أن يزول هذا املرض أو خيفأم

 .  فإنك تؤجل القضاء إىل ذلك الوقت؛             ً                        يف السنة مثل ا خيفف عنك وتستطيع الصيام
؛  ويكفيك هذا،                           ً فإنك تطعم عن كل يوم مسكين ا؛  أما إذا مل يكن شيء من ذلك

’  {:  لقوله تعاىل n?tã uρ š Ï%©!$# …çµtΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &Å3ó¡ÏΒ ( { )ومنهم املريض ،   )١
 .  واهللا أعلم.         ُ              الذي ال ي رجى شفاء مرضه

 قضاء الصيام بسبب املرض 
وملا شفي ،   األطباء بعدم الصيام شخص أصابه مرض مزمن ونصحه- ٥٠٠س

هل ؟  فماذا يفعل بعد أن شفاه اهللا؛  كان قد فاته أربع سنوات؛  من هذا املرض
 ؟  يقضيها أم ال

فإنه جيب عليه قضاء ما ؛  واستطاع الصيام،  مث زال مرضه،  من أفطر ألجل مرض
tΒ  {:  لقوله تعاىل؛  أفطر uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Ís∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïèsù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 3 { )٢(   . 

                             ً  جيب عليه القضاء لتلك األشهر أول ا ؛  وهذا الذي أفطر أربعة رمضانات وشفي اآلن
وال جيب ،  إىل أن ينتهي ما يف ذمته،  تطاعتهلكن له أن يفرق القضاء حسب اس،  بأول
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 ٨٦٣

θ#)  {:  لقوله تعاىل؛  عليه القضاء دفعة واحدة à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ وألن وقت ،   )١( } #$
 .  القضاء موسع

 كم من دخل عليه رمضان وعليه قضاء ح
 إذا دخل رمضان واإلنسان عليه قضاء حيث مل يستطيع صيام هذا - ٥٠١س 

 ؟               َّ                                     القضاء ملرض أمل  به فما حكم هذا جزاكم اهللا عنا خري اجلزاء
إذا كان على اإلنسان قضاء أيام من رمضان سابق فإنه ينبغي له املبادرة بتفريغ ذمته 

فإذا تأخر حىت أدركه رمضان اآلخر وهو مل ،  ضاء هذه األياموق،  من هذا الواجب
                       ً                                                  يقضها فهذا إن كان معذور ا يف هذه الفترة بني الرمضانني مل يستطع أن يقضيها فإنه 

فيصوم رمضان احلاضر وبعده يصوم األيام اليت عليه من ،  يقضيها بعد رمضان اجلديد
ه لعذر حىت أدركه رمضان ألنه أخر؛  وليس عليه شيء سوى ذلك،  رمضان األول

فهذا يصوم ،  أما من أخر القضاء من غري عذر بل هو من باب التكاسل والتساهل.  جديد
ومع القضاء يطعم عن كل ،  رمضان اجلديد وبعده يقضي األيام الفائتة من رمضان املاضي

 من         ً                                                                يوم مسكين ا نصف صاع من الطعام املقتات يف البلد عن كل يوم كفارة لتخريه القضاء
 .  واهللا أعلم.  غري عذر

                                            ً            حكم من أجنبت قبل رمضان بسبعة أشهر ومل تصم خوف ا على نفسها 
ليس ،   يل والدة أجنبت طفلة قبل رمضان بسبعة أشهر ومل تصم رمضان- ٥٠٢س

وصامت األعوام اليت بعد ،     ً                                         خوف ا على طفلها بل كان هبا مرض وخافت على نفسها
وبعد ذلك صامت هذا الشهر فهل قضاؤها هذا ،  وامهذا الشهر إىل أن بلغت سبعة أع

 ؟  وهل عليها شيء غري القضاء؟  صحيح
نعم قضاؤها صحيح ولكن لتأخريها هذه األيام إىل أن جاء رمضانات وقضت بعدها 
                                    ً                                     فإنه جيب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين ا إضافة إىل القضاء كفارة للتأخري الذي 
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ألهنا ؛  انت أخرت إىل هذه املدة لعذر فإنه يكفيها القضاءأما إذا ك،  أخرته من غري عذر
 .  معذورة يف التأخري

 حكم من عليه قضاء ومل يقضه 
ً   علم ا ؛  ومل يقض صيامه إىل اآلن،   رجل عليه قضاء يومني من رمضان- ٥٠٣س   

 ؟  فماذا جيب عليه؛  أنه فاته رمضان األول واآلخر ومل يقضه
ولو ،  ال بد من صومه،  سلم من رمضان يثبت يف ذمتهقضاء اليوم الذي يفطر فيه امل
وعليه مع القضاء إطعام مسكني ،  ال تربأ ذمته إال بذلك،                 ً            كان إفطاره متقدم ا بزمن طويل

 .  عن كل يوم نصف صاع من الطعام بعدد األيام اليت يقضيها
 :  وهنا ننبه أنه جيب على املسلم املبادرة بقضاء ما أفطره من رمضان
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 حكم من توفيت وعليها قضاء صيام 
 توفيت أخت يل تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وقد أفطرت يف - ٥٠٤س

رمضان بعذر مث صامت ولكنها مل تكمل صيام األيام اليت أفطرهتا حيث وافتها املنية قبل 
 أيام مع العلم أنين مل أعلم عدد األيام اليت أفطرهتا وكم وقد صمت عنها ثالثة،  إمتامها

ولو ،  فما رأيكم لو نقصت هذه األيام اليت صمتها عنها أو زادت،  األيام اليت صامتها
 ؟                                                       ً نقصت فكيف أفعل وهل صيامي عنها صحيح أخربونا جزاكم اهللا خري ا
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من قضائها حىت                        ً                               إذا كانت أختك أفطرت أيام ا من رمضان بعذر املرض ومل تتمكن 
أما إذا كانت قد متكنت من القضاء وتساهلت فيه حىت جاء ،  ماتت فال شيء عليها

وإذا صمت ،                                                        ً          رمضان اآلخر وماتت قبل قضائها فهذه يكون عليها القضاء واجب ا يف ذمتها
والبعض اآلخر يرى أن الواجب اإلطعام ،  عنها فإن ذلك يربئ ذمتها عند بعض العلماء

ومنهم من ،  فمن العلماء من يرى أنه ال يصام عن امليت إال النذر،    ً ين اعن كل يوم مسك
وعلى كل حال ما دمت قد صمت ،                                             ً يرى أنه يصام عنه الواجب عليه بأصل الشرع أيض ا
 .  عنها فإنه يرجى إن شاء اهللا أن ينفعها اهللا بذلك

 .  وإذا كنت ال تعرف العدد فإنك تقدره وحتتاط

  تستطيع الصيام حكم من عليها قضاء وال
ألنين ؛  وال أستطيع أن أصوم،      َّ                          علي  صيام شهرين ونصف من رمضان- ٥٠٥س

؛  ال ينبغي لك الصوم:  فقال يل؛                ً          وقد استشرت طبيب ا أخصائي ا،  مصابة مبرض املعدة
 .  أفيدوين شكر اهللا لكم؟           َّ             فماذا علي  مع هذه احلالة

إنه :  ضاء بسبب مرض مزمن قال األطباءإذا كنت ال تستطيعني الصيام ال أداء وال ق
؛                                                    ُ                    يتعذر معه الصوم أو يشق معه الصوم مشقة غري حمتملة أو ي ضاعف املرض ويزيد فيه

لقوله ؛  ويكفي هذا عن الصيام،                                       ً فإنك جيب عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكين ا
’  {:  تعاىل n?tã uρ šÏ% ©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &Å3ó¡ÏΒ ( { )١(   . 

 حكم من عليه قضاء صيام ونسي أن يقضي 
ونسيت فلم تقضي العشرة إال ،   امرأة أفطرت عشرة أيام من رمضان- ٥٠٦س

 ؟  فهل جيوز أن تصوم ما عليها؛   سنوات١٠بعد 
حىت ،                   ً                                      جيب على من ترك أيام ا من رمضان أن يقضيها مىت ما متكن من ذلك؛  منع

فال يسقط القضاء عنه وال تربأ ذمته حىت ،  جيب عليه أن يقضي،  ولو يف آخر عمره
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فاهللا أحقُّ ؛   اهللاقضوا { :  يقولوالنيب ،   مطلوب قضاءه      ٌّ   ألنه حق  هللا ؛  يقضي

                                     ً                   وجيب مع القضاء أن تطعم مع كل يوم مسكين ا عن التأخري الذي )٢( )١( } بالقضاء
فاإلطعام عن ؛  تقضي عدد األيام اليت عليها،                      ً تطعم عن كل يوم مسكين ا:  يعين؛  حصل
وهو صيام ،  والقضاء من أجل إبراء الذمة عن ركن من أركان اإلسالم،  التأخري
 .  رمضان

 يفية قضاء صيام السنني السابقة ك
،            ً فصمته كامل ا؛  أما السنة املاضية،   مل أصم شهر رمضان يف املاضي- ٥٠٧س

؟  كيف أقضي األشهر اليت مل أصمها من السنني السابقة؛                   ً      ً حىت وأنا مسافر سفر ا طويل ا
حىت ولو ،  وأريد أن أصوم هذه السنة؟                                   ً هل أصوم لكل شهر أو أطعم ستني مسكين ا

 ؟                      ً           ً وهل يكون الصوم متتابع ا أو منقطع ا؟  فهل هذا صحيح؛  الثة أشهرث
فإنه ليس عليك ؛                                 ً       فإذا كنت يف حال تركك للصيام تارك ا للصالة؛  هذا فيه تفصيل
مل يصح ؛  ولو صمت،  ألنك مل تكن على اإلسالم بتركك للصالة؛  صيام فيما مضى

 .  صومك وأنت ال تصلي
وجيب عليك ،          ً كنت مسلم ا؛   إذا حافظت على الصالةأما بعد التوبة إىل اهللا 

فما تركته من الصوم بعد التوبة وبعد احملافظة ،  الصيام وسائر الشرائع اإلسالمية الواجبة
فإنه ؛  وإذا تأخر عن رمضان الذي بعده،  فإن الواجب عليك أن تقضيه؛  على الصالة

أما التأخري ،  ن تأخريه بغري عذرجيب عليك مع القضاء إطعام مسكني عن كل يوم إذا كا
 .  فإن الواجب عليك القضاء بعده فقط؛  بعذر حىت جاء رمضان آخر
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 ما يلزم من كان يفطر دون عذر 

يفطر دون :  أي؛   رجل مسلم مل يكن يصوم يف فترة سابقة من عمره- ٥٠٨س
ذا يلزمه فما؛  وهو ال يعرف عدد األيام اليت أفطرها،  وهو نادم اآلن وتائب،  عذر
 ؟  اآلن

ال جيوز للمسلم أن يتركه ،  صيام شهر رمضان هو الركن الثالث من أركان اإلسالم
             ً          ً   فقد ارتكب حمرم ا وترك واجب ا ؛  ومن أفطر يف رمضان من غري عذر،  أو يتهاون فيه

ويكفر عن كل يوم بإطعام مسكني نصف ،  وقضاء ما أفطر،  فعليه التوبة إىل اهللا؛      ً عظيم ا
فعليه الكفارة ؛  وإن كان حصل منه مجاع يف هنار رمضان،  الطعام عن التأخريصاع من 
أطعم ؛  فإن مل يستطع،  صام شهرين متتابعني؛  فإن مل جيد،  وهي عتق رقبة،  املغلظة

ألن األمر ؛  وتتعدد الكفارة بتعدد األيام اليت جامع فيها يف هنار رمضان،           ً ستني مسكين ا
 .  خطري

وحيتاط مهما ،  فإنه جيتهد يف تقديرها؛  ف عدد األيام اليت أفطرهاوإن كان ال يعر
فعليه التوبة واحملافظة ؛  فإن مل يستطع معرفة عدد األيام ومل يستطع تقديرها،  أمكنه ذلك

 .  لعل اهللا أن يتوب عليه؛  واإلكثار من الطاعات،  على الصيام يف بقية عمره

 ل يوم مسكينا حكم من عليها قضاء وقامت بإطعام عن ك

 قبل سنتني ويف شهر رمضان كنت مريضة ومل أستطع الصوم سبعة - ٥٠٩س
                     َّ      هل أكتفي بذلك وهل علي  قضاء ،                                   ً وبعدها قمت وأطعمت عن كل يوم مسكين ا،  أيام

 ؟  عن تلك األيام أفيدونا مأجورين
yϑ  {:  قال اهللا تعاىل،  وال جيزئ عنك اإلطعام،  نعم جيب عليك القضاء sù šχ% x. 
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 حكم من أفطر عدة أيام من رمضان لعذر شرعي ومضى عامان دون أن يقضي 
 من رمضان لعذر شرعي ومضى عليه  ماذا جيب على من أفطر عدة أيام- ٥١٠س

عامان دون أن تقضى وإن مل يكن عند الشخص قدرة على اإلطعام فماذا عليه غري 
 ؟  ذلك

فإذا ،  من كان عليه قضاء من رمضان فإنه جيب أن يقضيه قبل دخول رمضان اآلخر
دخل عليه رمضان اآلخر وهو مل يقض من غري عذر منعه من القضاء بل كان هذا بسبب 

فيجب ،                                      ً                     فإنه جيب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين ا عن التأخري مع القضاء،  تساهلال
وجيب مع ذلك ،  أن يقضي األيام اليت عليه مهم طاول الزمن فإن القضاء واجب عليه

وإذا كنت ال ،                       ً                                      اإلطعام عن كل يوم مسكين ا عن التأخري وهو غري معذور يف هذا التأخري
فإذا قدرت على ،                     ً                حلاضر يبقى بذمتك دين ا هللا سبحانه وتعاىلتستطيع اإلطعام يف الوقت ا

 .  الوفاء به فإنك تفي به يف أي وقت

 الصيام أو اإلطعام عن من مات من املسلمني وعليه قضاء من رمضان 
                     ً                                       من مات من املسلمني ذكر ا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل - ٥١١س

ً                 ا كان الصيام عن نذر أيض ا وليس عن رمضان وإذ؟  وفاته هل يصام عنه أو يطعم عنه                       
 ؟  فما احلكم يف احلالتني

أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان مل يصمها بسبب املرض فهذا 
 :  ال خيلو من إحدى احلالتني

فهذا ال شيء ،  أن يكون اتصل به املرض ومل يستطع الصيام حىت تويف : احلالة األوىل
 .  ضى عنه وال يطعم عنه ألنه معذور بذلكعليه وال يق

إذا كان شفي من هذا املرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان آخر  : احلالة الثانية
ألنه ؛                                                               ً ومل يصم ومات بعد رمضان آخر فإنه جيب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين ا



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٨٦٩

صوم عنه ويف إجزاء ال،  مفرط يف تأخري القضاء حىت دخل عليه رمضان آخر حىت مات
 .  خالف بني العلماء

 -من مات وعليه صوم  { أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول 

 .  )٢( )١( }  صام عنه وليه-صوم نذر :  ويف رواية

 يام وصالة                         ً           حكم من ماتت وهي خمتلة عقلي ا وعليها ص
                                   ً                        والديت يرمحها اهللا مرضت قبل وفاهتا شديد ا إثر سقوطها على رأسها - ٥١٢س

ولذا مل تستطع أداء ،      ً      ً                                          سقوط ا شديد ا أدى إىل إصابتها باختالل عقلي ملدة سنة كاملة
ّ                      هل جيب علي  أن أقوم بالقضاء عنها:  فأرجو إفاديت؛  فريضيت الصيام والصالة أو ،          

 ؟  حفظكم اهللا وسدد خطاكم،   آخر ترشدونين إليهأو أي عمل،  الكفارة
فهذه ال ؛  إذا كانت بالصفة اليت ذكرت بأهنا خمتلة العقل والشعور بسبب اإلصابة

؛  والعبادة إمنا جتب على العاقل البالغ،  ألهنا زائلة العقل؛  صيام عليها وال تكليف عليها
 .  خمتلة العقل وزائلة الشعورفال صيام على هذه املصابة اليت ماتت بإصابتها وهي 

فإن ؛  ولكنها أتت عليها اإلصابة حىت ماتت،  أما إذا كان معها عقلها ومعها شعورها
فإنه خيرج من تركتها كفارة إطعام مسكني ؛  فإذا كان هلا تركة؛  الصيام ال يسقط عنها

؛  أو صام عنهاوإن تربع أحد من أقارهبا وأطعم عنها ،  عن كل يوم من األيام اليت تركتها
 .  فإنه يرجى أن ينفعها ذلك

 حكم من تويف ومل يصم ملرض شديد أصابه 
 - والدي كان قد أصيب بشلل كلي قبل دخول شهر رمضان املاضي - ٥١٣س

 وقد دخل عليه ذلك الشهر وهو يعاين -أعاذنا اهللا وإياكم من هذا املرض ومن غريه 
فهل جتب على ،    َ َّ             أل م  به إىل أن تويفمن مرضه ومل يستطع صيامه لشدة املرض الذي 

                                                 
 .  )٦/٦٩(، أمحد  )٢٤٠٠(، أبو داود الصوم  )١١٤٧(، مسلم الصيام  )١٨٥١(البخاري الصوم ) ١(
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٢٤٠ / ٢ " ( صحيحه"  اه اإلمام البخاري يفرو) ٢(
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وهل جيوز أن أصوم عنه أنا أفيدوين ؟  وما مقدارها؟  والدي كفارة إلفطاره هذا الشهر
 ؟  وفقكم اهللا ملا حيبه ويرضاه

؛  املريض إذا ترك الصيام من أجل املرض واستمر عليه املرض حىت مات ال شيء عليه
 .  ء حىت مات فال شيء على والدكألنه معذور يف ذلك ومل يتمكن من القضا

 حكم من مات وكان قد أفطر يف شهر رمضان وذلك ملرض وعليه دين مل يرده 
                                                       ً   إن أيب قد أفطر يف شهر رمضان وكان عمره يناهز السبعني تقريب ا - ٥١٤س

وذلك ملرضه مث وفاته رمحه اهللا فما الذي ،  وعليه دين ومل يرد هذا الدين الذي عليه
 ؟  أفيدونا مأجورين؟  جيب أن نفعله

فإذا كان تركه من أجل املرض ومل يتمكن من قضائه حىت ،  أما من ناحية الصيام
أما إذا كان شفي بعد مرضه واستطاع القضاء ولكنه ،  مات فال شيء عليه ألنه معذور

فهذا جيب اإلطعام عنه عن كل يوم ،  تكاسل وتركه حىت أتى عليه رمضان آخر ومات
وأما مسألة الدين الذي ،  ع من طعام البلد لكل مسكني عن كل يوم    ً         مسكين ا نصف صا

فإن كان له تركة فإنه جيب تسديد هذا الدين من تركته ،  عليه فهذا حق باق عليه لغرميه
وإن مل يكن له تركة فينبغي لقريبه أو وليه أن يسدد عنه هذا ،  وقضاء ما عليه من تركته

وكذلك ملن علم حباله من املسلمني ولو مل يكن ،  دينالدين لتربأ ذمته وينفك من رهان ال
 .  من أقاربه أن يسدد عنه هذا الدين من باب اإلحسان وختليص املسلم من الدين

 حكم من أفطر يف رمضان مثانية أيام واشتد عليه املرض ومات 
                                                    ً   مرضت زوجيت يف رمضان املاضي بعد أن صامت اثنني وعشرين يوم ا - ٥١٥س

وقد اشتد عليها املرض ومل تستطع إكماهلا وتوفيت بعد رمضان ،  انية أياموبقي عليها مث
 ؟  ولكم جزيل الشكر،  بأيام قليلة أفيدونا ماذا نعمل يف األيام املتبقية عليها

هذه املرأة اليت مرضت يف شهر رمضان وتركت الصيام ألجل املرض واستمر هبا 
ألهنا مل تفرط ومل تترك ؛  من صياماملرض على أن توفيت ليس عليها شيء فيما تركت 
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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(   . 

 حكم فيمن مات وعليه صيام وكان قد متكن من صيامه قبل موته 
.   ما احلكم فيمن مات وعليه صيام وكان قد متكن من صيامه قبل موته- ٥١٦س

؟  أم ال بد أن يصوم وليه عنه؟  فهل جيوز أن يطعم عنه عن كل يوم من غري صيام عنه
 .  أفيدونا بارك اهللا فيكم؟  نه مقام القريب الويلوهل يقوم األجنيب يف الصيام ع

                                                                                   إذا متكن من القضاء وتركه حىت مات بعدما دخل عليه رمضان اآلخر وهـو تـارك                
           أمـا إذا     .                               ً       فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكيًنا         ،                                          للقضاء مع متكنه منه مث مات بعد ذلك       

                        ا بني الرمضانني ومـات                                                                         ترك القضاء لعدم متكنه منه حىت مات أو ترك القضاء يف الفترة م            
                                              ألن وقت القضاء موسع يف حقه ومات يف أثناء            ؛                     فهذا ال شيء عليه      ،                   قبل رمضان اآلخر  

   .     ذلك

 حكم من أوصت بالتصدق مبقدار من املال لقاء صالهتا وصومها الفائت 
إال أهنا أصيب مبرض ؛  كانت تصوم وتصلي،   يل عمة توفيت منذ عام- ٥١٧س

وكذلك ،  ها غري قادرة على الصيام بعد أن حاولت مرة وأكثريف القلب والعظام جعل
                                     وذلك لعدم متكنها من التحرك هنائي ا بسبب ،  بالنسبة لصالهتا تركتها هي األخرى

والرخصة ،  قبل وفاهتا أوصت مبال من تركتها لعمل رخصة هلا،  مرضها يف العظام
ومبا أنكم ،  هتا وصومها الفائتوهي التصدق مبقدار من املال لقاء صال،  متبعة يف بلدنا

هل جيوز أم ؟  فما حكم الشرع يف نظركم هبذه الوصية؛  على علم بأن الوصية أمانة
ً                          علم ا بأن املرض مل يزل عنها حىت ؟  فماذا تعمل يف هذه احلالة؛  وإذا كانت جتوز؟  ال   

طاؤه وإع،  وإخراج مال من تركتها،  هل ميكننا تنفيذ هذه الوصية؛  وافاها األجل
ً                                 علم ا بأهنا مل يزل عنها املرض حىت الوفاة؛  كفدية ملا فاهتا من الصيام  ؟    

                                                 
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ١(
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ويقضي إذا شفاه اهللا وقوي على ،  فإن املريض يفطر عند املرض؛  بالنسبة للصيام
فإنه يطعم ؛          ً      ً وصار مرض ا مزمن ا،  واستمر معه املرض،  فإن مل يستطع القضاء،  القضاء

 .  يه اإلطعام عن القضاءويكف،                  ً عنه كل يوم مسكين ا
جيب ؛  وكانت تركته ملرض مزمن،  وهذه املرأة اليت ماتت وعليها صيام من رمضان

 .                             ً                        أن يطعم عنها عن كل يوم مسكين ا بعدد األيام اليت أفطرهتا
فإنه يصلي على حسب ؛                                       ً فإهنا ال تسقط عن املريض ما دام عقله باقي ا؛  أما الصالة

صلى ؛                         ً وإن استطاع أن يصلي قاعد ا،          ً صلى قائم ا؛        ً ي قائم افإن استطاع أن يصل،  حاله
ً            أو يصلي على جنبه ويومئ برأسه بالركوع والسجود متوجه ا إىل القبلة،      ً قاعد ا فإن مل ،                                                   

من قيام وقراءة وركوع ؛  ويستحضر الصالة بقلبه،  فإنه يصلي بقلبه؛  يستطع اإلمياء
؛  ويكفيه هذا،  ضرها بقلبه ويرتبها بقلبهوسائر أفعال الصالة وأقواهلا يستح،  وسجود

θ#)  {:  لقوله تعاىل à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ $# { )١(   . 
؛  كان ال يستطيع الوضوءوإذا ،  وجب عليه أن يتوضأ؛  وإذا كان يستطيع أن يتوضأ

؛                                           ً                   بأن ميسح على وجهه وكفيه بالتراب الطاهر ناوي ا به الطهارة ويصلي؛  فإنه يتيمم
 .  فالصالة ال تسقط حبال

وهذا الذي حصل من والدتكم من تركها للصالة وهي تعقل وتدري عن مواقيت 
 ! هذا جهل منها وتفريط منكم حيث مل تنبهوها ؛  الصالة

؛  إذا أمرتكم بأمر { لقول النيب ؛  ولو بقلبه،  على حسب حالهفاملريض يصلي 

 .  )٣( )٢( } فأتوا منه ما استطعتم

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٢(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
 .  ) ٩٧٥ / ٢ (رواه مسلم يف صحيحه ) ٣(
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ألهنا مل ؛  نرجو اهللا أن يغفر هلا،  فما دامت أهنا تركت الصالة وماتت على هذه احلالة
نرجو اهللا أن ،  تركتها عن خطأ وعن ظن منها أهنا ال جتب عليهاوإمنا ،  تتركها متعمدة

 .  يعفو عنها
وكان هذا املوصى به يف حدود ،  وإذا تصدقتم مبا أوصت به من باب القرىب إىل اهللا

 .            َّ            َّ      ولعل اهللا جل  وعال أن يتقب ل منها،  فهذا شيء طيب؛  الثلث فأقل من تركتها
وما زاد عليه ال بد ،        ُ               فإنه ي تصدق بقدر الثلث؛  لثأما إذا كانت الوصية أكثر من الث

فإنه جيب وفاء الدين قبل الوصية ؛  وإن كان عليها دين،  فيه من رضى الورثة ومساحهم به
 .  واهللا املوفق.  واإلرث

 كيفية قضاء صيام عن رجل مات 
ال والسؤ.  إننا حنبك يف اهللا فادع لنا بالتوفيق والثبات:   مساحة الشيخ- ٥١٨س
لقد مرض جدي يف منتصف رمضان مث أفطر يومني ملرضه مث لقي ربه بعدها فهل :  هو

 .  جزاكم اهللا خري اجلزاء؟  نصوم عنه أم كيف يكون القضاء عنه
:  إذا مرض اإلنسان يف رمضان وترك الصيام فإن اهللا قد أذن له بذلك قال تعاىل

}  yϑ sù šχ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& 4’n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 4 { )فما دام والدكم ترك .   )١
الصيام من أجل املرض مث توفاه اهللا بعد ذلك قبل أن يتمكن من القضاء ومل يأت عليه 

                     ً                                 عليه وال تقضون عنه شيئ ا أما إذا أخر القضاء وشفي حىت جاء رمضان آخر فال شيء 
     ُ                   فهذا ي طعم عنه عن كل يوم ،                              ً                  رمضان آخر وترك القضاء متكاسل ا وتويف قبل أن يقضي

يكفي اإلطعام إذا كان متكن من القضاء ومل يقض حىت أدركه ،      ً              مسكين ا وال يصام عنه
ومات على هذه احلالة فليس عليه شيء أما ما دام أنه مل يتمكن من القضاء ،  رمضان آخر
 .  واهللا أعلم

                                                 
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ١(
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 قضاء الصيام عن متوىف 
ً       ً                    والدي متوىف وكان قبل وفاته مريض ا مرض ا شديد ا منعه من صيام شهر - ٥١٩س     ً                               

ً                             فهل جيوز يل أن أصوم قضاء  عنه أم يلزمين شيء آخر وما هو،  رمضان املاضي  ؟                       
ألنه ؛   املرض إىل أن تويف فال شيء عليهإذا ترك والدك الصيام لعذر املرض واستمر به

وإذا كان شفي من مرضه ومر ،  أفطر لعذر ومل يستطع القضاء حىت مات ال شيء عليه
عليه وقت يستطيع القضاء ومل يقض حىت دخل عليه رمضان آخر واأليام اليت أفطرها يف 

ا من تركته                                                        ً مث مات بعد رمضان اآلخر فإنه جيب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين ،  ذمته
ألن هذا دين هللا سبحانه وتعاىل بأن يطعم عن كل يوم مسكني يعين ؛  إذا كان له تركة

أما أن يصوم عنه أحد .  يدفع له عن كل يوم نصف صاع من الطعام املعتاد يف البلد
فالصيام الواجب يف أصل الشرع ال يصوم أحد عن أحد وإمنا هذا يف النذر لو كان عليه 

من مات وعليه صيام نذر صام عنه  {  يصوم عنه وليه كما قال النيب صيام نذر فإنه

أما صوم ،  ألن النذر هو الذي ألزمه نفسه فهو مل جيب يف أصل الشرع؛  )٢( )١( } وليه
وم أحد عن أحد وال يص،  رمضان فهذا ركن من أركان اإلسالم وواجب بأصل الشرع

 .  كما أنه ال يصلي أحد عن أحد

 قضاء الصيام عن متوىف قد أخرج كفارة قبل أن ميوت 
 هل جيوز الصيام عن امليت إذا كان ال يصوم أيام حياته يف رمضان - ٥٢٠س

 ؟  مع أنه أخرج كفارة قبل موته،  لعذر شرعي
إذا ؛             ُ  ء من أيام أ خرفإنه جيب عليه القضا؛  مث زال عذره،  من أفطر ملرض أو سفر

َ       وجب أن ي خر ج عنه ؛  فإن مات ومل يقض بعد رمضان آخر من غري عذر،  أمكنه القضاء   ُ       

                                                 
 .  )٦/٦٩(، أمحد  )٢٤٠٠(، أبو داود الصوم  )١١٤٧(، مسلم الصيام  )١٨٥١(البخاري الصوم ) ١(
 .  مل أجده هبذا اللفظ) ٢(
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أما إذا استمر معه العذر ،  من تركته إطعام مسكني عن كل يوم نصف صاع من الطعام
 .  فال شيء عليه؛  ومل يتمكن من القضاء،  حىت مات

رض مزمن ال يستطيع معه الصيام أداء وال وإذا كان امليت املسئول عنه قد أصيب مب
 .  فال حاجة إىل أن يصام عنه؛  فقد أدى ما عليه؛  وقد أطعم عن كل يوم أفطره،  قضاء

 صيام الكفارات 

 كمية مقدار اإلطعام 
 ؟   كم مقدار اإلطعام- ٥٢١س

 .  هذا هو األحوط من الطعام املعتاد يف البلد،  يعطي كل مسكني نصف صاع

 كفارة عن اليوم الواحد وطريقة إخراجها وتوزيعها قيمة ال
وإذا ،   والديت سيدة كبرية يف السن ومريضة يتعسر عليها الصيام- ٥٢٢س

وأنا ابنتها أقوم برعايتها ،  صامت زاد عليها املرض وهي من مدة سنتني ال تصوم
جه وأعطي كفارة إفطارها عن كل يوم عشرة رياالت ولكن جمتمعة كل عدة أيام أخر

وأحدهم عشرين عن يومني ،  على فقراء وأعطي أحدهم عشرة رياالت عن يوم
 .  وأحدهم مخسني عن مخسة أيام وهكذا

هل قيمة الكفارة عن اليوم الواحد عشرة رياالت تكفي وأنا من :  فسؤاهلا يقول
وهل طريقة إخراج الكفارة عن كل عدة أيام جمتمعة ؟  صاحبات الدخل املتوسط

وهل توزيعها على الفقراء بالصورة اليت وصفتها ؟  كل يوم بيومهصحيحة أو عن 
                                         ً                      أنين أدفع للفقري الواحد كفارة عدة أيام أحيان ا أو أدفع دفعة واحدة :  أي،  صحيحة

 ؟  أخربوين جزاكم اهللا خري اجلزاء؟  عن الشهر كافة لشخص واحد من الفقراء
                    ً    هنا هرمة أو مريضة مرض ا ال                                   ً       ً     إذا كانت والدتك عجزت عن الصيام عجز ا مستمر ا لكو

ً      ً                                يرجى برؤها من ذلك املرض بأن كان مرض ا مزمن ا فحينئذ جيب عليها اإلطعام عن كل                                   
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أما إذا كان هذا املرض يرجى زواله ويرجى الشفاء منه فإن الصوم يتأخر ،           ً يوم مسكين ا
 :  إىل أن يزول هذا املرض فتقضي والدتك األيام بدون إطعام فاملريض له حالتان

                ً          ُ                              أن يكون مرضه مزمن ا ال يرجى ب رؤه فهذا يتعني عليه اإلطعام وال :  احلالة األوىل
 .  قضاء عليه

ً                                              أن يكون مرض ا غري مزمن يرجى شفاؤه وزواله فهذا يؤخر القضاء :  احلالة الثانية           
 .  حىت يشفى ويقضي وال شيء عليه غري القضاء

عن األيام اليت أفطرهتا والدتك أما ما ذكرت أنك أخرجت دراهم تريدين هبا اإلطعام 
                              ً                      ألن الواجب اإلطعام بأن تشتري طعام ا وخترجيه عن األيام كل ؛  فهذا تصرف غري سليم

فالواجب اإلطعام ال إخراج ،  يوم إطعام مسكني نصف صاع من قوت البلد املعتاد
’  {:  الدراهم لقوله تعاىل n?tã uρ š Ï% ©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &Å3ó¡ÏΒ ( { )فأوجب ،   )١

بل الواجب ،  فإخراج القيمة عن كفارة الصيام ال جيزئ،  الطعام والطعام غري النقود
أن جتمعي عدد األيام وجيوز ،                                   ً وجيوز أن خترجي عن كل يوم بيومه مفرق ا،  الطعام

وجيوز أن تدفع لشخص ،  جيوز أن تدفع هذه الكفارة جلماعة،  وخترجيه دفعة واحدة
 .  واحد جمتمعة ومتفرقة

 أخرج كفارة الصيام ماال ومل يطعم 
 ؟                          ً                                 ً       األيام اليت دفع فيها نقود ا هل عليه أن يعيد إخراج إطعام بدل ا عنها- ٥٢٣س

أما إذا كان ،  م بذلك وقنع من فتواه فال يلزمه أن يعيدإذا كان أفتاه أحد من أهل العل
 .                                         ُ                             ً عمل هذا من نفسه أو مل يقنع بالفتوى اليت أ فيت هبا فعليه أن يعيد وخيرج طعام ا

                                                 
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ١(
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                                       ً      ً  حكم مجع الصدقة مرة واحدة وإعطائها مسكين ا واحد ا 
 اليت تصوم قضاء وتتصدق عن كل يوم إطعام مسكني فهل معىن هذا - ٥٢٤س

يوم تصوم فيه تتصدق أم ميكن هلا أن جتمع الصدقة مرة واحدة وتعطيها أهنا كل 
 ؟      ً       ً مسكين ا واحد ا

إذا وجب اإلطعام على من عليه أيام من رمضان فإنه جيوز له أن خيرج عن كل يوم 
وهلا أن ،  وجيوز هلا أن جيمعها وتدفعها إىل املساكني دفعة واحدة ال حرج يف ذلك،  بيومه

 .  اكني أو إىل مسكني واحد إذا كان حيتاجهاتدفعها إىل عدة مس

 حكم دفع كفارة اإلطعام عن الصيام 
                     ً                        مجلة واحدة لثالثني مسكين ا أول الشهر يف يوم واحد 

هل جيوز ،   كفارة اإلطعام عن الصيام ملن مل يستطع صيام الشهر كله- ٥٢٥س
وسطه أو آخره هل                               ً                           أن يدفعها مجلة واحدة لثالثني مسكين ا أول الشهر يف يوم واحد أو 

                    ً                   وهل جيوز مجع ثالثني مسكين ا يف وليمة غداء أو ؟                             ً جيوز دفعها ألقل من ثالثني مسكين ا
 ؟  عشاء أو إفطار يف رمضان وتكفي

جيوز دفع الصدقة عن األيام من رمضان أو عن األيام كلها ملن ال يستطيع الصيام 
وجيوز أن يؤخرها ،   يف أول الشهر                                 ً فإنه جيوز أن يدفع كفارة األيام مقدم ا،  لزمانة أو هرم
وجيوز ،  كما أنه جيوز أن يدفعها مجلة واحدة،  وجيوز يف وسط الشهر،  يف آخر الشهر

فالعدد ،  وجيوز أن يدفعها ألقل من ذلك،  وجيوز أن يدفعها لثالثني،  أن يدفعها متفرقة
 .  اء أو لفقريوإمنا يدفعها جلملة مساكني ومجلة فقر،           ً              ليس مشترط ا أن يكون ثالثني

                                    ً                  ً                أما مجع املساكني على الطعام أن يصنع طعام ا يكفي عن ثالثني يوم ا أو عدد األيام 
هذا ألن املطلوب متليك ،  وجيمع عليها املساكني اجلمهور ال جييزون،  اليت أفطر فيها

 فإعطاؤه الطعام غري،  وإن شاء بغريه،  املسكني هذا الطعام إن شاء باألكل وإن شاء بالبيع
 .  مطبوخ أنفع له بالتصرف
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                                                             ً              أما املطبوخ فال ينتفع به إال باألكل وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعام ا عن الكفارة 
ألنه ال يتمكن ؛  ولكن كما ذكرنا اجلمهور على عدم اجلواز والتعليل،  وجيمع املساكني

          ً     ضيق انتفاع ا من وإمنا ينتفع به يف األكل فهو أ،  املسكني من االنتفاع الكامل هبذا الشيء
وال جيوز دفع ،  واإلنسان ينبغي له أن حيتاط يف أمر دينه وعبادته،  دفع الطعام غري املطبوخ

وال جيوز دفع النقود عن صدقة الفطر ألن اهللا تعاىل نص ،  النقود عن اإلفطار يف رمضان
n?tã’  {:  قال تعاىل،  باإلطعام uρ šÏ% ©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &Å3ó¡ÏΒ ( { )والنيب .   )١ 

 إخل )٢( } . صاع من بر صاع من شعري صاع من متر { : يف صدقة الفطر يقول
 .  )٣( ديثاحل

 على الطعام فإنه جيب  وإذا نص الرسول )٤(ويف بعض الروايات صاع من طعام 
والشارع نص على الطعام ،  وكانت الدراهم والنقود موجودة وقت التشريع،  التقيد به

،  ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز؛                         ً             فلو كان دفع النقود جائز ا لبينه للناس
 .  دقة من بلد إىل بلد قريب أشد حاجةوجيوز أن ينقل الص

 تكون الكفارة لعدة مساكني 
مسعت من برناجمكم الكرمي ويف رد على أحد األسئلة بأن :   سائلة تقول- ٥٢٦س

ويف رد آخر ،  اإلطعام جيب أن ال يكون ملسكني واحد بل كل يوم مسكني غري اآلخر
ألهنا كانت نفساء ؛  نواتإلحدى السائالت اليت كان عليه قضاء صيام أيام قبل س

ولو مجعتها ،  قال أحد العلماء هلا بأهنا إن مل يكن هلا عذر فإهنا تقضي وتطعم.       ً وحامل ا

                                                 
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ١(
، أبو  )٢٥٠٤(، النسائي الزكاة  )٦٧٥(، الترمذي الزكاة  )٩٨٤(، مسلم الزكاة  )١٤٤٠( الزكاة البخاري) ٢(

، الدارمي الزكاة  )٦٢٧(، مالك الزكاة  )٢/٦٦(، أمحد  )١٨٢٦(، ابن ماجه الزكاة  )١٦١١(داود الزكاة 
)١٦٦١(  . 

 .                  ُ  وليس فيه صاع من ب ر.  عنهمن حديث ابن عمر رضي اهللا ) ١٣٨ /٢(انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٣(
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ١٣٨ /٢(انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٤(
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إن عليها قضاء منذ سنوات حيث :  وتقول،  كلها وأعطتها ملسكني واحد فإن هلا ذلك
:  فجمعت مقدار اإلطعام وأعطته ملسكني واحد فتقول،  مل تكن تقضي أيام احليض

اهللا يعلم إن نييت مل تكن البحث عن حكم األسهل ولكن لتعذر وجود مساكني و
ّ           فأعطيته ملسكني واحد فهل علي  شيء يف ذلك                           . 

ال أعلم يف هذه املسألة أنه جيب تعدد املساكني يف اإلطعام للقضاء عن الصيام إذا تأخر 
’  {:  عن وقته واهللا جل وعال يقول n?tã uρ š Ï% ©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &Å3ó¡ÏΒ ( { )١(   .

 .                                                            ً           وما دام أهنا قد أخرجت اإلطعام وأعطته ملسكني واحد فإنه يكون جمزئ ا إن شاء اهللا

 حكم من مل تقض أيام احليض من 
 ن وتريد أن تكفر عن كل يوم بدال من قضائه أشهر رمضا

     ِ                         مل تقض  أيام احليض من أشهر رمضان ،   أمي يف الستني من عمرها- ٥٢٧س
                                            ً  حيث كان يقول هلا والدي بأن تكفر عن كل يوم بدل ا ،  فاتتها منذ أن تزوجت والدي

بواقع ؛                                 ً  واملدة اليت فاتتها تقدر بعشرين عام ا،  وذلك ألهنا أم وهلا أوالد،  من قضائه
وما مقدار ؟  هل تصوم ما فاهتا أم تتصدق؟  ماذا عليها؛  سبع أيام من كل رمضان

 ؟  الصدقة
،  الواجب على والدتك قضاء األيام اليت تركت صيامها من رمضان يف فترة احليض

وتطعم مع ،  وتقضيها،  فتحصي األيام اليت تركتها،  ولو تكرر ذلك منها عدة رمضانات
كفارة عن تأخري ؛  مبقدار نصف صاع عن كل يوم،  ا عن كل يوم           ً القضاء مسكين 

 .  وجيوز أن تقضيها متتابعة أو متفرقة حسب ظروفها،  القضاء
 .                        ً                   ووالدك قد أخطأ خطأ كبري ا يف إفتائها بغري علم،  املهم أنه ال جيوز هلا تركها

                                                 
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية) ١(
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 أحكام الصوم يف السفر 

 حكم إفطار من سافر أثناء النهار 
 ؟   سافر أثناء النهار فهل له أن يفطر من- ٥٢٨س

فهذا على ،  إذا ابتدأ اإلنسان الصيام اليومي وهو مقيم مث عرض له سفر يف أثناء النهار
                                                              ً               الصحيح من قويل العلماء أنه إذا فارق البنيان وخرج من البلد مسافر ا فإنه يباح له 

عله كثري من الصحابة رضي  أفطر يف أثناء اليوم الذي سافر فيه وفألن النيب ؛  اإلفطار
 .  ولكن كونه يتم هذا اليوم أحوط وأحسن،  اهللا عنهم

 حكم إفطار من سافر أربعمائة كيلو متر 
؟  هل حيق له اإلفطار؛   إذا سافر الصائم مسافة أربعة مئة كيلو متر- ٥٢٩س

 ؟  وكم هي املدة املقررة للصائم أو املسافر أن يفطر فيها
ً                                مباح ا مسافة تبلغ أربعة مئة كيلو متر           ً  من سافر سفر ا ؛  نعم ؛  فإنه جيوز له اإلفطار؛     

فإذا سافر ،                             ً ألن املسافة هي مثانون كيلو متر ا؛  ألن هذا أكثر من املسافة املقدرة لإلفطار
 .  فإن جيوز له الترخيص لإلفطار وقصر الصالة؛               ً           ً      ً مثانني كيلو متر ا فأكثر سفر ا مباح ا

فإنه جيوز للمسافر ؛  فال حتديد هلا؛  فر فيها أن يقصر الصالةأما املدة اليت جيوز للمسا
إال إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يأخذ أحكام ؛  أن يقصر الصالة طيلة سفره

 .  املقيمني
فإنه ال يزال جيوز له اإلفطار ؛  أو مل ينو إقامة حمددة،  أما إذا نوى إقامة دون ذلك

 .  واهللا أعلم،   إىل بلدهوقصر الصالة إىل أن يرجع



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٨٨١

 حكم إفطار املسافر الذي توافرت له وسائل النقل املرحية 
وميكن للصائم أن ،   نعيش اآلن يف زمن توفرت فيه وسائل النقل املرحية- ٥٣٠س

فما األفضل لإلنسان املسافر أن يصوم أو ؛  يسافر ملسافات طويلة دون أن حيس بتعب
 ؟  يفطر

صالة واإلفطار يف رمضان رخص عامة يف مجيع حاالت رخص السفر من قصر ال
                 ً                                  وتوفر الراحة أحيان ا بسبب ما استجد من وسائل السفر ال ،  السفر ولو اختلفت وسائله

وألن الراحة ال حتصل لكل ،  ألن هذه الوسائل املرحية ال تدوم؛  تغري هذا احلكم
 االجتاه ما يتعب املسافرين فقد يعرض هلذه الوسائل من اخللل والعطل أو تغري؛  املسافرين

 .  أكثر مما لو كانوا على الوسائل القدمية
فإن كان األرفق به ،  فمسألة الترخص للمسافر تتبع األرفق به؛  وعلى كل حال

،  كال األمرين جائز بالنسبة إليه،  صام؛  وإن كان األرفق به الصيام،  أفطر؛  اإلفطار
 .  ألن اهللا سبحانه حيب أن تؤتى رخصه؛  واألفضل يف كل حال األخذ بالرخصة

 من سافر وبقي صائما وبيان أقصر مسافة لإلفطار 
ً                                        أنا رجل أعمل مزارع ا ويف رمضان أسافر من بلدي إىل مدينة جدة - ٥٣١س                   

         ً                                  كيلو متر ا وإذا سافرت أواصل صيامي وال أفطر ٣٥٠واليت تبعد عن بلدي حوايل 
 ؟  ر وما أقصر مسافة جيوز فيها اإلفطارفهل جيوز يل يف مثل هذه املسافة اإلفطا

:  إن اهللا سبحانه وتعاىل رخص للمسافر يف شهر رمضان أن يفطر قال اهللا تعاىل
}  yϑ sù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# çµôϑ ÝÁ uŠù= sù ( tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Ís∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 3 { )١( 

وما ورد يف السؤال من أن بني بلد ،  فاملسافر من أهل الرخص يف اإلفطار يف هذا الشهر
؟   فهل جيوز له أن يفطر يف هذه املسافة)          ً  كيلو متر ا٣٥٠ (السائل والبلد الذي يسافر إليه 

ألن هذه املسافة تعترب أكثر من مسافة قصر فأقل مسافة للقصر هي ؛  له أن يفطر : نقول
                                                 

 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ١(
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فإذا كان السفر يبلغ هذه املسافة ،   سواء قطعت بالسيارة أو باألقدام)          ً  كيلو متر ا٨٠ (
 .  فأكثر فإنه يستحب للمسافر أن يفطر فيها

 املسافر اإلقامة بيان األفضل للمسافر بني الصوم أو الفطر وبيان احلكم لو نوى 
وما احلكم لو نوى املسافر ؟   أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصوم- ٥٣٢س

أفيدوين بارك اهللا ؟  فهل له الفطر واحلالة هذه أم ال؟  اإلقامة يف بلد أقل من أربعة أيام
 .  فيكم

           ً                                                              املسافر سفر ا يباح فيه قصر الصالة وهو ما يسمى بسفر القصر بأن يبلغ مثانني كيلو
وإذا صام وهو مسافر فصومه ،                                 ً                 فأكثر فهذا األفضل له أن يفطر عمل ا بالرخصة الشرعية

tΒ  {:  صحيح وجمزئ لقوله تعاىل uρ tβ$ Ÿ2 $ ³ÒƒÍs∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 3 ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# 

ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# (#θ è= Ïϑ ò6çG Ï9uρ nο £‰Ïè ø9$# { )فاإلفطار يف السفر أفضل من .   )١
وأما إذا نوى إقامة .  وإذا صام فال حرج عليه إن شاء اهللا وصيامه جمزئ وصحيح،  الصيام

وجيوز له قصر الصالة ألن إقامته ،  أحكام املسافر جيوز له اإلفطارأربعة أيام فأقل فإنه له 
أما إذا كانت إقامته اليت نواها .  إذا كانت أربعة أيام فأقل فإهنا ال خترجه عن حكم املسافر

فيجب عليه ،  تزيد عن أربعة أيام فهذا يأخذ حكم املقيم وتنقطع يف حقه أحكام السفر
 .  نإمتام الصالة والصوم يف رمضا

 حكم من سافر أثناء يوم صومه 
فهل له أن يفطر يف ؛  مث سافر يف أثنائه،   إذا نوى حاضر صوم يوم- ٥٣٣س

 ؟  ذلك اليوم
فإن له أن يفطر إذا ؛  مث عرض له السفر أثناء النهار،  إذا نوى اإلنسان الصيام وصام

وإن أكمل اليوم الذي  ،                   ً                               ً       خرج من البلد مسافر ا السفر الذي يبلغ مثانني كيلو متر ا فأكثر

                                                 
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ١(
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   ً                                           نظر ا ألن بعض العلماء يرى وجوب إكمال اليوم الذي ؛  فهو أحسن وأحوط؛  صام أوله
 .  سافر فيه وعدم اإلفطار فيه

 اجلامع يف أحكام الصيام 

 حتقق السحور وتقدميه أو تأخريه 
وما رأيكم فيمن ؟   مب يتحقق السحور وهل األفضل تقدميه أم تأخريه- ٥٣٤س
 ؟  أفيدونا بارك اهللا فيكم؟  ً                           ض ا من ليايل رمضان من غري سحوريترك بع

                                                    ً                     السحور هو الطعام الذي يأكله الصائم آخر الليل استعداد ا الستقبال الصيام وهو 
ألن الصائم يقصد بذلك التقوى على ؛  )١( مطلوب وهو الغداء املبارك كما قال النيب 

                            ً  يتسحر مهما أمكنه ذلك ولو يسري ا فمطلوب للمسلم أن ،  طاعة اهللا سبحانه وتعاىل
فال ينبغي له أن ،  وألجل إعانة نفسه على العبادة،  حسب إمكانه ليحصل على الفضيلة

    ً  وأيض ا ،  ألن فيه إعانة له على طاعة اهللا؛  يترك السحور إذا كان يستطيع احلصول عليه
 }  (#θألجل األخذ بقول اهللا  è= ä.uρ (#θ ç/uõ° $#uρ 4 ®L ym t ¨t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø: $# âÙ u‹ö/F{$# zÏΒ ÅÝø‹sƒ ø: $# 

ÏŠuθ ó™ F{$# zÏΒ Ìôf xø9$# ( { )٢(   . وقال } السحور بركةتسحروا فإن يف  { )أما .  )٤( )٣
 .  أن يصوم من غري تسحر فهذا خالف السنة

  عند اإلفطار وعند السحور الدعاء املأثور عن النيب 
؟   عند اإلفطار وعند السحور ما هو الدعاء املأثور عن النيب - ٥٣٥س

 .  أفيدوين بارك اهللا فيكم

                                                 
 .  ي اهللا عنهمن حديث أنس بن مالك رض)  ٢٣٢ /٢(انظر صحيح اإلمام البخاري ) ١(
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ٢(
،  )٢١٤٦(، النسائي الصيام  )٧٠٨(، الترمذي الصوم  )١٠٩٥(، مسلم الصيام  )١٨٢٣(البخاري الصوم ) ٣(

 .  )١٦٩٦(، الدارمي الصوم  )٣/٩٩(، أمحد  )١٦٩٢(ابن ماجه الصيام 
 .  ن مالك رضي اهللا عنهمن حديث أنس ب)  ٢٣٢ /٢(رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ) ٤(
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ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت  { :  أنه كان إذا أفطر يقولقد ورد عن النيب 

لهم لك ال { : وورد عن بعض الصحابة أنه إذا أفطر قال.  )٢( )١( } األجر إن شاء اهللا

وأما السحور فلم .  }  فاغفر يل إنك أنت الغفور الرحيم)٣(صمت وعلى رزقك أفطرت 
 .  يرد فيه دعاء خمصوص فيما أعلم

واحلمد هللا .  والذكر الوارد على الطعام يف رمضان ويف غريه أن يقول بسم اهللا يف أوله
 .  يف آخره

 لشمس حكم من يعجل السحور وينام وال يستيقظ إال بعد طلوع ا
 لقد مسعت من بعض الزمالء يف املكتب أهنم يتسحرون عند الساعة - ٥٣٦س

مث ،                                                                     ً الواحدة بعد منتصف الليل مث ينامون بنية الصيام حىت الساعة التاسعة صباح ا
 ؟  ما حكم هذا العمل.  يصلون الفجر عند هذا الوقت مث ينطلقون إىل أعماهلم

 :  هذا العمل غري جائز من عدة وجوه
ألن تأخري السحور إىل قبيل ؛  أن فيه خمالفة للسنة يف تقدمي السحور على وقته:  ا   ًأول 

 .  طلوع الفجر هو السنة
أن فيه النوم عن صالة الفجر يف وقتها ومع اجلماعة ففيه ترك واجبني :      ً ثاني ا
وترك صالة ،  تأخري الصالة عن وقتها وهو إضاعة هلا وعليه وعيد شديد:  عظيمني
وتأخري السحور إىل وقته ،  فالواجب التوبة إىل اهللا من هذا الفعل،  هو حمرم وإمثاجلماعة و

 .  واهللا املوفق.  وأداء الصالة يف وقتها ومع مجاعة املسلمني

                                                 
 .  )٢٣٥٧(أبو داود الصوم ) ١(
) ١٨٥ /٢(، ورواه الدارقطين  ) ٤٢٢ /١(، ورواه احلاكم يف مستدركه  ) ٣١٦ /٢(رواه أبو داود يف سننه ) ٢(

 .  كلهم من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه
كالم ابن القيم يف :  وانظر.  كنه عن النيب، ل من حديث معاذ بن زهرة) ٣١٦ / ٢(رواه أبو داود يف سننه ) ٣(

 .  )٥١ / ٢(زاد املعاد على هذا األثر 
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والركن الثاين من أركان ،                            ً                   والواجب االهتمام بالصالة أول ا ألهنا هي عمود اإلسالم
ام وال غريه من األعمال إال بعد أداء بل ال يصح الصي،  اإلسالم فهي آكد من الصيام
 .  الصالة على الوجه املشروع

 حكم من نام هنار رمضان كله وال يستيقظ إال عند اإلفطار 
 ؟   ما حكم من نام هنار رمضان كله وال يستيقظ إال عند اإلفطار- ٥٣٧س

،  فصيامه صحيح إذا كان نوى الصيام قبل طلوع الفجر؛  من نام هنار رمضان كله
                                                                  َّ     ولكن حيرم عليه ترك أداء الصلوات يف مواقيتها وترك صالة اجلماعة إن كان مم ن جتب 

ّ     فيكون قد ترك واجبني يأمث عليهما أشد  اإلمث،  عليه صالة اجلماعة إال إذا كان ذلك ؛                                  
 .  مع نيته القيام للصالة،                   ً وإمنا حصل منه نادر ا،  ليس من عادته
فإذا ،         ً                                 أن كثري ا من الناس اعتادوا السهر يف رمضان                 فإنه من املؤسف جد ا؛  وباملناسبة
مع أن الصلوات ،  وتركوا الصلوات،  تسحروا وناموا مجيع النهار أو معظمه؛  أقبل الفجر

والسهر ،               واألمر خطري جد ا،  بل ال يصح الصيام ممن ال يصلي،  آكد من الصيام وألزم
         ً                     ا كان سهر ا على هلو ولعب أو فعل وإذ،  الذي يسبب النوم عن أداء الصالة سهر حمرم

                       ُّ                         واملعاصي يعظم إمثها ويشتد  خطرها يف رمضان ويف األزمنة ،  فإن األمر أخطر؛  حمرمات
ّ         واألمكنة الفاضلة أشد  من غريها                     . 

 حكم من ينهى عن كثرة النوم يف رمضان 
إن على املسلم :  ويقول،   هناك من ينهى عن كثرة النوم يف رمضان- ٥٣٨س
 ؟  ما رأي فضيلتكم،  ن يف عمل ويقظة وال ينبغي له كثرة النومأن يكو

ألنه يكسل عن ؛  نعم ينهى عن اإلكثار من النوم يف هذا الشهر أعين النوم يف النهار
واملطلوب من ،  ورمبا يفوت صالة اجلماعة أو يسبب إخراج الصالة عن وقتها،  الطاعة

وال سيما من أوله لينشط يف النهار على ،  يلويكون النوم بالل،  املسلم النشاط يف الطاعة
 .  أداء العمل واملشاركة يف الطاعات
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 حكم من أفىت بأن ترك الصالة ال مينع قبول الصيام 

 ماذا تقولون يف هذه اإلجابة اليت وردت يف إحدى اجملالت العربية عن - ٥٣٩س
يف جامعة أجاب أحد األساتذة ،  سؤال عمن يصوم شهر رمضان وهو يترك الصالة

yϑ  {:  يقول اهللا تعاىل:  األزهر بقوله sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ø‹yz …çν ttƒ ∩∠∪  tΒ uρ ö≅yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ 

;ο §‘ sŒ #vx© …çν ttƒ ∩∇∪ { )وإن ترك ،  ب صيامه ومعىن ذلك أن من صام رمضان فله ثوا )١
فكونه قد قصر يف أداء فريضة ال مينع من ،  يف الوقت نفسه الصالة فعليه إمث تركها

 ؟  قبول الفريضة الثانية منه
                         ً                   ألن تارك الصالة إن كان جاحد ا لوجوهبا فهذا كافر ؛  هذه اإلجابة فيها إمجال

ال صيام وال ،   معه عملألن الكفر ال ينفع؛  بإمجاع املسلمني وال تنفعه صالة وال عبادة
 .  غريه

$!  {:  ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول uΖ øΒ Ï‰ s% uρ 4’ n< Î) $ tΒ (#θ è= Ïϑ tã ô ÏΒ 9≅ yϑ tã çµ≈ oΨ ù= yè yf sù [ !$ t6 yδ 

# ·‘θ èWΨ ¨Β ∩⊄⊂∪ { )ويقول تعاىل،   )٢  :}  š Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟ Îγ Î n/ t Î/ ( óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& >Š$ tΒ t x. 

ôN £‰ tF ô© $# Ïµ Î/ ßw† Ì h9 $# ’ Îû BΘ öθ tƒ 7# Ï¹% tæ ( { )أما إذا كان يترك .   واآليات يف هذا كثرية )٣
منهم ؛           ً      ً                                                صالة تكاسل ا وهتاون ا هبا مع إقراره بوجوهبا فهذا فيه خالف بني أهل العلمال

وعلى هذا القول فال تصح .                                         ّ       من يرى أنه يكفر الكفر األكرب املخرج من املل ة كاألول
فإنه ال يقبل منه ألنه مل ،  منه صالة وال صيام وال عبادة وال أي عمل يعمله من اخلري

العهد الذي  { : والدليل على كفره ما جاء يف احلديث،  ينب على أساس صحيح
رجل بني ال { :  واحلديث اآلخر)٥( )٤( } بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر

                                                 
 .  ٨ - ٧: تانياآلسورة الزلزلة ) ١(
 .  ٢٣:  سورة الفرقان آية) ٢(
 .  ١٨:  سورة إبراهيم آية) ٣(
، أمحد  )١٠٧٩ (، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )٤٦٣(، النسائي الصالة  )٢٦٢١(الترمذي اإلميان ) ٤(

)٥/٣٤٦(  . 
، ورواه ابن ماجه  ) ٢٨٣ / ٧ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٣٥٥ / ٥ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

 .  ، كلهم من حديث عبد اهللا بن بريدة عن أبيه رضي اهللا عنهم ) ٣٤٢ / ١ " ( سننه"  يف



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٨٨٧

،   واآليات من القرآن كثرية تدل على ذلك)٢( )١( } وبني الشرك أو الكفر ترك الصالة
β  {:  منها قوله تعاىل Î* sù (#θ ç/$ s? (#θãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù ’ Îû Çƒ Ïe$! $# 3 { )٣(   ،

وأهل ،  فدل على أن الذي ال يقيم الصالة ليس من إخواننا يف الدين ومعىن هذا أنه كافر
$  {:  النار يوم القيامة إذا سئلوا tΒ óΟ ä3 x6 n= y™ ’ Îû t s) y™ ∩⊆⊄∪ { )يكون جواهبم ،  )٤  :

}  óΟs9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t,Íj#|Á ßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ óΟs9uρ à7 tΡ ãΝÏè ôÜçΡ tÅ3ó¡Ïϑ ø9$# ∩⊆⊆∪  $ ¨Ζà2 uρ ÞÚθ èƒ wΥ yìtΒ tÅÒ Í← !$ sƒ ø: $# ∩⊆∈∪ 
$ ¨Ζä.uρ Ü> Éj‹s3çΡ ÏΘöθ u‹Î/ È Ïd‰9$# ∩⊆∉∪ { )والتكذيب بيوم الدين ال شك أنه كفر فقرن ترك ،   )٥

 .                                   ً الصالة معه دليل على أن ذلك كفر أيض ا
                                              ً        ً       ً           واألدلة يف هذا كثرية وصرحية يف أن من ترك الصالة هتاون ا وتكاسل ا متعمد ا أنه يكفر 

والقول الثاين ،  لألدلة الكثريةوهذا هو القول الصحيح الراجح ،                     ولو كان مقر ا بوجوهبا
                  ً                ولكن يكون كفره كفر ا أصغر ال خيرج من ،  أنه ال يكفر الكفر األكرب:  لبعض أهل العلم

،  فلعل اجمليب قصد هذا القول،  ولكنه يؤخذ بالعقاب والعذاب حىت يؤدي الصالة،  امللة
بني للناس وال ولكن عليه أن ي،  واألدلة الصحيحة على خالفه،  ولكن هذا قول مرجوح

 .  واهللا أعلم،  وجييب هبذه اإلجابة اجململة،  يلبس هذا التلبيس

 حكم من صام رمضان وهو تارك للصالة 
                                                       ً    ما حكم من صام رمضان املبارك دون أن يؤدي فرائض الصالة هنائي ا - ٥٤٠س

ً                   ً               علم ا بأننا نصحناه كثري ا ومل يستمع لذلك؛  دون عذر  ؟    

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٤٦٧٨(، أبو داود السنة  )٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان  )٨٢(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )١٢٣٣(، الدارمي الصالة  )٣/٣٧٠(، أمحد  )١٠٧٨(فيها 
 .  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما)  ٨٨ / ١ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
 .  ١١:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ٤٢:  سورة املدثر آية) ٤(
 .  ٤٦ - ٤٣:  اتياآلسورة املدثر ) ٥(
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والكافر ال ،  ألن ترك الصالة كفر؛  منه صيام وال غريهالذي يضيع الصالة ال يصح 
؛  والصيام الركن الرابع،  والصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم،  يصح منه عمل

 .  وهي عمود اإلسالم،  فالصالة مقدمة على الصيام
وعليه أن يتوب إىل اهللا سبحانه ،  فالذي ال يصلي ال يصح منه صيام وال غريه

 .  مث حيافظ على بقية أمور دينه من صيام وغريه،  وحيافظ على الصلوات اخلمس،  وتعاىل
والصالة هي عمود ،  وال يصح منه عمل،  فإنه ليس مبسلم؛  أما ما دام أنه ال يصلي

 .  هذا مستحيل! ؟  وهل يقوم بناء بال عمود،  اإلسالم

 ذلك حكم من اجتهد بالعبادة يف رمضان وإذا انتهى رمضان تركوا 
 بعض الناس ولألسف الشديد تراهم يف رمضان يواظبون على - ٥٤١س

فإذا ما انتهى .  الصلوات اخلمس وعلى التراويح والتهجد وقراءة القرآن الكرمي
وهل تقبل أعماهلم الصاحلة تلك ؟  فما احلكم فيهم! تركوا ذلك أو أكثره ؛  رمضان

 ؟  وما هي نصيحتكم ملثل هؤالء؟  يف رمضان
ورمضان له خصوصية ،  فهذا شيء طيب؛  الجتهاد يف رمضان باألعمال الصاحلةأما ا

 .  وموسم عظيم
،  ويف كل حياته،  ولكن املسلم مطلوب منه أن جيتهد يف أعمال اخلري يف كل عمره

فإن اجلزاء ؛  وهو قادم على دار حتتاج إىل عمل،  ألن عمره فرصة مثينة؛  ويف كل الشهور
فاملسلم مطلوب منه أن يستغل حياته يف الدنيا ؛  ا يكون على العمليف الدار اآلخرة إمن
خيصها مبزيد ؛  وأن خيص أيام الفضل ومواسم اخلري كشهر رمضان،  باألعمال الصاحلة

 .  اجتهاد
اجتهدوا ؛  فإذا جاء رمضان؛  أما هؤالء القوم املفرطون املضيعون للفرائض والصلوات

هؤالء ،  فإهنم يتركون الفرائض ويضيعون؛  ج رمضانفإذا خر،  وحافظوا على الصلوات
 .  ال يقبل منهم اجتهادهم يف رمضان
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؟  تركوا العمل؛  فإذا خرج؛       ً                 إن قوم ا جيتهدون يف رمضان:  وقيل لبعض السلف
 ! ؟  ال يعرفون اهللا إال يف رمضان،  بئس القوم:  فقال

أما إذا كانوا ،   اخلمسفهؤالء ال يقبل منهم إذا تركوا الفرائض وتركوا الصلوات
ويرجى هلم القبول فيما ،  فهؤالء ال حرج عليهم؛           ً                      تركوا شيئ ا من السنن ومن النوافل

 .  واهللا أعلم.  أسلفوا يف رمضان

 حكم من نام طوال هنار رمضان 
 نشاهد األسواق واحملالت التجارية تفتح أبواهبا إىل ساعة متأخرة من - ٥٤٢س

بل بعض املسلمني واملسلمات مما يضطرهم لنوم هنار رمضان الليل يف شهر رمضان تستق
 ؟  ما حكم ذلك،  كله

أصحاب احملالت التجارية جيب عليهم احملافظة على طاعة اهللا ومشاركة املسلمني يف 
،  وأال يضيعوا كل الوقت بالبيع والشراء وفتح حمالهتم،  مواسم اخلريات يف رمضان وغريه

$  {:  يقول اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω ö/ä3Îγ ù= è? öΝä3ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ öΝà2 ß‰≈ s9÷ρ r& tã Ìò2 ÏŒ «!$# 4 tΒ uρ 

ö≅ yèøtƒ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρçÅ£≈ y‚ ø9$# ∩∪ { )ويقول تعاىل،  )١  :}  ω öΝÍκ Îγù= è? ×ο t≈ pgÏB Ÿω uρ ìì ø‹ t/ 

tã Ìø.ÏŒ «!$# ÏΘ$ s% Î)uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# Ï!$ tGƒ Î)uρ Íο 4θ x.¨“9$#   tβθèù$ sƒ s† $ YΒ öθ tƒ Ü=̄= s)tG s? ÏµŠ Ïù ÛUθ è= à)ø9$# ã≈ |Á ö/F{$#uρ ∩⊂∠∪ { )٢( 
مث يف فتحهم حمالهتم معظم الوقت إغراء لآلخرين على السهر والتجوال وتعريض للفتنة  

والواجب على والة ،  ألهنم السبب؛  فيكون عليهم إمث يف ذلك،  بني الرجال والنساء
 ال يتعارض مع أداء  حتديد الوقت املناسب لفتح احملالت الذي- وفقهم اهللا -األمور 
 .  وإضاعة األوقات الثمينة،            ً                  وال يكون سبب ا يعرض الناس للفنت،  الطاعات

                                                 
 .  ٩:  سورة املنافقون آية) ١(
 .  ٣٧:  سورة النور آية) ٢(
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 صيام التطوع 

 حكم من صامت صيام التطوع دون إذن زوجها 
وما حكم ؟                           ً                              هل يلزم املرأة أن تأخذ إذن ا من زوجها أثناء صيام التطوع- ٥٤٣س

 ؟  هذا الصيام
ً                       م تطوع ا وزوجها شاهد إال بإذنهال جيوز للمرأة أن تصو.  نعم ألن له عليه حق ؛       

فإذا صامت فإهنا متنعه من حقوقه فال جيوز هلا ذلك وال يصح ،  العشرة واالستمتاع
 .            ً          صومها تنفل ا إال بإذنه

  " ال جيوز المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه " : صحة حديث
هو صحيح هبذا اللفظ وهل ؟   ما مدى صحة هذا احلديث وما معناه- ٥٤٤س

وإذا استأذنت ،  )١( } ال جيوز المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه { قال 
ال طاعة ملخلوق يف  { ويف احلديث؟  الزوجة زوجها فلم يأذن هلا بالصيام فهل تطيعه

وإن مل يأذن هلا يف صيام التطوع مث ؟   أم أنه خاص بصيام التطوع)٢( } معصية اخلالق
 ؟  صامته فهل عليها شيء

 أن احلديث الذي أشار السائل إىل معناه حديث صحيح ولفظه عن أيب هريرة 
 إال - يعين حاضر -ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد  { :  قالرسول اهللا 

فلزوجها أن ،   وغريمها)٤( رواه البخاري ومسلم )٣( } بإذنه وال تأذن يف بيته إال بإذنه
ّ  مينعها من صيام النفل وله أن مينعها من صيام القضاء املوس ع ن عليها أيام من إذا كا "                                                    

                                                 
 .  )٢/٣١٦(، أمحد  )١٦٨٧(، أبو داود الزكاة  )١٠٢٦(، مسلم الزكاة  )٤٨٩٩(البخاري النكاح ) ١(
 .  )١/١٣١(، أمحد  )٢٦٢٥(، أبو داود اجلهاد  )٤٢٠٥(النسائي البيعة ) ٢(
 .  )٢/٣١٦(، أمحد  )١٠٢٦(، مسلم الزكاة  )٤٨٩٩(لبخاري النكاح ا) ٣(
 ٢(وانظر صحيح اإلمام مسلم .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ١٥٠ /٦(انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٤(

 .  من حديث أيب هريرةبنحوه) ٧١١/
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فإذا ضاق الوقت  " رمضان والوقت طويل ما بني الرمضانني فله أن مينعها من صيام القضاء
ألن عائشة رضي اهللا عنها كان ؛  ومل يبق إال قدر األيام اليت عليها فليس له أن مينعها

 .  يكون عليها القضاء من رمضان فال تقضيه إال يف شعبان ملكان رسول اهللا 

  أخر صيام قضاء الفرض وقدم عليه صيام التطوع حكم من
لقد مرضت يف منتصف شهر رمضان فذهبت إىل :   امرأة تقول- ٥٤٥س

لذلك أفطرت يومني بعد أن ؛  الطبيب وأمرين باإلفطار ألن حاليت تستوجب اإلفطار
،  أي مل أفطر سوى هذين اليومني،  حتسنت حاليت الصحية وأمتمت صيام شهر رمضان

بل إنين ،  ولكنين مل أصمهما بعد شهر رمضان مباشرة،  يامهما فيما بعدوقررت ص
  وبعد ذلك أريد صوم يوم عرفة وصوم يوم هجرة الرسول،  صمت ستة أيام من شوال

فإذا مل يكن ؟  وبعد كل هذا أصوم اليومني الذين مل أصمهما يف رمضان فهل هذا جائز
 ؟  جائز فما هو العمل الواجب علي

فصيامه ابتداع ال ،   ليس له أصل يف الشرع     ّ                     به أن  صوم يوم هجرة الرسول    ً    أول ا نن
وال عن أحد من الصحابة فهو ،   أنه كان يصوم ذلك اليومألنه مل يرد عن النيب ؛  جيوز
ّ                                            أما صيام أيام التطوع كست  من شوال ويوم عرفة فهذا ال يكون إال بعد أداء ،  بدعة                        

مث ،  لواجب أن تبدئي بقضاء ما عليك من رمضانفا،  القضاء الذي عليك من رمضان
ِ بعد ذلك تصومني مما ثبت صيامه تطوع ا ما شئت          ً                                 . 

 حكم من صام ثالثة األيام البيض ومجعها مع ثالثة أيام أخر لتكون الست من شوال 
فهل لو صام يف هذا ؛   إنسان يصوم الثالثة األيام البيض من كل شهر- ٥٤٦س

هل تكفي عن صيام الست من ؛   صام عليها ثالثة أيام أخرىمث،  الشهر األيام البيض
 ؟  شوال

وإمنا ،  وال تداخل بينها،  صيام الست من شوال سنة مستقلة عن صيام أيام البيض
؛  ويصوم أيام البيض على حدة،  يستحب للمسلم أن يصوم الست من شوال على حدة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٨٩٢

فالذي ؛  اها عن الست وعن البيضأما إذا صام ستة أيام من شوال ونو،  ليعظم له األجر
ويستحب له ،  فيحصل له أجرها إن شاء اهللا،  يظهر يل أهنا ال تكون إال عن الست فقط

 .  واهللا أعلم،  أن يصوم أيام البيض بنية مستقلة

 حكم اجلمع بني صيام األيام البيض
  الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر والنهي عن صيام أيام التشريق 

 أن الرسول :  البن قيم اجلوزية " زاد املعاد "  وجدت يف كتاب- ٥٤٧س
الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر من كل :  وهي،  كان يصوم أيام البيض

ويف مكان آخر وجدت أن أيام التشريق حيرم ،  يصومها يف السفر ويف احلضر،  شهر
ً                          علم ا بأن آخرها هو الثالث عشر؛  صومها  ؟   هذين القولنيفكيف جنمع بني؛    

،  أو من وسطه،   سواء من أوله)١( حث على صيام ثالثة أيام من كل شهر النيب 
إال أن األفضل أن تكون هذه الثالثة أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر ؛  أو من آخره

فال ،  ولو صامها يف غري هذه األيام من أيام الشهر،  هذا هو األفضل،  واخلامس عشر
 .  وحيصل على األجر إن شاء اهللا،  ويكون قد أدى املشروع،  لكبأس بذ

ألهنا أيام العيد وأيام أكل وشرب ؛  فقد ورد النهي عن صيامها؛  أما أيام التشريق
؛  إال ملن مل يقدر على دم املتعة والقران من احلجاج؛  فيحرم صيامها؛           َّ    َّوذكر هللا عز  وجل 

  أن النيب:  حلديث عائشة؛  و صادف ذلك أيام التشريقول،  فإنه يصوم ثالثة أيام يف احلج
ّ     فهذا شيء خاص  خيص ؛  )٢( } إال عن دم متعة أو قران؛  هنى أن تصام أيام التشريق {            

 .  )٣(به عموم النهي عن صيامها 
 .   أيام البيض              ً          لكن ال يصوم شيئ ا منها ضمن

                                                 
 .  ) ٢٣٩ / ٢ (صحيح البخاري :  انظر) ١(
 .  )١٧٦٧(، الدارمي الصوم  )٨٤٦(مالك احلج ،  )٢٤١٨(أبو داود الصوم ) ٢(
 .  ) ٣٧٦ / ١ (موطأ مالك :  ، وانظر ) ٢٥٠ / ٢ (صحيح البخاري :  انظر) ٣(
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 حكم صيام األيام البيض إذا وافق أيام التشريق 
 ؟   هل جيوز الصيام إذا وافق صيام أيام البيض أيام التشريق- ٥٤٨س

ألن ؛  الذي يصادف أيام التشريق من أيام البيض هو اليوم الثالث عشر من ذي احلجة
فال جيوز ؛  ليوم اخلامس عشروتنتهي با،  أيام البيض تبدأ من اليوم الثالث عشر من الشهر

 عن وقد هنى النيب ،  ألنه من أيام التشريق؛  صوم اليوم الثالث عشر من ذي احلجة
 .  )١(صيامها من غري دم متعة أو قران 

وإمنا ،  وال يتعني أن تكون أيام البيض،  واملستحب صيام ثالثة أيام من كل شهر
 .  كهذه احلالة؛  ا                                     ً جعلها يف أيام البيض أفضل إذا مل يصادف هني 

  على صيام األيام البيض وثالثة أيام أخر من كل شهر حث النيب 
وصيام من ،   حث على صيام أيام البيض من املعلوم أن الرسول - ٥٤٩س

وجزاكم اهللا ؟  هل نصوم ستة أيام أم ثالثة؟  فكيف جنمع بينهما؛  كل شهر ثالث أيام
 .    ً خري ا

وحث على صيام أيام ،  يام ثالثة أيام من كل شهر على صقد حث النيب ؛  نعم
ومسيت أيام ،   وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر من الشهر)٢(البيض 
 .  لبياض لياليها بالقمر؛  البيض

:  وقد اختلف العلماء يف اجلمع بني احلديثني الواردين يف فضل صيام هذه األيام
وإن صامها يف غريها من ،  عل هذه الثالثة يف أيام البيضاملراد أن األفضل أن جي:  فقيل
ويصوم أيام البيض ،  إن املراد أن يصوم ثالثة أيام من كل شهر:  وقيل.  فال بأس؛  الشهر

                                                 
 .  ) ٣٧٦ / ١ (موطأ مالك :  ، وانظر ) ٢٥٠ / ٢ (صحيح البخاري :  انظر) ١(
، وكذلك  ) ٣١ / ٢  (، وكذلك سنن الدارمي ويف مواضع أخرى.  ) ٢٤٧ / ٢ (صحيح البخاري :  انظر) ٢(

 .  ) ٨٨ / ٣ (مسند البزار 
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ألن من صام ؛  واهللا أعلم،  واألول أرجح.  فيكون اجملموع ستة أيام من الشهر،     ً أيض ا
 .  هرفقد صام ثالثة أيام من كل ش؛  أيام البيض

                                          ً        ً  صحة أن الرسول مل يترك صيام األيام البيض سفر ا وال حضر ا 
                                   ً  هل صحيح أن الرسول مل يترك صيامها سفر ا ؛   بالنسبة أليام البيض- ٥٥٠س

 ؟  أم أنه أمر مستحب؟        ً وال حضر ا
ً                كان يصوم تطوع ا ويكثر الصيامالرسول  ،  إنه ال يفطر:  كان يصوم حىت يقال،               

                            ً   كان يكثر من صيام التطوع حضر ا فالرسول ؛  إنه ال يصوم:  وكان يفطر حىت يقال
 .  فهذا ال أدري وال حيضرين اآلن شيء فيه؛  أما كونه يالزم أيام البيض،      ً وسفر ا

 حكم من ترك صيام املفردات 
 - أنا شاب مسلم يقرب سين من السابعة والعشرين ومنذ صغري - ٥٥١س

وم املفردات فلم أعرف ملاذا أصبحت ال  وأنا أصوم شهر رمضان وأص-واحلمد هللا 
ّ                               أصوم املفردات إال قليل ا أفيدوين أفادكم اهللا هل علي  إمث على هذا مع العلم أنين أصوم                          ً                    

 ؟  وأحافظ على الصالة وحفظ كتاب اهللا ،  شهر رمضان ومل أهتاون فيه
اد الواجب على املسلم أن يصوم رمضان وهو الركن الرابع من أركان اإلسالم وما ز

وذلك كصيام يوم .  على صيام شهر رمضان فإنه نافلة ال يلزم اإلنسان فعله وإمنا هو نافلة
وصيام ثالثة أيام من كل شهر وعشر ذي احلجة ويوم ،  االثنني واخلميس من كل أسبوع
وإن كان عند ،  وآكده يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده،  عرفة لغري احلاج وشهر احملرم

إال ،  أما صيام املفردات فال أعرفه.                      ً            ً غبة يف الصوم فليصم يوم ا ويفطر يوم ااملسلم زيادة ر
 .  واهللا أعلم.                                    ّ   إن كان السائل يقصد النوافل فقد بين اها

 حكم من صام يوما قضاء وقطعه 
 ؟  وكذلك صوم يوم النفل،  فهل جيوز قطعه؛   من صام يوم قضاء- ٥٥٢س
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؛  ألنه إذا نواه وبدأه؛  شرع فيه أن يقطعهال جيوز لإلنسان إذا نوى صوم القضاء و
،  فإنه جيب عليه إكماله؛  ألن الفرض املوسع إذا دخل فيه اإلنسان؛  وجب عليه إكماله
 .  فال جيوز قطعه؛  فإذا دخل فيه،  وإمنا التوسعة قبل أن يدخل فيه،  وال جيوز له قطعه

ولكن ،   النفل ال يلزمه إمتامهألن صيام؛  فإنه جيوز له أن يقطعه؛  أما إذا صام النفل
 دخل بيته وهو فإن النيب ؛  وال حرج عليه يف ذلك،  وله أن يفطر،  األفضل له إمتامه
 فدل )١( وقطع صومه أكل منه ؛                 ً             وملا وجد فيه طعام ا أهدي إليهم،  صائم صيام نفل

 .  على أن صوم النافلة ال يلزم إمتامه

           ً   احلساب يوم ا من يصوم صيام كفارة ونقص الشهر يف
 وإذا صمت - يعين صيام كفارة -        َّ                     أنا علي  صيام شهرين متتابعني - ٥٥٣س

أم أصوم شهرين ؟                       ً                       ً       ونقص الشهر يف احلساب يوم ا فهل علي إكمال ستني يوم ا أم ال
 .  أفيدوين بارك اهللا فيكم؟  حسب ما يأيت حساهبا

سواء كانت تامة أو إذا كنت بدأت الصيام من اهلالل فإنك تصوم شهرين باألهلة 
ألنك ؛                                                             ً أما إذا بدأت الصيام يف أثناء الشهر فإنه جيب عليك صيام ستني يوم ا،  ناقصة

 .                           ً تصوم شهرين بالعدد ستني يوم ا

 من صامت كفارة اليمني أياما متفرقة 
ّ                                      كان علي  صيام أيام كفارة ميني فسألت إحدى أخوايت :   سائلة تقول- ٥٥٤س       

                           ً     فسألتها إن كان الصوم متتابع ا أو ،  ألهنا على درجة من العلماملسلمات واليت أثق هبا 
ال يشترط التتابع فصمتها متفرقة ولكن مسعت من برناجمكم ومن :       ً         متفرق ا فقالت يل

أحد العلماء الكرام إنه يشترط التتابع فرجعت إليها فأخرجت يل يف تفسري ابن كثري 
وما هو القول الصحيح يف .   شيء       َّفهل علي ،  قول مالك فيه بأنه ال يشترط التتابع

 ؟  هذا
                                                 

 .  ) ٨٠٩،  ٨٠٨ / ٢ (صحيح مسلم :  انظر) ١(
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هل جيب التتابع يف صيام كفارة ،  كما ذكرت املسألة فيها خالف بني أهل العلم
ولكن الراجح ما ذهب إليه اإلمام أمحد وأبو حنيفة والشافعي يف حد ؟  اليمني أو ال جيب

$ãΠ  {:       ُ            ألنه ق رئ قوله تعاىل؛  قوليه يف أنه جيب التتابع u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& { )فتكون )٢( )١ 
 .                                           هذا القراءة نص ا على وجوب التتابع واهللا أعلم

 حكم من أخر صيام شهرين متتابعني كفارة واآلن عجز عن الصيام لكرب سنه 
 صيام شهرين متتابعني كفارة منذ زمن بعيد ولكنه مل  كان على والدي- ٥٥٥س

ولكنه اآلن عاجز عن الصيام لكرب سنه ،  يصمهما وقد أجلهما وإىل اآلن مل يصم
وهل ؟  وهل نصوم عنه؟  وهل جيزئ شيء عنهما يفعله؟  فكيف العمل يف هذه احلالة

 ؟  هو يأمث بتأخريها مع القدرة على ذلك
؟  ع هذه الكفارة اليت وجب فيها صيام شهرين متتابعنيهذا سؤال جممل مل يبني نو

فإن كانت كفارة قتل فإنه ال ! ؟  هل هي كفارة قتل أو كفارة ظهار أو وطأ يف رمضان
هذا ما ذكر .  وال بد فيها من العتق أو الصيام عند العجز عن العتق،  جيزئ فيها اإلطعام

إىل .  )٣( } tΒuρ Ÿ≅tFs% $·ΨÏΒ÷σãΒ $\↔sÜyz ãƒÌóstGsù 7πt7s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β  {:  اهللا سبحانه وتعاىل فيها يف قوله تعاىل

yϑ  {:  قوله sù öΝ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È ø tôγ x© È ÷yè Î/$ tFtFãΒ { )فليس فيها إال هذان األمران )٤   . 
،                                                                        ً وأما إن كانت كفارة غري القتل بأن كانت كفارة ظهار أو وطأ يف هنار رمضان مثل ا

t  {:  فإنه جيزئ فيها شيء ثالث وهو اإلطعام لقوله تعاىل Ï%©!$# tβρ ãÎγ≈ sàãƒ Νä3ΖÏΒ ÏiΒ ΟÎγ Í←!$ |¡ÎpΣ 

$ ¨Β  ∅ èδ óΟÎγ ÏF≈ yγ ¨Β é& ( ÷βÎ) óΟßγ çG≈ yγ ¨Βé& ω Î) ‘Ï↔ ¯≈ ©9$# óΟßγ tΡô‰s9uρ 4 öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθ ä9θ à)u‹s9 #\x6Ψ ãΒ zÏiΒ ÉΑöθ s)ø9$# #Y‘ρ ã— uρ 4 

χ Î)uρ ©!$# ;θàyè s9 Ö‘θàxî ∩⊄∪ t Ï% ©!$#uρ tβρãÎγ≈ sàãƒ ÏΒ öΝÍκÉ″!$ |¡ÎpΣ §ΝèO tβρßŠθ ãè tƒ $ yϑ Ï9 (#θ ä9$ s% ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ ÏiΒ È≅ö6 s% 

β r& $ ¢™ !$ yϑ tFtƒ 4 ö/ä3Ï9≡sŒ šχθ Ýàtãθè? Ïµ Î/ 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ÷è s? ×Î7yz ∩⊂∪ yϑ sù óΟ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù È ø töη x© 

                                                 
 .  ١٩٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ) ٨٦ /٢(البن كثري "  تفسري القرآن العظيم"  انظر) ٢(
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ٤(
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È ÷yè Î/$ tG tFãΒ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& $¢™ !$ yϑ tFtƒ ( yϑ sù óΟ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ ãΠ$ yèôÛÎ* sù tÏnG Å™ $YΖŠ Å3ó¡ÏΒ 4 { )فكفارة الظهار .   )١
 :  مرتبة على هذه األمور الثالثة

 .  عتق الرقبة إذا أمكن :    ً أول ا
 .  إذا مل ميكن عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعني :     ً ثاني ا
ومثلها كفارة الوطء يف ،                                            ً إذا مل ميكن صيام الشهرين فإنه يطعم ستني مسكين ا :     ً ثالث ا

وقد ،  فهذه الكفارة اليت وجبت على والدك ال ندري من أي هذه األنواع،  هنار رمضان
أجبنا على كل االحتماالت مع أنه جيب على املسلم املبادرة بأداء ما وجب عليه وعدم 

لكونه أخر الصيام مث طرأ ؛  ك يفضي إىل مثل احلالة اليت ذكرهتا عن أبيكألن ذل؛  التأخري
 .  عليه ما ال يستطيع معه الصيام فبقيت الكفارة يف ذمته

 حكم صيام النافلة وصيام القضاء يف يوم واحد بالنية 
 أفطرت عدة أيام يف رمضان وحينما أردت قضاءها صمت يومني مث - ٥٥٦س

وقد كنت نويت أن أصوم األول من رجب فهل ،   شهر رجبجاء اليوم الثالث بأول
أستطيع اعتبار هذا اليوم صيام نافلة عن نييت لصيام أول رجب وقضاء يف الوقت نفسه 

 ؟  ليوم رمضان
 يف صوم أول يوم من رجب بدعة ليس من الشريعة ومل يثبت عن النيب  :    ً أول ا

 .  نه سنة هذا خطأ وبدعةفصيام أول يوم من رجب واعتقاد أ،  خصوص رجب صيام
        َْ                                                    كوهنا صام ت ه وهي مترددة بني كونه لسنة رجب اليت زعمتها أو عن فرض  :     ً ثاني ا
ألن ؛                              ً                                فهذا ال جيزيها ال بد أن تقضي يوم ا عن اليوم الذي أفطرته من رمضان،  رمضان

هذا اليوم الذي صامته من أول رجب ترددت فيه هل جتعله سنة رجب كما تزعم أو عن 
 .  ال بد هلا أن تصوم بنية عن اليوم الذي أفطرته من رمضان،  ءالقضا

                                                 
 .  ٤ - ٢:  اتياآلسورة اجملادلة ) ١(
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 حكم قيام وصوم النصف من شعبان 
 ؟   هل يشرع قيام النصف من شعبان وصيام اخلامس عشر منه- ٥٥٧س

 بقيام ليلة النصف من شعبان خبصوصها وال بصيام اليوم اخلامس مل يثبت عن النيب 
 .   شيء يعتمد عليهعن النيب مل يثبت ؛  عشر من شعبان خبصوصه

فإنه ؛  إن كان له عادة القيام يف الليل:  فليلة النصف من شعبان كغريها من الليايل
ألن ختصيص وقت لعبادة من ؛  دون أن يكون هلا ميزة؛  يقوم فيها كما يقوم يف غريها

كون فإن ذلك ي؛  فإذا مل يكن هناك دليل صحيح؛  العبادات ال بد له من دليل صحيح
 .  وكل بدعة ضاللة،  بدعة

أو النصف من شعبان ،  وكذلك مل يرد يف صيام يوم اخلامس عشر من شعبان
 .   يقتضي مشروعية صيام ذلك اليومخبصوصه دليل عن النيب 

كما نص على ذلك أهل ؛  فكلها ضعيفة؛  أما ما ورد من األحاديث يف هذا املوضوع
فإنه يصومها يف شعبان كما ؛  صوم األيام البيض     َ                    ولكن م ن كان من عادته أن ي،  العلم

 يصوم ويكثر الصيام يف كما كان ؛  ال على أنه خاص هبذا اليوم،  يصومها يف غريه
 .               ً وإمنا يدخل تبع ا،   لكنه مل خيص هذا اليوم)١(هذا الشهر 

 

                                                 
 .  ) ٢٤٤،  ٢٤٣ / ٢ (صحيح البخاري :  انظر) ١(
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 كتاب احلج 

k  {:  معىن قوله تعاىل pt ø: $# Ößγ ô© r& ×M≈tΒθ è= ÷è̈Β 4{وقوله تعاىل  : }(#ρ ß‰yγ ô±uŠÏj9 yìÏ≈ oΨ tΒ öΝßγ s9 { 
  " احلج عرفة " : وحديث

k  {:   ما معىن قوله تعاىل- ٥٥٨س pt ø:$# Ößγ ô© r& ×M≈ tΒθè= ÷è ¨Β 4 yϑ sù uÚtsù  ∅ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $# Ÿξ sù 

y] sù u‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡ èù Ÿω uρ tΑ# y‰ Å_ ’ Îû Æ dk ys ø9 ρ#)  {:  واآلية الثانية؟   )١( } 3 #$ ß‰ yγ ô± uŠ Ï j9 yì Ï≈ oΨ tΒ 

öΝ ßγ s9 { )وما معىن قول الرسول ؟   )٢ } ؟  أفتونا مأجورين؟  )٤( )٣( } احلج عرفة 
k  {:  يقول اهللا تعاىل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم pt ø: $# Ößγ ô© r& ×M≈ tΒθè= ÷è̈Β 4 yϑ sù uÚtsù 

 ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø:$# { )يبني اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية امليقات الزماين  اآلية )٥ 
فمن أحرم يف ،  وهو شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي احلجة،  للحج

وجيب عليه ،  وينعقد إحرامه باحلج بإمجاع املسلمني،  فقد أحرم يف أشهر احلجهذه الفترة 
والفسوق وهو ،  ألن ذلك حمرم على احملرم؛   ودواعيه- وهو اجلماع -أن يتجنب الرفث 

ً                                  وإن كانت املعاصي حمرمة على املؤمن دائم ا إال أهنا يشتد حترميها وإمثها يف حالة ،  املعاصي                                   
ألن املخاصمة تفضي إىل أمور حمذورة من األقوال ؛  وهو املخاصمةواجلدال ،  اإلحرام
إذا ،  فلهذا هنى عنها،  وتشغل عن طاعة هللا سبحانه وتعاىل،  وتوغر الصدر،  واألفعال

Οßγ  {:  فإن اهللا سبحانه وتعاىل يقول،  كان اجلدال ألجل إحقاق حق وإبطال باطل ø9Ï‰≈ y_ uρ 

ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 { )ويقول،   )٦  :}  * Ÿωuρ (#þθä9Ï‰≈pgéB Ÿ≅÷δr& É=≈tGÅ6ø9$# ωÎ) ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& { )٧(  
                                                 

 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٨:  سورة احلج آية) ٢(
، ابن ماجه املناسك  )١٩٤٩(، أبو داود املناسك  )٣٠٤٤(، النسائي مناسك احلج  )٨٨٩(الترمذي احلج ) ٣(

 .  )١٨٨٧(، الدارمي املناسك  )٤/٣٣٥(، أمحد  )٣٠١٥(
، ورواه  ) ٢٤٩،  ٢٤٨ / ٣ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف بنحوه)  ٢٠٣ / ٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٤(

"  ، ورواه الدارمي يف ) ١٠٠٣ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٦٤ / ٥ " ( سننه"  النسائي يف
 .  ي اهللا عنه، كلهم من حديث عبد الرمحن بن يعمر الديلي رض ) ٨٢ / ٢ " ( سننه

 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٥(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٦(
 .  ٤٦:  سورة العنكبوت آية) ٧(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٩٠٠

،  أما إذا كان اجلدال لغري بيان احلق ودحض الباطل فإن املسلم منهي عنه يف كل أحواله
 .  هذا ملخص معىن اآلية الكرمية،  وال سيما يف حالة اإلحرام

ρ#)  {:  وأما قوله تعاىل ß‰yγ ô±uŠÏj9 yìÏ≈ oΨ tΒ öΝßγ s9 { )فإنه يبني سبحانه وتعاىل احلكمة ،   )١
،  وهي منافع دينية ومنافع دنيوية،  يف مشروعية احلج أي ليحضروا هذه املنافع يف احلج

يه خريات كثرية ألهنا كثرية وهذا دليل على أن احلج ف؛  ومل حيددها اهللا سبحانه وتعاىل
 .  ومنافع عظيمة للمؤمن يف دينه ودنياه

 فمعناه أن الوقوف بعرفة هو الركن األعظم من )٣( )٢( } احلج عرفة { أما قوله 
الدعاء من أعظم أنواع ألن ؛  )٥( )٤( } الدعاء هو العبادة { أركان احلج مثل قوله 

بل هناك أعمال أخرى للحج ،  وليس معىن ذلك أن الوقوف بعرفة هو احلج كله،  العبادة
وأنه هو ،  ولكن هذا من باب بيان أمهية الوقوف بعرفة،  أركان وواجبات له وسنن

 .  واهللا أعلم،  الركن األعظم من أركان احلج

 ة حجة الوداع وبيان صف " خذوا عين مناسككم " : شرح حديث
؟  )٧( )٦( } خذوا عين مناسككم {  ما معىن قول الرسول الكرمي - ٥٥٩س

 ؟  وما هي صفة حجة الوداع للرسول الكرمي 

                                                 
 .  ٢٨:  سورة احلج آية) ١(
، ابن ماجه املناسك  )١٩٤٩(، أبو داود املناسك  )٣٠٤٤(، النسائي مناسك احلج  )٨٨٩(الترمذي احلج ) ٢(

 .  )١٨٨٧(ملناسك ، الدارمي ا )٤/٣٣٥(، أمحد  )٣٠١٥(
، ورواه  ) ٢٤٩،  ٢٤٨ / ٣ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف بنحوه)  ٢٠٣ / ٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٣(

"  ، ورواه الدارمي يف ) ١٠٠٣ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٦٤ / ٥ " ( سننه"  النسائي يف
 .  ن بن يعمر الديلي رضي اهللا عنه، كلهم من حديث عبد الرمح ) ٨٢ / ٢ " ( سننه

 .  )٤/٢٧١(، أمحد  )٣٨٢٨(، ابن ماجه الدعاء  )١٤٧٩(، أبو داود الصالة  )٣٣٧٢(الترمذي الدعوات ) ٤(
"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ١٦٣ / ٨ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٧٧ / ٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٥(

 .  م من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما، كله ) ١٢٥٨ / ٢ " ( سننه
 .  )٣٠٦٢(النسائي مناسك احلج ) ٦(
، ورواه اإلمام  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما)  ١٢٥ / ٥ " ( السنن الكربى"  رواه البيهقي يف) ٧(

 .   اهللا عنهمن حديث جابر رضي. "  لتأخذوا مناسككم: "  بلفظ)  ٩٤٣ / ٢ " ( صحيحه"  مسلم يف
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 يف ج بالنيب  فمعناه وجوب اقتداء احلا)١( } خذوا عين مناسككم { أما قوله 
ويقتدي به يف ،   اليت فعلها يف احلج وأقوالهأعمال احلج بأن يتعلم أفعال الرسول 

وهذا خطاب ملن ،  يعين تعلموا مين أحكام حجكم وعمرتكم فافعلوا مثل ما أفعل،  ذلك
فيجب على كل حاج أو معتمر أن يقتدي ،  وملن يأيت بعده إىل يوم القيامة،  كان معه

من كان معه من الصحابة فإهنم يشاهدونه ويرونه عليه الصالة ،   أداء املناسك يفبالنيب 
 ومن يأيت بعده فإنه يعمل باألحاديث الصحيحة الواردة يف حجة النيب ،  والسالم ويتابعونه

  وإن كان ال يستطيع ذلك فإنه يسأل أهل العلم بسنة النيب،  يتعلمها ويعمل على موجبها
 فهذا دليل )٣( )٢( } خذوا عين مناسككم { هذا معىن قوله ،   لهليخربوه وليبينوا

فإهنا توقيفية ال يقدم على شيء منها ،  على أن أعمال احلج توقيفية كسائر أنواع العبادة
 .  وأنه عبادة،  إال إذا ثبت يف الكتاب والسنة أنه مشروع

ولكن على القارئ أن يراجع األحاديث اليت ،  فوصفها يطولأما صفة حجة الوداع 
 ومن أعظمها حديث جابر احلديث املشهور الطويل الذي وردت يف صفة حج النيب 

 .  )٤( من أوهلا إىل آخرها وصف فيه حجة النيب 

 املراد باحلج املربور واأليام املعلومات والرفث والفسوق واجلدال 
ومال املراد بالرفث ؟  وما األيام املعلومات؟  املربور ما املراد باحلج - ٥٦٠س

 ؟  والفسوق واجلدال
ويترك من أجله األوالد ،  ينفق فيه املال ويتعب فيه البدن،  احلج جهاد يف سبيل اهللا

والبالد إجابة لداعي اهللا وتلبية لندائه على لسان خليله إبراهيم عليه الصالة والسالم حني 

                                                 
 .  )٣٠٦٢(النسائي مناسك احلج ) ١(
 .  )٣٠٦٢(النسائي مناسك احلج ) ٢(
، ورواه اإلمام  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما)  ١٢٥ / ٥ " ( السنن الكربى"  رواه البيهقي يف) ٣(

 .  ضي اهللا عنهمن حديث جابر ر. "  لتأخذوا مناسككم: "  بلفظ)  ٩٤٣ / ٢ " ( صحيحه"  مسلم يف
 .  ) ٨٩٢ - ٨٨٦ / ٢ (انظر صحيح اإلمام مسلم ) ٤(
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’ βÏiŒr&uρ  {:  قال اهللا له Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ptø: $$ Î/ š‚θè?ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9ÏΒ$ |Ê šÏ?ù'tƒ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 

9,Š Ïϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρ ß‰yγ ô±uŠÏj9 yìÏ≈ oΨ tΒ öΝßγ s9 (#ρ ãà2 õ‹tƒ uρ zΝó™ $# «!$# þ’Îû 5Θ$ −ƒ r& BM≈tΒθ è= ÷è̈Β 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ 

ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ( (#θè= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑÏè ôÛr&uρ }§Í← !$ t6ø9$# uÉ) xø9$# ∩⊄∇∪ ¢ΟèO (#θ àÒø)u‹ø9 öΝßγ sWxs? (#θ èùθ ã‹ø9uρ öΝèδu‘ρ ä‹çΡ (#θèù§θ ©Üu‹ø9uρ 

ÏM øŠt7ø9$$ Î/ È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊄∪ { )١(   . 
قال ،                                       ً                         وحنن اآلن يف أشهر احلج اليت جعلها اهللا ميقات ا لإلحرام به والتلبس بنسكه

k  {:  تعاىل pt ø: $# Ö ßγ ô© r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4  yϑ sù uÚ t sù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $# Ÿξ sù y] sù u‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡ èù Ÿω uρ 

tΑ# y‰ Å_ ’ Îû Æ dk ys ø9 $# 3 $ tΒ uρ (#θ è= yè ø s? ô ÏΒ 9 ö yz çµ ôϑ n= ÷è tƒ ª! $# 3 (#ρ ßŠ ¨ρ t“ s? uρ  χ Î* sù u ö yz ÏŠ# ¨“9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# 4 Èβθ à) ¨? $# uρ 

’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{ $# ∩⊇∠∪ { )٢(   . 
وعشرة أيام ،  وذو القعدة،  لخيرب تعاىل أن احلج يقع يف أشهر معلومات وهي شوا

M≈tΒθ×  {:  وقال تعاىل،  من ذي احلجة è=÷è ¨Β 4 { )ألن الناس يعرفوهنا من عهد إبراهيم ؛  )٣
 إىل بيان كما احتاج فاحلج وقته معروف ال حيتاج،  وإمساعيل عليهما الصالة والسالم
 .  الصيام والصالة إىل بيان مواقيتهما

yϑ  {:  وقوله تعاىل sù uÚtsù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: من أحرم باحلج يف هذه :   معناه)٤( } #$
                           ً  فإن احلج الذي حيرم به يصري فرض ا ،  و يف آخرهااألشهر سواء يف أوهلا أو يف وسطها أ

 .                                       ً            عليه جيب أداؤه بفعل مناسكه ولو كان نفل ا قبل اإلحرام
ً                     فإن اإلحرام به يصريه فرض ا عليه ال جيوز له رفضه Ÿξ  {:  وقوله تعاىل،                        sù y]sùu‘ Ÿω uρ 

šXθ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 3 { )بيان آلداب احملرم وما جيب عليه أن يتجنبه حال )٥ 

                                                 
 .  ٢٩:  سورة احلج آية) ١(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٥(
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وهو اجلماع :  ) الرفث (من .  وتصونه عن كل ما يفسده أو ينقصه،  اإلحرام باحلج
 .  ومقدماته الفعلية والقولية

  . ومنها حمظورات اإلحرام،  هو مجيع املعاصي:  والفسوق
ألن اجلدال يثري الشر ويوقع العداوة ؛  وهو احملاورات واملنازعة واملخاصمة:  واجلدال

واملقصود من احلج الذل واالنكسار بني يدي اهللا وعند بيته العتيق ،  ويشغل عن ذكر اهللا
والتقرب إىل اهللا بالطاعات وترك املعاصي واحملرمات ليكون احلج ،  ومشاعره املقدسة

 .      ً مربور ا
وملا كان ،  )١( } احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة {  أند صح عن النيب فق

التقرب إىل اهللا تعاىل ال يتحقق إال بترك املعاصي وفعل الطاعات فإنه سبحانه بعد أن هنى 
$  {:  تعاىلفقال ،  عن املعاصي يف احلج أمر بعمل الطاعات tΒ uρ (#θ è= yè ø s? ô ÏΒ 9 ö yz çµ ôϑ n= ÷è tƒ 

ª! ً             خصوص ا يف أيام احلج،  وهذا يتضمن احلث على أفعال اخلري،   )٢( } 3 #$ ويف تلك ،     
فإن احلسنات تضاعف فيها أكثر من ،  ملقدسة ويف املسجد احلرامالبقاع الشريفة واملشاعر ا

كما ثبت أن الصالة الواحدة يف املسجد احلرام أفضل من الصالة فيما سواه من ،  غريها
 .  املساجد

 حكم احلج مع وجود الزمحة الشديدة واخلطر كل عام 
 ؟  طر هل يلزم الفرد أن حيج كل عام مع وجود الزمحة الشديدة واخل- ٥٦١س

وما زاد على املرة ،                                                   ً احلج جيب على املسلم مرة واحدة يف العمر إذا كان مستطيع ا
؛  وإذا لزم على هذا التطوع حصول حرج عليه أو على غريه،  فهو تطوع؛  الواحدة

،  فحج التطوع مع الزحام الشديد واخلطر على اإلنسان األفضل تركه،  فاألفضل تركه

                                                 
،  )٢٦٢٩(، النسائي مناسك احلج  )٩٣٣( احلج ، الترمذي )١٣٤٩(، مسلم احلج  )١٦٨٣(البخاري احلج ) ١(

 .  )١٧٩٥(، الدارمي املناسك  )٧٧٦(، مالك احلج  )٢/٢٤٦(، أمحد  )٢٨٨٨(ابن ماجه املناسك 
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٢(
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فبإمكان املسلم أن يتطوع بالصالة ،  لشيء الكثري وهللا احلمدوهناك من أبواب الطاعات ا
ويف ذلك ما يعوض عن حج التطوع الذي ،  والصيام والصدقة وغري ذلك مما شرعه اهللا

ً                 خصوص ا النساء والضعفة،         ّ            فيه مشق ة شديدة وخطر      . 

 حكم جواز أداء حج الفريضة قبل أداء العمرة 
 ؟   أداء العمرة هل جيوز أداء حج الفريضة قبل- ٥٦٢س

نعم جيوز أداء حج الفريضة قبل أداء العمرة والعكس لعدم الدليل على وجوب 
 .  فليس من شروط صحة احلج أداء العمرة قبله،  الترتيب بينهما

 ما جيب على إنسان يريد احلج ألول مرة 
 ؟  ومبا تنصحونه؟   ماذا جيب على إنسان يريد احلج ألول مرة- ٥٦٣س

،  سان الذي يريد احلج ألول مرة أن يؤدي احلج على الوجه املشروعجيب على اإلن
ً                                                             وأن يصحب أناس ا من أهل اخلري يعينونه على طاعة اهللا ويبصرونه مبناسك احلج إذا كان              

فهو حباجة إىل ،  ألن الذي حيج ألول مرة خيفى عليه بعض أعمال احلج أو غالبها؛  جيهلها
 .          ً      يكون صاحل ا لذلكفيختار من الرفقة من ،  من يبني له

 ما جيب على من ينوي احلج والعمرة 
 ؟  وما جيب عليه،   ماذا ينبغي على من ينوي احلج والعمرة- ٥٦٤س

واحلج والعمرة ركن من أركان ،  ال شك أن احلج والعمرة من أفضل العبادات
أفضل فهو تطوع من ؛  وما زاد على ذلك،  اإلسالم مرة واحدة يف العمر يف حق املستطيع

 .  أنواع التطوع

أن يستقبل ذلك بتوبة صادقة مما سبق من ذنوبه :  وينبغي ملن عزم على احلج والعمرة
           ً               وإن كان واجب ا على املسلم يف ،  وسيئاته ليؤدي هذا النسك وهو على أحسن حال

ولكنه يتأكد عليه ،  احلقيقة أن يتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل يف كل أموره ويف كل حاالته
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وغري ذلك من ،  وشهر رمضان،  كموسم احلج؛  ك يف استقبال املواسم العظيمةذل
 .  مواسم العبادة

؛  وعلى من يريد احلج والعمرة أن خيلص النية هللا سبحانه وتعاىل يف أداء حجه وعمرته
θ‘ϑ#)  {:  لقوله تعاىل Ï?r&uρ ¢k pt ø:$# nο t÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 { )هذا أمر بإكمال مناسكهما على الوجه  )١
ال يكون فيهما رياء وال مسعة وال قصد من مقاصد ،  خالصني لوجه اهللا،  املشروع
 .  )٣( )٢( } ال بالنيات وإمنا لكل امرئٍ ما نوىإمنا األعم { ولقوله ،  الدنيا

ألن املسلم مطلوب منه أن يتجنب ؛  مث عليه أن خيتار النفقة الطيبة حلجه وعمرته
 :  احملرمات من األطعمة واألشربة واملكاسب اخلبيثة

$  {:  لقوله تعاىل yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ è= à2 ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ oΨø% y— u‘ (#ρ ãä3ô© $#uρ ¬! β Î) 

óΟçFΖà2 çν$ −ƒÎ) šχρ ß‰ç7÷è s? ∩⊇∠⊄∪ { )٤(   . 
$  {:  قال تعاىل،  إن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني { وقال النيب  pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ ß™ ”9$# 

(#θ è= ä. zÏΒ ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# (#θè= uΗ ùå $#uρ $ ·s Î=≈ |¹ ( ’ ÎoΤÎ) $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ÷è s? ×Λ Î= tæ ∩∈⊇∪ { )وقال تعاىل،   )٥  :}  $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=à2 ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ oΨø% y— u‘ { )أشعث ،  ل يطيل السفرمث ذكر الرج،  )٦
وغذي ،  ومشربه حرام،  ومطعمه حرام! يا رب ! يا رب :  ميد يديه إىل السماء،  أغرب

 .  )٨(  )٧(  }!  ؟ فأىن يستجاب له،  باحلرام
                                                 

 .  ١٩٦:  سورة البقرة آية) ١(
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ٢(

 .  )١/٤٣(، أمحد  )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
 .  ) ٢ / ١ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٣(
 .  ١٧٢:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٥١:  سورة املؤمنون آية) ٥(
 .  ١٧٢:  سورة البقرة آية) ٦(
، الدارمي ) ٢/٣٢٨(، أمحد باقي مسند املكثرين ) ٢٩٨٩(تفسري القرآن ، الترمذي  )١٠١٥(الزكاة مسلم  )٧(

 . ) ٢٧١٧(الرقائق 
 .  ) ٧٠٣ / ٢ (رواه مسلم يف صحيحه ) ٨(
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                      ً     فهو أحرى بأن يكون خالي ا من ؛  ال سيما سفر احلج والعمرة،  وهذا يف كل سفر
و إذ أدى حجه وعمرته مبكسب حرام ال وه،  النفقة من الكسب احلرام واملأكل احلرام

 .  وال يصح منه حج وال عمرة،  يستجاب له دعاء
 :  وهلذا يقول الشاعر

ٌ إذا حججــت مبــال أصــله ُســحٌت   ُ ّ                  فما حججت ولكـن حّجـت العـري                                          
 :  وق املطلوبة منه ما يكفيهاوعليه أن يؤمن للحق،  فعلى املسلم أن يعرف ذلك

فال جيوز أن حيج ؛                                      ً فال بد أن يكون قد وفر هلذه الديون سداد ا؛  إذا كان عليه ديون
بل ،  فقضاء الديون أوجب عليه من أداء احلج والعمرة؛  وعليه ديون ليس عنده وفاء هلا

فال ؛   ألدائها                                    ً                          ال جيب عليه حج وال عمرة يف حالة كونه مدين ا بالديون اليت ليس عنه مال
وتكون نفقة حجه وعمرته فاضلة عن هذه ،  بد أن يكون لديه مال ألداء هذه الديون

 .  الديون
ألن ؛                 ً               وهذه النفقة أيض ا مقدمة على احلج،  وعليه أن يؤمن نفقة من تلزمه نفقتهم

وال جيب عليه حج وال عمرة إذا كان ال ميلك ما يكفل من تلزمه مؤونتهم ،  نفقتهم أقدم
 .  ىت يرجع من حجهح

،  حىت ينتفع هبم ويتأسى هبم؛  وعليه أن خيتار الرفقة الصاحلة احملافظة على الطاعة
 .  ويتجنب الرفقة السيئة الذين يؤثرون عليه يف سفره

وذلك ،  حىت يؤديهما على الوجه املشروع؛  وعليه أن يتفقه يف مناسك حجه وعمرته
حىت يكون على تصور ،  قبل أن يباشر احلج والعمرةبأن يقرأ ما كتب من املناسك املفيدة 

 .  حىت يؤديهما على الوجه املشروع،  تام من مناسكهما
ليكون ؛  وإذا كان ال حيسن القراءة فعليه أن يسأل أهل العلم عن كل ما خفي عليه

 .  واهللا املوفق،  على بصرية
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 ما جيب على من نوى احلج 
 ؟       َّب علي  إذا نويت احلج فقط فماذا جي- ٥٦٥س

،                                ً                                    إذا نوى احلج فقط فإنه يعترب مفرد ا ويبقى على إحرامه حىت يؤدي مناسك احلج
،              ً      ً     وإمنا نوى نسك ا واحد ا فقط،  ألنه مل جيمع بني نسكني؛  لكن املفرد ليس عليه هدي
واألحسن للقارن واملفرد أن يفسخ نية اإلفراد ونية القران إىل ،  فليس عليه هدي واجب

ويقصر ،                       ُ   َّ                               فإذا وصل إىل مكة فإنه ي حو ل إحرامه إىل عمرة بأن يطوف ويسعى،  نية التمتع
وهو اليوم الثامن أحرم باحلج وأدى ،  فإذا كان يوم التروية،  من رأسه وحيلل من إحرامه

ويكون عليه ،  مث بعد ذلك أدى احلج بعدها،                                ً مناسك احلج فيكون أدى العمرة أول ا
 أمر أصحابه الذين أحرموا معه ومل ألن النيب ؛  لهذا هو األفضل واألكم،  فدية

 فدل ذلك على استحباب )١(أمرهم أن حيلوا من إحرامهم وجيعلوها عمرة ،  يسوقوا اهلدي
 .  هذا هو األفضل واألكمل،  فسخ نية احلج إىل العمرة

 حكم من حيج جبواز سفر باسم مستعار 
واستخرج جواز ،  ري امسه                           ً           إذا كان هناك شخص اشترى عقد ا للعمل بغ- ٥٦٦س

وما احلكم ؟  فهل يصح هذا احلج أم ال؛  ويريد احلج به،  سفر هبذا االسم املستعار
وما حكم ؟  الشرعي يف هذا العمل الذي هو احتيال على أنظمة الدولة وخمالفة هلا

 ؟  الكسب الذي يكسبه هبذا األسلوب
ال سيما ،              ً وال يكون خمادع ا،  مانةوالتزام األ،  املفروض يف املسلم الصدق يف املعاملة

فال جيوز لإلنسان أن حيتال ؛  على األنظمة اليت فيها مصاحل للناس وتنظيم أمور الناس
ويف هذا عدة ،  وأن يكذب،  وأن خيالف األنظمة،  وأن يلبس على املسئولني،  عليها
لم يصدق واملس،  واالكتساب الذي حيصل من هذا الطريق اكتساب غري شريف،  حماذير

                                                 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٥١ / ٢ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٩٠٨

ً       ً ويتعامل بالصدق ويتحرى الصدق دائم ا وأبد ا :  واهللا سبحانه وتعاىل يرزقه ويعينه،                                 
}  tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµø% ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 { )١(   . 

وقد مينع من أداء ،  ألنه يعرض نفسه للمسئولية؛  واحلج ال جيوز مبثل هذه الطريقة
 .  واهللا أعلم.  فال نرى أنه حيج هبذه الطريقة؛  املناسك بسبب خمالفته لألنظمة

                                 ً                        حكم نصراين أسلم ومل تسجل أوراقه رمسي ا أنه مسلم ويريد أن حيج 
ولكن مل ،  راين نطق بالشهادتني وأعلن إسالمه ويؤدي الصالة نص- ٥٦٧س

 ؟  هل حيج وهو مقتدر على ذلك،                           تسجل أوراقه رمسي ا أنه مسلم
وإذا استطاع احلج وجب ،  نسأل اهللا هلذا الرجل الذي أسلم أن يثبته اهللا على اإلسالم

ل اإلجراءات الالزمة وعليه أن يعم،  ألنه ركن من أركان اإلسالم؛  عليه املبادرة إليه
 .  واهللا املوفق،                     نظامي ا ألجل أداء احلج

 حكم من حيج وعليه دين 
وهل تصح العمرة قبل ؟   هل يصح احلج ملن عليه دين وكذلك العمرة- ٥٦٨س

 ؟  أفيدونا بذلك مأجورين،                ً احلج أو احلج أول ا
عليه دين ليس فإذا كان من ،  أما من عليه دين فهذا خيتلف باختالف أحوال الناس

عنده ما يكفي للحج ولسداد الدين فإنه يقدم سداد الدين وال جيوز له أن حيج إال إذا أذن 
ألن احلج إمنا جيب على ؛  ويف هذه احلالة ال جيب عليه احلج،  له صاحب الدين بذلك

فال بأس أن ،  أما إذا كان يف ماله سعة يتسع للدين وللحج،  املستطيع وهذا غري مستطيع
واهللا تعاىل ،  ج لكن بشرط أن يوثق للدين ما يسدده ويؤمن له من املال ما يسددهحي

وال مانع من أداء العمرة قبل احلج فيعتمر قبل احلج إما عمرة يتمتع هبا إىل احلج يف ،  أعلم
أشهره أو عمرة يؤديها يف أي وقت من السنة ال مانع من ذلك أن تكون العمرة قبل 

 .  احلج
                                                 

 .  ٣:  سورة الطالق آية) ١(
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 ماال ومل حيج وال يوجد عنده بيت حكم من ميلك 
وإىل هذا الوقت ال منلك السكن ،   أنا أقيم اآلن أنا وزوجيت يف اليمن- ٥٦٩س
ً                ً          علم ا بأنين أملك مبلغ ا من املال؛  يف بلدنا فهل جيب ؛  وإىل اآلن مل حنج حج الفريضة،    

            ً  أم نشتري أول ا  ؟                  ً                                        ً علينا احلج اآلن فور ا ما دمنا قادرين مادي ا ولو كنا ال منلك بيت ا
وإال أجلناه إىل ،     ً                                                 مسكن ا نسكن فيه مث بعد ذلك إن كنا قادرين على احلج حججنا

 ؟  القدرة
 uρ!¬  {:  قال تعاىل،  من املعلوم أن اهللا سبحانه وتعاىل أوجب احلج على املستطيع

’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# k Ïm ÏM ø t7ø9$# ÇtΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 { )وذلك بأن ،  ) ٩٧:  آل عمران ( )١
                                ً                     ويكون هذا الزاد وهذا املركوب فاضل ا عن كفايته من مسكنه ،  ميلك الزاد والراحلة

 .  ومصروفه ومصروف أوالده إىل أن يرجع
ومنها املسكن فاملسكن ،  حاجاتكم الضروريةفإن كان املبلغ الذي بأيديكم ال يغطي 

فإذا زاد بأيديكم ،  فإنه ال جيب عليكم احلج حىت توفروا حوائجكم الضرورية؛  ضروري
إمنا اللزوم ال ،  لكن لو حججتم وأديتم احلج قبل ذلك فال حرج،  شيء فحجوا منه

   ً              سكن ا ونفقة لكم حىت يتوفر لديكم املال الزائد عن كفايتكم،  وال جيب عليكم،  يلزمكم
 .  وألوالدكم ومن جتب عليكم نفقته

 حكم الفقري الذي يريد أن حيج عن طريق الدين 
 ؟                          ً                            هل جيوز للفقري أن يأخذ دين ا من أجل أن يؤدي فريضة احلج- ٥٧٠س

’ uρ!¬  {:  لقوله تعاىل؛  الفقري ليس عليه حج إذا كان ال يستطيع نفقة احلج n?tã 

Ä¨$ ¨Ζ9$# k Ïm ÏM øt7ø9$# ÇtΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 { )وال جيوز له أن يستدين من أجل أن ،   )٢

                                                 
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٩٧:  ة آل عمران آيةسور) ٢(
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؛  لكوألنه يشغل ذمته بالدين من غري داع إىل ذ،  ألن هذا تكلف مل يأمر اهللا به؛  حيج
 .  مث حيج،  ويستطيع احلج،  فعليه أن ينتظر حىت يغنيه اهللا من فضله

 حكم من حج بالدين 
؟   ما احلكم إذا قضى اإلنسان فريضة احلج بالدين فهل تقبل حجته- ٥٧١س

ً                                           علم ا بأنه يسدد الدين مباشرة بعد قضائه الفريضة  .  أفيدونا وفقكم اهللا؟    
’ uρ!¬  {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# k Ïm ÏM øt7ø9$# ÇtΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 { )١( 

 والنفقة،  أن يتوافر له النفقة الكافية يف حجه:  يعين،  والسبيل هو الزاد والراحلة،  
وال جيب على من ليس له القدرة املالية ،             ً                            الكافية أيض ا ألوالده ومن يعوله إىل أن يرجع

                                   ً           ألنه مل يوجب عليه اهللا سبحانه وتعاىل شيئ ا وهو مثقل ؛  وال يستدين ألجل ذلك،  حج
ß‰ƒ  {:  واهللا سبحانه وتعاىل يقول،  ويتكلف لشيء مل يلزمه،  نفسه بالدين Ìãƒ ª!$# ãΝà6Î/ 

tó¡ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# { )ولكن ،  فليس من الشرع أن يستدين اإلنسان ليحج،   )٢
واهللا ،  لدينفإن حجته صحيحة وجيب عليه سداد ا،  ما دام أنه فعل هذا واستدان وحج

 .  سبحانه وتعاىل يوفق اجلميع ملا فيه اخلري والصالح

 حكم حج رجل وهو موظف ببنك 
 ؟  فهل جيوز يل أن أحج من راتيب،   أنا موظف يف بنك- ٥٧٢س

،  ألنه من التعاون على اإلمث والعدوان؛  العمل يف البنك الذي يتعامل بالربا ال جيوز
 واملوظف يصدق عليه أنه )٣(وكله وشاهديه وكاتبه  لعن آكل الربا وموألن النيب 

 وبناء - وإن كان يكتب عقود الربا فهو ملعون بنص هذا احلديث -متعاون مع البنك 

                                                 
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه)  ١٢١٩ /٣(رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٣(
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ألن احلج ؛  على ذلك فالراتب الذي يأخذه حرام ال جيوز أن يأكله وال أن حيج منه
 .  ع اإلمثيتطلب النفقة الطيبة املكتسبة من حالل وإن كان حج منه صح حجه م

 شروط وجوب احلج على املرأة 

 حكم من تريد العمرة وال يوجد عندها حمرم 
ولكنين أستطيع دفع ،   أنا ال أستطيع دفع نفقات أداء فريضة احلج- ٥٧٣س

وأنا أرملة تويف زوجي منذ عشرين ،  ولكن جيب أن يصاحبين حمرم،  نفقات العمرة
 ؟  فماذا أفعل؛  العمرةوال أجد من يذهب معي كمحرم ألداء ،  سنة

ال حيل  { لقوله ؛  من املعلوم أنه يشترط لوجوب احلج على املرأة وجود احملرم
إال ومعها ذو :   أو-إال مع حمرم ؛  المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يومني

؛                            ً                               فال جيوز للمرأة أن تسافر سفر ا يبلغ هذه املسافة وهي مسرية يومني؛  )٢( )١( } -حمرم 
 .  إال ومعها حمرم ال للحج وال لغريه

فعليها أن ؛  ولكن ليس عندها حمرم،  فإذا كان عند املرأة استطاعة مالية وبدنية للحج
فإهنا توكل من حيج ؛  فإذا أيست من احملرم،  لعل اهللا ييسر هلا احملرم بعد ذلك،  تنتظر
ألهنا أصبحت غري مستطيعة ملباشرة احلج بنفسها مع ؛  وتدفع له تكاليف احلج،  عنها

 .  هذا الذي جيب عليها،  قدرهتا عليه مباهلا
ألن ؛  هذا غري واضح! إن عندها تكاليف العمرة دون تكاليف احلج :  أما قوهلا

،  ويذهب إىل مكة،  ما دام أنه سيسافر من البلد،  يف احلجتكاليف العمرة هي تكال
ال ختتلف ،  ألن التكاليف واحدة؛  فهذه تكاليف احلج؛  وتعطيه تكاليف للعمرة،  ويرجع

 .  واهللا أعلم،                        ً     ً عن تكاليف العمرة اختالف ا كثري ا

                                                 
، أبو داود املناسك  )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(، ابن ماجه املناسك  )١٧٢٣(
 .  من الصحيح)  ٥٨ / ٢ (وانظر كذلك .  ) ٣٦،  ٣٥ / ٢ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
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 حكم من حتج بدون حمرم 
ما حكم هذا ،  رم بعض اخلادمات حتج عن طريق محالت احلج بدون حم- ٥٧٤س
 ؟  وماذا تقولون هلؤالء؟  احلج

 ال جيوز للمرأة املسلمة خادمة أو غريها أن تسافر للحج أو غريه بدون حمرم لقوله 
 .  )٢( )١( } خر تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها حرمةال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآل {

واستقدامها بدون حمرم ال جيوز ملا يف ذلك من اخلطر على دينها وعرضها واخلطر منها 
 .  فال حول وال قوة إال باهللا،  وهذه مسألة غفل عنها الكثري من املسلمني،  على غريها

 حكم من حجت بدون حمرم وعمرها يتجاوز الستني 
فهل ؛           َّ                                       والديت حج ت مع غري حمرم هلا وعمرها يتجاوز الستني سنة- ٥٧٥س

ً                         علم ا بأهنا قد توفيت يرمحها اهللا؛  حجها هذا صحيح أم أحج هلا  ؟    
 هنى أن تسافر ألن النيب ؛  فهي عاصية تأمث بذلك؛  إذا حجت املرأة مع غري حمرم

،  فهو صحيح إن شاء اهللا؛   حد ذاتهأما احلج يف،   للحج ولغريه)٣(املرأة إال مع ذي حمرم 
 .  نرجو أن يعفو اهللا عنها،  لكن مع اإلمث

 حكم حج املرأة العجوز بدون حمرم 
 ؟  ) ستني سنة ( حىت ولو كانت يف هذا السن الذي ذكر - ٥٧٦س

هذا ،   هنى أن تسافر املرأة إال مع ذي حمرمفالنيب ؛  ألن احلديث عام؛  ولو كانت
،  تأمث على ذلك،  فهي تعترب يف هذا خمطئة وعاصية؛  لصغرية وللحج ولغريهعام للكبرية ول

فهو صحيح إذا أدته على وجهه املطلوب بأركانه وواجباته وما ؛               ِّ     فأما احلج يف حد  ذاته
 .  يشرع له

                                                 
، أبو داود املناسك  )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(ناسك ، ابن ماجه امل )١٧٢٣(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٣٥ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  ) ٣٦،  ٣٥ / ٢ (صحيح البخاري :  انظر) ٣(
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 احلكم الشرعي فيمن يتحدث يف أمور الدنيا والتعرض لآلخرين وقت احلج 
دث يف أمور الدنيا والتعرض لآلخرين وقت  يلجأ بعض الناس إىل التح- ٥٧٧س
فما احلكم الشرعي ؛  مما جيعلهم ينصرفون عن أداء العبادات بالشكل املطلوب،  احلج

 ؟  يف ذلك
وال بأس ،  املطلوب من املسلم حال اإلحرام أن يشتغل بالتلبية وذكر اهللا ودعائه

فال ينبغي اإلكثار ؛  إليهأما التحدث الذي ال حاجة ،  بالتحدث املباح والتحدث للحاجة
وأما الكالم احملرم من الشتم والسباب والغزل والتشبيب ،  ألنه يشغل عن ذكر اهللا؛  منه

وكذلك ،  ويأمث به صاحبه،  وينقص الثواب،  وجيرح اإلحرام،  فهو حمرم؛  بالنساء
Ÿω  {:  لقوله تعاىل؛  اجلدال واملخاصمة ال جيوزان uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 3 { )إال اجلدال ؛   )١

Οßγ  {:  قال تعاىل،  فإنه مطلوب؛  أو بيان حق،  الذي فيه الرد على مبطل ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ 
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 حكم املرأة اليت تؤدي فريضة احلج مع زوج شقيقتها وأختها 
 ؟   هل جيوز للمرأة أن تؤدي فريضة احلج مع زوج شقيقتها وأختها- ٥٧٨س

              ً   ملرأة ال يكون حمرم ا وزوج أخت ا،  جواب هذا السؤال كجواب السؤال الذي قبله
 .  ألنه أجنيب عنها؛  هلا

 حكم إرسال اخلادمة للحج مع جمموعة من النساء 
 هل جيوز يل أن أبعث خادميت لتؤدي فريضة احلج مع جمموعة من - ٥٧٩س

 ؟  النساء عن طريق مؤسسات متخصصة يف نقل احلجاج
اء كانت خادمة أو غري سو؛  ال جيوز للمرأة أن تسافر حلج وال لغريه إال مع ذي حمرم

إال ؛  ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يومني { لقوله ؛  خادمة
                                                 

 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٢(
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كذا املؤسسات اخلاصة ال و،   وجمموعة النساء ال تكفي عن احملرم)٢( )١( } مع ذي حمرم
وال خيرجها ذلك عن النهي الوارد يف ،  تكفي عن وجوب احملرم للمرأة يف سفرها

 .  األحاديث

 يف احلج عن الغري 

 حكم من حج عن والده قبل أن حيج عن نفسه 
ويف هذه ،  وحججت باسم والدي،   لقد حضرت يف احلجة املاضية- ٥٨٠س

ال جيوز أن حتج لوالدك قبل :   اإلخوة يقولونوهنا بعض،  السنة سوف أحج لنفسي
 ؟  وهل حجي لوالدي صحيح أم ال،  أرجو أن تفيدوين يف ذلك،  أن حتج لنفسك

ألن ؛  فهذا ال جيوز؛  إنه إذا كان حج عن والده قبل أن حيج عن نفسه حجة اإلسالم
ملا  { نيب كما ورد عن ال؛                               ً                  اإلنسان عليه أن حيج عن نفسه أول ا قبل أن حيج عن غريه

هل :  قال.  أخ يل:  قال.  ؟ ومن شربمة:  قال.  لبيك عن شربمة:  مسع رجلًا يقول
 .  )٤( )٣( } مث حج عن شربمة،  حج عن نفسك:  قال.  ال:  قال.  ؟ حججت عن نفسك

وإذا ،  مث حيج عن غريه،                    ً وأن حيج عن نفسه أول ا،                            ً لى اإلنسان أن يؤدي فرضه أول افع
،  فإن حجته عن والده وقعت عن نفسه؛  أنه مل حيج عن نفسه:  أي؛  كان األمر كذلك

 .                       ً        ويكون ما يفعله مستقبل ا لوالده،  فيكون ما فعله لنفسه هو،  وحيج بعد ذلك عن والده

                                                 
، أبو داود املناسك  )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(، ابن ماجه املناسك  )١٧٢٣(
 .  من الصحيح)  ٥٨ / ٢ (وانظر كذلك .  ) ٣٦،  ٣٥ / ٢ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
 .  )٢٩٠٣(ملناسك ، ابن ماجه ا )١٨١١(أبو داود املناسك ) ٣(
، ورواه البيهقي يف السنن  ) ٩٦٩ / ٢ (، ورواه ابن ماجه يف سننه  ) ١٦٧ / ٢ (رواه أبو داود يف سننه ) ٤(

 .  ) ٣٣٧،  ٣٣٦ / ٤ (الكربى 
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 ا املتوىف وهي قد حجت عن نفسها حكم من حتج عن ولده
 هل جيوز للوالدة عند وفاة ولدها أن حتج عنه وهي قد أدت فريضة - ٥٨١س

 ؟  احلج بنفسها
فال بأس أن حتج عن ولدها ؛  إذا كانت قد أدت فريضة احلج عن نفسها قبل ذلك

 .  ال سيما إذا كان مل حيج،  امليت

 حكم من يريد أن حيج عن والدته 
فما ،  وأنا اآلن متوجه ألداء فريضة احلج عنها،  ديت متوفاة وال- ٥٨٢س
 ؟  وهل جيوز أن أحج بعد هذه املرة أم ال؟  احلكم

فإن مل تكن ،  ال بأس بذلك بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك حجة اإلسالم
مث إذا كان يف العام القادم أو ما بعده فإنك حتج ،                              ً حججت عن نفسك فابدأ بنفسك أول ا

وإن أنبت غريك ممن قد حج ،  وذلك من برها واإلحسان إليها،  ن أمكنك ذلكعنها إ
 .  عن نفسه وهو تقي ثقة فال بأس

 حكم من قام بعمرة عن والده 
                            ً                      يف شهر شوال ويريد أن حيج مفرد ا عن نفسه هل عليه هدي 

                 ً     مث يريد أن حيج مفرد ا عن ،   رجل قام بعمرة عن والده يف شهر شوال- ٥٨٣س
وإذا كان عليه هدي فما احلكم إذا رمى مجرة العقبة وقصر ؟  هل عليه هديف،  نفسه

 ؟  وحتلل قبل ذبح اهلدي
،                                                                        ً إذا كان أدى العمرة يف شوال وانتظر احلج حىت أحرم به يف عامه فإنه يكون متمتع ا

وجيب أن يهدي ،  وجيوز يف التمتع أن تكون العمرة عن شخص واحلج عن شخص آخر
وإذا رمى احلاج احلجر يوم العيد وحلق رأسه أو قصر ولو مل ،   املالكياملتمتع يف حق غري

فإنه يكون قد حتلل التحلل األول الذي يبيح له ما حرم عليه باإلحرام إال ،  يذبح هديه
 .  فذبح اهلدي ال دخل له يف التحلل،  االستمتاع بزوجته حىت يطوف طواف اإلفاضة
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 وعن والده ووالدته كل عام حكم من جيهز ثالثة رجال ليحجوا عنه 
ولذلك فقد جهزت يف العام املاضي ،   حاليت املادية وهللا احلمد ميسورة- ٥٨٤س

ً                    علم ا بأنين سبق وأن حججت،  ثالثة رجال ليحجوا عين وعن والدي ووالديت ولكن ،    
وهو جتهيز ثالثة رجال للحج عين وعن ،                                       أعتزم االستمرار يف هذا العمل ما دمت حي ا

 ؟  فهل يف ذلك مانع ديين؛  ووالديتوالدي 
وتريد ،  وما دمت قد أديت فرضك،  هذا من احلرص على اخلري،            ً جزاك اهللا خري ا
 .  لكان أحسن؛  فلو صرفت هذه املبالغ للمحتاجني من الفقراء؛  النفع لك ولوالديك

                                       ً       ً                      حكم من يؤدي فريضة احلج عن شخص مقتدر مادي ا وجسدي ا مقابل مبلغ من املال 
                                                     هل جيوز لإلنسان أن يؤدي فريضة احلج عن شخص مقتدر مادي ا - ٥٨٥س

 ؟                           وجسدي ا مقابل مبلغ من املال
وال جيزيه ،                                                  ُ ِ            الذي يقدر على أداء فريضة احلج بنفسه ال جيوز له أن ي ن يب من حيج عنه

 .  ذلك لو فعله
    ُ       أن ي نيب من فإنه جيوز له ؛                                    ً              أما العاجز عن مباشرة احلج بنفسه عجز ا ال يرجى زواله

 .  حيج عنه
ومل يكن قصده ،  وال بأس أن يأخذ املال إذا كان قصده أن يستعني به على احلج

من  : ( وهي،  وهنا قاعدة يذكرها بعض العلماء مستوحاة من النصوص،  الطمع يف املال
 ومعىن ذلك أن من جعل املال )١( ) فليحج؛  ومن أخذ ليحج،  فال حيج؛  حج ليأخذ
 .  فال جيوز؛  ومن جعل احلج وسيلة للمال،  فال بأس؛  جوسيلة للح

                                                 
 .  ) ١٩ / ٢٦ (ذكرها اإلمام ابن تيمية يف الفتاوى ) ١(
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 حكم من يريد احلج عن والدته ألهنا مريضة 
وذلك لعدم ،                                 ً                    يل والدة تبلغ من العمر أربعني عام ا ومل تؤد فريضة احلج- ٥٨٦س

وهل ؟  هل جيوز يل أن أحج عنها،  استطاعتها على القيام من أمل يف قدميها منذ طفولتها
 .                     ً أفيدونا جزاكم اهللا خري ا؟  مث بتأخريها احلج إىل هذا الوقتعليها إ

إذا كانت والدتك ال تستطيع القيام ملرض يف قدميها من الصغر وهي مقعدة ال 
ويسعى هبا ،  فإن كان ميكن أن حتج معكم ويطاف هبا حممولة،  تستطيع املشي والقيام

فإنه يتعني ،   ويف مزدلفة ومىنوتقف معكم يف عرفات،  وترموا عنها اجلمار،  حممولة
ً   أما إذا كانت ال تستطيع أن حتمل يف الطريق إىل احلج فحينئذ يعترب هذا مرض ا ،  ذلك                                                                
فيجوز هلا أن توكل من حيج عنها بشرط أن يكون الوكيل قد أدى حجة اإلسالم ،      ً مزمن ا

 .             ً عن نفسه أول ا

  البصر حكم من يريد احلج عن والده الشيخ الكبري يف السن وكفيف
؟   والدي شيخ كبري يف السن وكفيف البصر هل جيوز يل أن أحج عنه- ٥٨٧س

 ؟  أرشدوين وفقكم اهللا إىل سواء السبيل
                 ً                                                       إذا كان والدك كبري ا وهو ال يستطيع الذهاب إىل احلج للكرب فإنه ال بأس أن حتج عنه 

الدك ال مينعه أما إذا كان و،                                              ً بشرط أن تكون قد أديت فريضة اإلسالم عن نفسك أول ا
الكرب من الذهاب إىل احلج بأن كان عنده بقية من القوة يستطيع هبا أن يذهب إىل احلج 

فإنه جيب عليه أن حيج بنفسه إذا كانت عنده االستطاعة املالية أو أنت تريد أن ،  بنفسه
 .  تساعده باملال للقيام باحلج أو العمرة

 يد احلياة حكم من حيج أو يعتمر عن والديه ومها على ق
 ؟   هل جيوز ملسلم أن حيج أو يعتمر عن والديه ومها على قيد احلياة- ٥٨٨س

أما احلج الواجب والعمرة الواجبة كحجة اإلسالم وعمرة اإلسالم :  يف املسألة تفصيل
               ُ                                ً     ً                       فهذا ال جيوز أن ي ناب عن احلي فيهما إال إذا كان عاجز ا عجز ا ال يستطيع أداء احلج أو 
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                       ً     ً                            فهذا احلج عنه كاملريض مرض ا مزمن ا ال يستطيع معه الركوب للحج ،  ائمةالعمرة بصفة د
 أن والدها أو الكبري اهلرم بدليل احلديث أن امرأة سألت النيب ،  وأداء أعمال احلج

قال هلا ؟  أفأحج عنه،  أدركته فريضة اهللا يف احلج وهو ال يستطيع الثبات على الراحلة
 .  )٢( )١( } حجي عن أبيك { النيب 

                                     ً      فال بأس أن يفعل عنه احلج وإن كان مستطيع ا عند ،  أما حج النافلة فاألمر فيه واسع
 .  مجاعة من العلماء

 حكم من يؤدي العمرة عن زوجته وهي على قيد احلياة 
 ؟   هل جيوز يل أن أؤدي العمرة عن زوجيت وهي على قيد احلياة- ٥٨٩س
إن كان احلج ،  ابة يف العمرة أو يف احلج عمن هو على قيد احلياة فيها تفصيلالني

فريضة أو العمرة فريضة فإنه ال جتوز النيابة فيهما إال عند عجز املنوب عنه مباشرهتما 
وإما ملرض مزمن ال يستطيع معه القيام باحلج أو العمرة وال ينتظر ،  إما هلرم وكرب،  بنفسه

ألنه تعذر أداؤه ؛  يوكل من يؤدي عنه حجة اإلسالم وعمرة اإلسالمحينئذ ،  منه ذلك
أما ما دام ينتظر منه أن يباشر ذلك بنفسه فإنه ال ،  فينيب من حيج عنه أو يعتمر،  هلما

أما النافلة يف احلج والعمرة حج ،  جيوز له أن يوكل يف حجة اإلسالم وعمرة اإلسالم
وإن كان ،  ما واسع إذا وكل فيهما فال حرج يف ذلكالنافلة أو عمرة النافلة فاألمر فيه

                                                                      ً      األوىل بل الواجب عند بعض العلماء أن يباشر احلج والعمرة لنفسه إذا كان قادر ا ولو 
 .  واهللا أعلم،  كان ذلك نافلة

                                                 
 .  )٨٨٥(الترمذي احلج ) ١(
"  سننه"  ، ورواه الترمذي يف من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ١٦٧ / ٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(

 .  من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه)  ٢٤٣ - ٢٤١ / ٣ (
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                                                       ً  يترك أمه ويأخذ زوجته للحج ألنه ال يستطيع مساعدة االثنني مع ا 
،  وحاولت والديت الذهاب معنا،   نويت احلج هذا العام أنا وزوجيت- ٥٩٠س

هل أنا آمث برفض طلب ،                                             ً ولكين رفضت ألين ال أقدر على مساعدة أمي وزوجيت مع ا
 ؟  أمي

ألن الرب بوالدتك واجب عليك إال إذا ؛  ينبغي أن حتج بأمك وتؤجل احلج بزوجتك
 .  واهللا املوفق،  فال بأس بذلك،  مسحت لك والدتك بأن تتركها وحتج بزوجتك

 يف تأخري احلج 

ً                         ً  حكم من يقول سأحج ولو أين هرم يف السن لعلي أموت حاج ا فأبعث يوم القيامة ملبي ا                                                  
سأحج ولو أين هرم وكبري يف السن لعلي أموت :   بعض العوام يقول- ٥٩١س

 ؟  ما رأي فضيلتكم،                             ً حاج ا فأبعث يوم القيامة ملبي ا
$¨uρ ’n?tã Ä!¬  {:  قال اهللا تعاىل ¨Ζ9$# kÏm ÏM ø t7ø9$# ÇtΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹Î6 y™ 4 { )١(   ،

فالذي ال ،                                          ً                        فاشترط لوجوب احلج على املسلم أن يكون مستطيع ا وهو القادر مباله وبدنه
والذي يستطيعه مباله دون بدنه بسبب عجز مستمر ،   جيب عليهيستطيع احلج مباله ال

أما حج النافلة فإذا ،  فإنه يوكل من حيج عنه فريضة اإلسالم ويقوم بتكالفيه املالية،  معه
ً           خصوص ا يف وقتنا ،          ً                                                   كان عاجز ا عنه ببدنه أو يشق عليه مشقة شديدة فإنه ال يكلف نفسه    

وجماالت فعل اخلري كثرية غري ،  شديد وأخطاروما حيصل يف احلج من زحام ،  احلاضر
 .  واهللا املوفق،  احلج مثل املشاريع اليت تنفع املسلمني

 احلكم فيمن أخر احلج وذلك للسفر إىل اخلارج من أجل الرتهة 
 ؟   ما احلكم فيمن أخر احلج وذلك للسفر إىل اخلارج من أجل الرتهة- ٥٩٢س

                                                 
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية) ١(
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ملا فيه من ،  هة حرام يف حق من حج ومن مل حيجالسفر إىل بالد الكفار من أجل الرت
ومن مل يكن أدى فريضة احلج وهو قادر على ،  اخلطر على الدين والعقيدة واألخالق
وال جيوز له تأخريه ال من أجل سفر إىل اخلارج وال ،  ذلك وجب عليه احلج على الفور

ة فهو آمث زيادة على إمث تأخري            َّ                                 ولكن إذا أج له من أجل السفر إىل اخلارج جملرد الرته،  لغريه
ً                                            احلج عن الفورية خصوص ا إذا كان هذا السفر إىل بالد الكفار جملرد الرتهة فإنه يكون ،                    

 .    َّ     ً    ً                                   قد م سفر ا حمرم ا على سفر واجب وقدم معصية على طاعة

 اإلحرام وحمظوراته 

 حكم من وصل امليقات ومل جيد ماء فتعداه مث أحرم 
كرمة بنية أداء العمرة وكان طريقي على ميقات  توجهت إىل مكة امل- ٥٩٣س

فتعديت ،  أهل اليمن وحينما أردت اإلحرام من امليقات مل أجد ماء أتوضأ أو أغتسل به
وهل ؟         َّ          فهل علي  شيء يف هذا،  امليقات وأحرمت من بعده بعد أن وجدت املاء
 ؟  يشترط التطهر لإلحرام سواء بالوضوء أو باالغتسال

     ُ                                     وإمنا ي ستحب االغتسال قبل اإلحرام إلزالة العرق ،  حرام ال يشترطإن التطهر لإل
أما إذا مل ميكن أو مل جتد ماء أو حىت لو وجدت ،  واألوساخ والروائح الكريهة إذا أمكن

ُ             وال جيوز إلنسان أن يتجاوز امليقات بدون إحرام حب جة أنه مل جيد ،  ماء فليس هذا بواجب                                          
فالواجب على من مر بامليقات وهو ؛  أخطأت يف هذافإنك ،  ماء كحالتك اليت ذكرت

وعدم وجود املاء ،  يريد احلج أو العمرة أن حيرم من امليقات وال يتجاوزه بدون إحرام
،  فهذا خطأ،  وما فعلته بأنك جتاوزت امليقات وأحرمت بعده،  ليس بعذر كما ذكرنا

بأن تذبح شاة توزعها ،  نفدية جربا،              ً                             وقد تركت واجب ا من واجبات النسك فعليك فدية
 .  وإحرامك صحيح،  على فقراء احلرم
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 حكم الطواف بدون وضوء 
 هل جيوز الطواف بدون وضوء رغم أنين بدأت الطواف على طهارة - ٥٩٤س

إذا ؟  ويف أثناء الطواف انتقض وضوئي فلم أستطع التيمم وال اخلروج إلعادة الوضوء
 ؟  كان ال يصح فماذا أفعل اآلن

 : فقال،   منع احلائض من الطوافألن النيب ؛  وط صحة الطواف الطهارةمن شر
 فالطهارة شرط )٢( )١( } افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري {

ألن ؛  بل ال بد من الوضوء،  قول السائلوال يكفي التيمم كما ي،  من شروط الطواف
وإذا بدأ الطواف ،  إال يف حالة العجز عن استعمال املاء ملرض فإنه يتيمم،  املاء متوفر

وإذا كان هذا ،  بطهارة وانتقض أثناء الطواف عليه أن خيرج ويتوضأ ويطوف من جديد
عيد الطواف وما فعليه أن يرجع إىل مكة وي،  الطواف الذي طافه طواف حج أو عمرة

ً                                 وعليه أيض ا أن يتجنب مجاع زوجته إىل أن يطوف ،  بعده من سعي وطواف وداع         
وإن كان قد جامع فإنه يكون عليه فدية يذحبها يف مكة ويوزعها على فقراء ،  ويسعى
 .  احلرم

 األشياء اليت ينبغي فعلها قبل اإلحرام 
 ؟   ما هي األشياء اليت ينبغي فعلها قبل اإلحرام- ٥٩٥س

ألن اإلحرام عبادة ؛                                                  ً        هناك أشياء ينبغي أن يفعلها اإلنسان قبل اإلحرام هتيؤ ا لإلحرام
 :  ومن هذه األشياء،  عظيمة يستقبل بالتهيؤ واالستعداد له

ليزول ما علق به ؛  فإنه ينبغي له أن يغتسل جبميع جسمه؛  ـ أن من أراد اإلحرام١
 .             ً                   وليكون نظيف ا يف استقبال العبادة،  من األوساخ والروائح الكريهة والغبار

                                                 
،  )١٧٨٢(، أبو داود املناسك  )٢٩٠(، النسائي الطهارة  )١٢١١(، مسلم احلج  )١٥٦٧(البخاري احلج ) ١(

 .  )٦/٢٧٣(، أمحد  )٢٩٦٣( ماجه املناسك ابن
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٧١ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
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وأخذ ما يف ،  وقص الشارب،  كقص األظافر؛                           ً ـ يزيل ما أمر بإزالته شرع ا٢
ألن يف ذلك ؛  وكذلك أخذ ما يف العانة من األمور اليت يتأذى هبا ويشرع أخذها،  اآلباط

رام حىت يستريح فيأخذها قبل اإلح،  وألنه ال جيوز له أخذها بعد اإلحرام،     ً        جتمل ا ونظافة
 .  منها
،  ـ يستحب له بعد ذلك أن يطيب بدنه ورأسه بأي نوع من أنواع الطيب٣

االغتسال وأخذ ما يشرع أخذه والتطيب يستوي ،  والرجل واملرأة يف هذه األمور سواء
،  واالبتعاد عن األنظار،  لكن مع مالحظة التستر عند االغتسال،  يف ذلك املرأة والرجل

فإذا تيسر مع توفر الستر والتحفظ وستر النساء عن ،                      ً هذا االغتسال ليس واجب اوليعلم أن 
أو كان وقته ال يسمح له ،  فإنه ال حرج يف تركه؛  وإذا مل يتيسر،  فإنه مطلوب؛  الرجال

 .     ُ   ِ              بل ي حر م ولو مل يعملها،  فإهنا ليست بالزمة؛  باالغتسال وما ذكر معه
بأن ؛  يطات واملنسوجات على بدنه أو أحد أعضائهـ خيلع الرجل ما عليه من املخ٤

              ً     سواء كانت ثياب ا أو ،  ويتجرد منها،  مث خيلع ما عليه من املخيطات،                ً يستر عورته أول ا
فنائل أو سراويل أو قفازات يدين أو غري ذلك من املخيطات أو املنسوجات على اجلسم 

ه ورداء على أعاله على كتفيه                ً              مث يضع بدهلا إزار ا على أسفل جسم،  أو على قدر العضو
كالعمامة والطاقية والغترة ؛  وخيلع ما على رأسه من األغطية املالصقة،  وظهره وصدره

           ً       ويبقى مكشوف ا طيلة ،                 ً                       وجيعل رأسه مكشوف ا ليس عليه أي غطاء مالصق،  وغري ذلك
 .  إحرامه

فإذا ،   ثياب أخرىليس بالزم أن تغري ثياهبا إىل،  فإهنا تبقى على ثياهبا؛  أما املرأة
وإذا غريهتا ،  فال حرج أن حترم هبا؛  وليست ضيقة،  كانت ثياهبا نظيفة وليس فيها زينة
 :  إال أنه حيرم عليها شيئان؛  فال حرج يف ذلك؛  بغريها مما هو من عادة النساء لبسه

انه وجتعل مك،  فترفع الربقع،  ـ حيرم عليها من اللباس الربقع والنقاب على الوجه١
 .  غطاء كاخلمار أو الشيلة أو غريمها مما ليس مبخيط على قدر الوجه كالربقع

ومها الشراريب اليت تلبس على ،  ـ وحيرم عليها لبس القفازين على اليدين٢
 .  الكفني
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 حكم تقيد األطفال مبحظورات اإلحرام إذا أحرموا مع أهلهم 
ج أو عمرة بالتقيد     ُ                                  هل ي لزم األطفال إذا أحرموا مع أهلهم حل- ٥٩٦س

 ؟  مبحظورات اإلحرام وواجبات وأركان احلج أو العمرة والطهارة للطواف
فإنه جيب عليه ما ،  الصغري كالكبري إذا أحرم بنفسه أو نوى له اإلحرام وليه.  نعم

 هو بنفسه وإن كان )         ّ  ً         إن كان ممي ز ا يتجنبها (جيب على الكبري فيتجنب حمظورات اإلحرام 
 .   إياها وليه   ً      صغري ا جينبه

 حكم ما جيب من األعمال إذا ارتدى احلاج مالبس اإلحرام ونوى احلج والعمرة 
 إذا ارتدى احلاج مالبس اإلحرام ونوى احلج والعمرة ما هي األعمال - ٥٩٧س

 ؟  اليت جيب عليه القيام هبا
مث نوى ،                                ً                                    ً إذا نوى الدخول يف احلج والعمرة مع ا من بداية اإلحرام أو نوى العمرة أول ا

مبعىن أنه أحرم بنسكني ،                                      ً                 احلج وأدخله عليهما فإنه يكون بذلك قارن ا بني احلج والعمرة
والذي يلزمه من ،           ً فصار قارن ا،  أو أنه أحرم بنسك العمرة وأدخل عليه نسك احلج،    ً مع ا

مث ،  فإذا قدم مكة فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة،  العمل هو أن يبقى على إحرامه
مث يبقى على إحرامه إىل أن يأيت ،                            ً              ى بعده سعي احلج والعمرة مقدم ا فال بأس بذلكإن سع

،  يوم عرفة وخيرج لعرفة ويقف هبا ويؤدي مناسك احلج بوقوف عرفة واملبيت مبزدلفة
مث طواف اإلفاضة والسعي بعده إذا مل يكن ،  وحلق رأسه أو تقصريه،  ورمي مجرة العقبة

 .  ألنه مجع بني نسكني؛  ويلزمه ذبح هدي التمتع،  قد سعى بعد طواف القدوم

 األشياء احملرمة على احملرم حبج أو عمرة 
 ؟   ما هي األشياء احملرمة على احملرم حبج أو عمرة- ٥٩٨س

األشياء احملرمة على احملرم حبج أو عمرة أنه جيب على الذكر أن يتجنب لبس املخيط 
وخيلع مجيع أنواع املخيطات عن ،  والرداءويقتصر على لبس اإلزار ،  حالة إحرامه

ً                                                 وحيرم على الذكر أيض ا تغطية رأسه مبالصق من عمامة أو غريها من املالبس اليت ،  جسمه                  
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وحيرم على املرأة تغطية ،                    ً             بل يكون رأسه مكشوف ا طيلة إحرامه،  توضع على الرأس
وجيب عليها أن تغطي ،  وحيرم عليها تغطية يديها بالقفازين،  وجهها يف الربقع أو النقاب

،  بل تغطيه بثوهبا أو مخارها،  وجهها عن الرجال األجانب بغري الربقع وبغري النقاب
 ومها اجلوارب املنسوجة أو املخيطة على قدر -وكذلك تغطي كفيها بثياهبا ال بالقفازين 

يف حالة  وحيرم على الذكر واألنثى يف حالة اإلحرام التطيب جبميع أنواع الطيب -الكفني 
وكذلك حيرم عليهما إزالة الشعر من الرأس أو من مجيع أجزاء اجلسم يف حالة ،  اإلحرام
وحيرم على الذكر واألنثى يف حالة اإلحرام الصيد ،  وحيرم عليهما تقليم األظافر،  اإلحرام

$  {:  لقوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θè= çG ø)s? y‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ ×Πããm 4 { )ال جيوز له ،  )١
                 ً     وحيرم على احملرم ذكر ا أو ،  االصطياد وهو حمرم أو اإلعانة على االصطياد بقول أو فعل

كل هذه حترم على ،   ً                    ر ا أو أنثى عقد النكاحوحيرم على احملرم ذك،  أنثى اجلماع ودواعيه
 .  احملرم وهي ما تسمى مبحظورات اإلحرام

                     ً                      ً           احلكم فيمن ارتكب حمظور ا من حمظورات اإلحرام ناسي ا أو جاهال 
                        ً                      ً          ً   ما احلكم فيمن ارتكب حمظور ا من حمظورات اإلحرام ناسي ا أو جاهل ا - ٥٩٩س

 ؟  هل يلزمه فدية أم ال
 إتالف فيه مثل الطيب وتغطية الرأس ولبس املخيط فهذا إذا إذا كان هذا احملظور ال

فإنه يتجنب احملظور من ،          ً          ً                  ً                      ً فعله ناسي ا أو جاهل ا وذكر إذا كان ناسي ا أو علم إذا كان جاهل ا
 .  حينه وال شيء عليه

فهذا على قولني ،  وقتل الصيد،  وتقليم األظافر،  أما ما كان فيه إتالف كقص الشعر
 :  ألهل العلم

                                                 
 .  ٩٥:  سورة املائدة آية) ١(
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؛  بل جيب عليه به فدية ذلك احملظور،  أنه ال يعذر باجلهل والنسيان : القول األول
واإلتالف يستوي فيه عندهم العامد وغري العامد فيها كقتل اخلطأ وإتالف ،  ألنه إتالف
 .  ولو كان القاتل واملتلف غري متعمد،  املال يضمنان

أخذ من عموم ،   حرج عليه يف ذلك                ً         ً    أنه إذا كان جاهل ا أو ناسي ا فال : القول الثاين
=øŠs9uρ öΝà6ø‹n§{  {:  قوله 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 { )١(  ،

tΒ  {:  عاىل يف الصيدومن قوله ت uρ …ã& s#tFs% Νä3ΖÏΒ #Y‰Ïdϑ yè tG •Β Ö!#t“ yf sù ã≅÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tFs% zÏΒ ÉΟyè ¨Ζ9$# { )٢(  
 .  لرأي هو الصحيح إن شاء اهللاولعل هذا ا،  مفهومه أن غري املتعمد ال شيء عليه

 حكم عقد الزواج يف أشهر احلج بالنسبة للحاج وغريه 
 ؟   هل جيوز عقد الزواج يف أشهر احلج بالنسبة للحاج وغريه أم ال- ٦٠٠س

؛  ما عدا حال اإلحرام،  يف أشهر احلج وغريها،  جيوز عقد الزواج يف كل وقت
ال ينكح احملرم وال  { لقوله ؛  ه وال لغريهفاحملرم ال جيوز له أن يعقد النكاح لنفس

 .   واهللا أعلم)٤( )٣( } ينكح

 حكم من عاشر زوجته وقت احلج 
 ؟   ما حكم من عاشر زوجته وقت احلج- ٦٠١س

؛  جلماعاحملرم ال جيوز له االستمتاع بزوجته مبباشرة أو مجاع أو بكالم يتضمن ذكر ا
yϑ  {:  لقوله تعاىل sù uÚtsù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø:$# Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 3 { )٥( 

                                                 
 .  ٥:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ٩٥:  سورة املائدة آية) ٢(
، أبو داود املناسك  )٢٨٤٤(ك احلج ، النسائي مناس )٨٤٠(، الترمذي احلج  )١٤٠٩(مسلم النكاح ) ٣(

 .  )١٨٢٣(، الدارمي املناسك  )٧٨٠(، مالك احلج  )١/٦٤(، أمحد  )١٩٦٦(، ابن ماجه النكاح  )١٨٤١(
 .  ) ١٠٣١،  ١٠٣٠ / ٢ (رواه مسلم يف صحيحه ) ٤(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٥(
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:  ومعىن،  وغري ذلك،  والنظر،  باشرةوامل،  من الكالم؛  والرفث هو اجلماع ودواعيه
}  uÚtsù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢kpt ø:  .  أحرم باحلج:  أي  )١( } #$

مجرة العقبة  وهي -بأن رمى اجلمرة الكربى ؛  أما إذا حتلل من إحرامه بأداء املناسك
وسعى بني الصفا واملروة بعد ،  وطاف لإلفاضة،  وحلق أو قصر من رأسه،   يوم العيد-

حل له االستمتاع بزوجته وطأ ؛  إذا فعل هذه الثالثة،  طواف اإلفاضة إذا كان عليه سعي
 .  ومباشرة مما أباح اهللا له

 حكم من يرتكب بعض البدع والشركيات يف احلج 
هل يؤثر ذلك ؟  يرتكب بعض البدع والشركيات يف احلج هناك من - ٦٠٢س

 ؟  على حجه
كالذي يدعو ،  وخيرج صاحبه من امللة،  الشرك األكرب يبطل احلج وغريه من األعمال

فهذا حجه باطل حىت يتوب ،  األموات من األولياء والصاحلني ويستغيث هبم ويذبح هلم
$!  {:  قال تعاىل،  إىل اهللا وخيلص العبادة له tΒ uρ (# ÿρ â É∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ï e$! $# 

u !$ x uΖ ãm { )وقال تعاىل،  )٢  :}  (#θ ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k pt ø: $# nο t÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 { )خالصني لوجهه :  يعين )٣
،  ) لبيك ال شريك لك : ( واحلاج حينما يليب يقول،  ليس فيهما شرك وال دعوة لغريه

لبدع وأما ا،  فيجب عليه أن حيقق القول بالعمل،  ويتربأ من الشرك،  فهو يعلن التوحيد
 )٥( )٤( } فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة { كما قال النيب ،  فإهنا ضاللة

                                                 
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٥:  سورة البينة آية) ٢(
 .  ١٩٦:  سورة البقرة آية) ٣(
،  )٣/٣٧١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٤(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة 
ورواه )  ٢٠٠ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف بنحوه)  ١٢٦ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

، ورواه  ) ١٦،  ١٥ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٣٢٠،  ٣١٩ / ٧ " ( سننه"  الترمذي يف
 .  ، كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه ) ٩٧ / ١ " ( مستدركه"  احلاكم يف
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 )٢( )١( } ردمن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو  { وعمل املبتدع مردود عليه لقوله 
 .  مردود عليه ال يقبل منه شيء وهو آمث فيه غري مأجور:  أي

                                                   ً                 حكم استخدام الغترة أو الطاقية أو الشمسية يف احلج خوف ا من حرارة الشمس 
                                                          ً      ما رأيكم يف استخدام الغترة أو الطاقية أو الشمسية يف احلج خوف ا من - ٦٠٣س

 ؟  حرارة الشمس
وجيوز ،  فال يغطيه مبالصق؛   كشف رأسه حال اإلحرامجيب على املسلم احملرم الذكر

 ألن النيب ؛  له أن يستظل من الشمس باخليمة والشجرة والشمسية وسقف السيارة
 وإمنا املمنوع تغطية الرأس )٣(ضربت له خيمة وهو حمرم وظل عليه بالثوب وهو حمرم 
  ولقوله    ً        تداء  بالنيب اق؛  باملالصقة من طاقية أو غترة أو عمامة أو أي غطاء مالصق

ال :  أي؛  )٥( )٤( } وال ختمروا رأسه { : يف الذي وقصته راحلته ومات وهو حمرم
 .  تغطوه

              ً                                     لبس املرأة ثياب ا ذات ألوان حمددة عند أداء مناسك احلج 
دة عند أداء                                 ً                هل من الضروري أن تلبس املرأة ثياب ا ذات ألوان حمد- ٦٠٤س

 ؟  مناسك احلج
وإمنا تلبس ما جرت عادهتا بلبسه مما يستر ،  ليس للمرأة ثياب خمصصة تلبسها يف احلج

وإمنا هنيت املرأة احملرمة عن لبس الربقع والنقاب ،  بدهنا وليس فيه زينة وال تشبه بالرجال
                                                 

،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ١(
 .  )٦/٢٥٦(أمحد 

 .  ) ١٥٦ / ٨ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  ) ٨٨٩ / ٢ (صحيح مسلم :  انظر) ٣(
، النسائي مناسك احلج  )٩٥١(، الترمذي احلج  )١٢٠٦(، مسلم احلج  )١٢٠٦(البخاري اجلنائز ) ٤(

، الدارمي املناسك  )١/٢٢١(أمحد ،  )٣٠٨٤(، ابن ماجه املناسك  )٣٢٣٨(، أبو داود اجلنائز  )٢٨٥٥(
)١٨٥٢(  . 

 .  ) ٧٦ / ٢ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٥(
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،  ني خاصةوعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكف،  مما خيط أو نسج للوجه خاصة
ألهنما عورة ؛  وتغطي كفيها بغري القفازين،  وجيب أن تغطي وجهها بغري الربقع والنقاب

وإمنا هنيت عن تغطيتهما ،                            ً            وهي مل تنه عن تغطيتهما مطلق ا حال اإلحرام،  جيب سترها
 .  بالربقع والنقاب والقفازين فقط

 حكم صالة املرأة وحجها وهي البسة القفازين 
 ؟  كم صالة املرأة وحجها وهي البسة القفازين ما ح- ٦٠٥س

ألنه مطلوب منها ستر كفيها يف الصالة ؛  صالة املرأة وهي البسة للقفازين ال بأس هبا
 .  سواء سترهتا بالقفازين أو بغريمها؛  على الصحيح الراجح

 وذلك من،  ألهنا منهية عن ذلك؛  فال جيوز هلا لبس القفازين؛  أما يف حال اإلحرام
وجيب عليها أن تغطي كفيها عن الرجال غري احملارم بغري القفازين من ،  حمظورات اإلحرام
ألهنا إمنا منعت ؛  ويف غري حالة اإلحرام جيوز للمرأة احلاجة لبس القفازين،  ثوهبا أو عباءهتا

 .  من لبسهما يف حال اإلحرام فقط

                               ً من يقول بأن كشف الوجه ليس حرام ا
 ته يف سائر األوقات خاصة يف احلج  وبذلك ال جيب تغطي

وبذلك ال جيب ،                       ً إن كشف الوجه ليس حرام ا:   هناك من يقول- ٦٠٦س
فأرجو إفاديت جزاكم اهللا ،  ويف احلج بصفة خاصة،  تغطيته عند ذلك يف سائر األوقات

 .    ً خري ا
بل هو ،  الصحيح الذي تدل عليه األدلة أن وجه املرأة من العورة اليت جيب سترها

ألنه مركز ؛  ألن األبصار أكثر ما توجه إىل الوجه؛     ُّ                       أشد  املواضع الفاتنة يف جسمها
مع ،  فالوجه أعظم عورة يف املرأة؛  وحمل مدح الشعراء أكثره يف حماسن الوجه،  اجلمال

 :  ورود األدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه
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≅  {:  من ذلك قوله تعاىل è% uρ ÏM≈ uΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 zôÒ àÒ øó tƒ ôÏΒ £Ïδ Ì≈ |Á ö/r& zôàxøt s† uρ £ßγ y_ρ ãèù Ÿω uρ 

š Ï‰ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒ Î— ωÎ) $ tΒ tyγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( t ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ £Ïδ Ìßϑ èƒ ¿2 4’n?tã £ÍκÍ5θ ãŠã_ ( { )اخلمار على فضرب )١ 
 .  اجليوب يلزم منه تغطية الوجه

š  {:       ُِ  َ                                   وملا س ئ ل  ابن عباس رضي اهللا عنهما عن قوله تعاىل ÏΡ ô‰ ãƒ £ Íκ ö n= tã  ÏΒ 

£ Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4 { )فهذا يدل  على أن املراد باآلية تغطية ؛         ً        أبدى عين ا واحدةو،  غطى وجهه )٢                          ّ        
كما رواه عنه عبيدة ؛  وهذا هو تفسري ابن عباس رضي اهللا عنهما هلذه اآلية،  الوجه

 .  )٣(السلماين ملا سأله عن ذلك 
 وأن تلبس )٤( هنى احملرمة أن تنتقب أن النيب  { : ومن السنة أحاديث كثرية منها

 .  فدل على أهنا قبل اإلحرام كانت تغطي وجهها )٥( } الربقع
ِ         وليس معىن هذا أهنا إذا أزالت الربقع والنقاب حال اإلحرام أهنا ت بق ي وجهها   ُ                                                         

؛  بدليل حديث عائشة رضي اهللا عنها؛  بل تستره بغري النقاب وبغري الربقع،       ً مكشوف ا
سدلت إحدانا مخارها من ؛  فكنا إذا مرَّ بنا الرجال،   حمرماتكنا مع النيب  { : قالت

 فاحملرمة وغري احملرمة جيب )٧( )٦( } كشفناه؛  فإذا جاوزنا،  على رأسها على وجهها
 حمل النظر وهو،  ألن الوجه هو مركز اجلمال؛  عليها ستر وجهها عن الرجال األجانب

وإمنا احلجة ،  فال حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة،  من الرجال
 .  واهللا تعاىل أعلم،  الصحيحة مع من يرى أنه عورة
                                                 

 .  ٣١:  سورة النور آية) ١(
 .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ٢(
وفيه أن حممد بن سريين سأل عبيدة السلماين  . ( ) ٤٩٧ / ٣ (البن كثري "  تفسري القرآن العظيم: "  انظر) ٣(

 .  ) عن قول اهللا
 .  ) ٢١٥ / ٢ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٤(
 .  ) ١٤٦ / ٢ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٥(
 .  )٦/٣٠(، أمحد  )٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك  )١٨٣٣(أبو داود املناسك ) ٦(
ً                   ، ورواه أيض ا ابن ماجه يف سننه  ) ١٧٣ / ٢ (رواه أبو داود يف سننه ) ٧(           ) ٩٧٩ / ٢ (  . 
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 حكم حج املرأة وهي كاشفة وجهها 
 ؟   هل جيوز للمرأة أن حتج وهي كاشفة وجهها- ٦٠٧س

سوا من حمارمها ال يف احلج ال جيوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الذين لي
،  ألن اهللا أمر املرأة باحلجاب أمرا عاما يف مجيع األحوال ويف احلج خاصة؛  وال يف غريه

أن تغطي وجهها بالنقاب مما :  أي،  )١( }  املرأة احملرمة أن تنتقبهنى النيب  { فقد
وهنني عن هذا النوع من األغطية خاصة ،  ه معروف تغطية النساء وجوههنيدل على أن

ومل تنه عن تغطية وجهها بغري ،  كما هني الرجال عن لبس املخيط يف حالة اإلحرام
أهنا هي والنساء ،  عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها { فقد جاء يف احلديث،  النقاب

فإذا مر هبن الرجال سدلت إحداهن مخارها من على رأسها ،   حمرماتكنَّ مع النيب 
 فهذا دليل صريح يف )٣( )٢( } فإذا جاوزهن الرجال كشفن وجوههن،  على وجهها

ليس هذا ،  رية من الكتاب والسنةمع أدلة كث،  وجوب تغطية املرأة وجهها يف احلج وغريه
ألهنا ؛  بل إن املرأة يف احلج أحرى أن تلتزم احلجاب وغريه من الواجبات،  موضع بسطها

 .  يف عبادة عظيمة ويف موطن عظيم

 من يعمل سائق سيارة وأحرم من جدة 
وقد ،   أنا أعمل سائق سيارة بني اململكة العربية السعودية واليمن- ٦٠٨س

فهل علي شيء يف ذلك ،  ة عدة مرات ولكن كنت أحرم من مدينة جدةأديت العمر
 ؟  أم ال

والصالة والسالم على نبينا حممد ،  احلمد هللا رب العاملني،  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :  أما بعد،  وعلى آله وصحبه أمجعني

                                                 
 .  )٢٦٨١(، النسائي مناسك احلج  )٨٣٣(، الترمذي احلج  )١٧٤١(البخاري احلج ) ١(
 .  )٦/٣٠(، أمحد  )٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك  )١٨٣٣(أبو داود املناسك ) ٢(
 .  ) ٢١٥ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٣(
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دد ألهل فح،   املواقيت اليت حيرم منها القادم ألداء احلج أو العمرة     ّ        فقد بي ن النيب 
،  وحدد ألهل جند قرن املنازل وهو السيل الكبري،  اليمن يلملم وهي املسماة بالسعدية

،  وحدد ألهل املدينة ذا احلليفة،  وحدد ألهل الشام واملغرب اجلحفة وهي قريبة من رابغ
 أي )٢( )١( } هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ملن أراد احلج أو العمرة { : وقاهلن

هذه املواقيت هلذه اجلهات وملن أتى عليها من غري أهل هذه اجلهات إذا كان يريد احلج أو 
فإذا كنت ،  وأما جدة فهي ليست ميقاتا إال ألهلها وملن أنشأ نية النسك فيها،  العمرة

بنية العمرة فإنه يتعني عليك أن حترم بامليقات الذي متر به يف طريقك من قادما من اليمن 
فإذا تعديته وأحرمت من جدة وجب عليك دم ألنك ،  هذه املواقيت وال تتعداه إىل جدة

وقد ،  ومن ترك واجبا فعليه دم،  تركت واجبا هو اإلحرام من امليقات الذي مررت به
وتتجاوز امليقات يف كل مرة من هذه ،  اليمنذكرت أنك حترم من جدة يف قدومك من 

،  وهي ذبح شاة توزعها على فقراء احلرم وال تأكل منها شيئا،  املرات يكون عليك فدية
لكن حتتاج إىل هذا اجلربان ،  فيكون ذلك جربانا ملا نقصته من النسك وعمرتك صحيحة

 .  جتاوزت امليقاتويعد هذا بتعدد العمر اليت أحرمت هبا من جدة و،  الذي ذكرناه

 من نوى العمرة وتعدى امليقات دون أن حيرم 
وتعدى ،   لو حصل هذا بأنه مثال قادم بقصد العمرة ورمبا لغرض آخر- ٦٠٩س

فما ،  فعلم باحلكم قبل أن يأخذ العمرة،  امليقات الذي جيب أن يكون قد أحرم منه
 ؟  العمل يف مثل هذه احلالة

وميضي يف نسكه ،   بعدما جتاوزه تقرر عليه الدمإن كان أحرم من دون امليقات
 .  ويؤديه

                                                 
،  )١/٣٣٢(، أمحد  )٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج  )١١٨١(، مسلم احلج  )١٤٥٢(البخاري احلج ) ١(

 .  )١٧٩٢(الدارمي املناسك 
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه)  ١٤٣،  ١٤٢ /٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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 حكم عودة من تعدى امليقات دون أن حيرم 
 ؟   يعين ال تلزمه العودة إىل امليقات- ٦١٠س

                          ُ ِّ  ميضي يف نسكه إال إن تذكر أو ذ ك ر ،  انتهى األمر،  ال داعي للعودة ما دام قد أحرم
 .  فإنه يكون قد أتى بالواجب وال شيء عليه،  نهقبل أن حيرم مث عاد إىل امليقات وأحرم م

 حكم من تعدى امليقات دون أن حيرم وقد قدم بالطائرة 
:  مثال،   مثل هذا احلكم يسري حىت على القادم بوسيلة اجلو بالطائرة- ٦١١س

ومر مبدينة جدة لزيارة بعض األهل أو األصدقاء ليوم ،  قادم من الرياض ويريد العمرة
 ؟  هل يلزم أن حيرم من ما حياذي امليقات من اجلو،  أو ليومني

هذا احلكم يشمل القادم من بلده ألداء النسك من بلده الذي هو من وراء امليقات 
فإنه جيب عليه أن حيرم من هذا امليقات إذا مر به أو مر حماذيا له من ،  ألداء النسك

ذهب بالطائرة يتهيأ لإلحرام قبل فالذي ي،  األرض أو من اجلو فإنه ال يتجاوزه إال بإحرام
أو هم يعلنون ،  وإذا حاذى امليقات إما أن يسأل املالحني،  الركوب مبا يريد أن يتهيأ به

أو هو حيتاط وحيرم إذا غلب على ظنه بأنه قرب من امليقات فيحرم من ،  ذلك للناس
 .   دمذا فيكون عليهوإذا فعل ه،  أما أن يتعداه إىل أن يرتل يف مطار جدة فهذا خطأ،  اجلو

 حكم من أحرم وذهب لزيارة بعض األقارب 
 ؟   حىت لو كان سيبقى يف جدة ليوم أو ليومني للزيارة- ٦١٢س

ولو كان سيبقى يف جدة ليوم أو ليومني إن أراد أن يبقى يف جدة قبل أداء النسك 
فهذا وإن نزل إىل مكة وأدى النسك مث رجع إىل جدة إىل عمله ،  يبقى يف إحرامه

يعين ما دام ناوي العمرة ال جيوز له أن يتعدى ،  ألن املبادرة بأداء النسك أحسن؛  أحسن
إن شاء بقي يف جدة ،  مث هو بعد ذلك هو يف خيار،  امليقات إال بإحرام ال شك يف هذا

 .  وإن شاء نزل إىل مكة وعاد إىل جدة لعمله،  بإحرامه
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 املواقيت 

 دون أن حيرم حكم من جتاوز ميقات اإلحرام 
،  أمتىن يف هذه السنة أن أؤدي فريضة احلج إن شاء اهللا:   يقول السائل- ٦١٣س

فبخصوص ميقات أهل العراق ،  وحيال هذا األمر كان ال بد أن أقرأ عن فريضة احلج
قرأت يف كتاب أنه على احلاج املسافر إىل السعودية بالطائرة جيوز له أن حيرم من مدينة 

 فنويت الزيارة أوال وأيضا أحرم من  أنوي زيارة قرب رسول اهللا وملا كنت،  جدة
،  ولكن لو وصلت إىل جدة يوم الثامن والعشرين من ذي القعدة،  ميقات أبيار علي

،  فبهذا ال يصبح أمامي سوى اإلحرام من جدة،  ومل أمتكن من الزيارة قبل احلج
ُ              ومررت على ميقات احلديبية ول ب ي ت  عندها وأنا م ،  تجه من جدة إىل مكة املكرمة                          َ َّْ 

وهو أنه على من أراد ،  فأعود مرة أخرى بشأن الكالم الذي قرأته يف هذا الكتاب
إما أن حيرم من :  وهو أمام إحدى ثالث،  احلج بالطائرة فعليه أن ال يتجاوز امليقات

أو موازيا أو حيرم بالطائرة يف امليقات ،  ) مطار بلد احلاج (أو حيرم من املطار ،  بيته
 .  للميقات إن كان األمر غري صعب

وسؤايل هل لو أحرمت من احلديبية بعدما وصلت إىل مطار جدة أكون بذلك قد 
وإن كان ذلك جتاوزا للميقات ؟  وماذا علي فعله بعد ذلك؟  جتاوزت ميقات اإلحرام

 ؟  وما هي كيفية القضاء،  فما هي الكفارة
ه حيرم إذا حاذى امليقات الذي مير به يف اجلو يف من قدم يف الطائرة يريد احلج فإن

ويعمل السنن اليت تفعل قبل ،  وال مانع أن يتهيأ لإلحرام قبل ركوب الطائرة،  طريقه
مث إذا قارب ،  اإلحرام من االغتسال والتنظف والتطيب وإعداد اإلنسان نفسه لإلحرام

يتلبس بالنسك الذي يريد وال يؤخر و،  امليقات فإنه حيرم من حذائه أو قبله بقليل احتياطا
فإن جدة ليست ميقاتا إال ألهلها وملن ،  اإلحرام إىل مطار جدة كما يتومهه بعض الناس

 .  ومل يسبق له نيته قبل وصوله إليها،  نوى النسك منها
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وحترم من ،   قبل احلجومبناسبة ما ذكرت من أنك تريد زيارة مسجد الرسول 
فمن قدم إىل جدة وهو يريد الذهاب إىل ،  رجعت فهذا عمل جائزميقات أهل املدينة إذا 

ولكن تذكر أن الزيارة تعذرت يف هذا ،  املدينة فإنه حيرم من ميقات املدينة إذا رجع منها
فالواجب يف هذه احلالة عليك أن حترم ،  وأنك مل يبق أمامك إال اإلحرام للحج،  الوقت

أما تأخري اإلحرام إىل ،  مكة منه وهو جدةمن املكان الذي عزمت على الذهاب إىل 
ألن الواجب أن حترم من املكان الذي عزمت على الذهاب إىل مكة ؛  احلديبية فهذا خطأ

فبتأخريك لإلحرام إىل احلديبية تكون قد ،  منه وال تؤخره إىل مكان آخر قريب من مكة
ا على مساكني احلرم فعليك فدية وهي ذبح شاة توزعه،  أحرمت بعد امليقات بالنسبة لك

وإذا كنت ال تستطيع الذبح ماليا فإنك ،  سواء ذحبتها بنفسك أو وكلت من يذحبها عنك
ألنك تركت اإلحرام من املكان الذي جيب عليك اإلحرام منه وأخرته ؛  تصوم عشرة أيام

 والزيارة اليت يشرع السفر هلا هي زيارة مسجد الرسول ،  إىل مكان دونه مما يلي مكة
:  فقولك،   وال قرب غريهفال جيوز السفر بنية زيارة القبور ال قربه ،   زيارة قربهال
ال تشد الرحال  {  قول غري صحيح لقول النيب ) كنت أنوي زيارة قرب الرسول  (

 )٢( )١( } واملسجد األقصى،  ومسجدي هذا،  املسجد احلرام:  إىل ثالثة مساجدإال 
أما القبور فإهنا ال يسافر ألجل ،  فالزيارة اليت يسافر هلا إمنا تكون ألحد املساجد الثالثة

والقصد منها ،  وإمنا تكون زيارة القبور بدون سفر،  زيارهتا ال قبور األنبياء وال غريهم
هذا القصد من ،  مليت والدعاء له واالستغفار له واالعتبار بأحوال املوتىالسالم على ا

أما أن يسافر ألجل قصد زيارة قرب من القبور ،  وهذا حكمها،  الزيارة الشرعية للقبور
وقد هنى ،  ألنه من وسائل الشرك؛  سواء كان قرب نيب أو ويل أو غري ذلك فهذا حرام

وإذا ،  وخص السفر لزيارة املساجد الثالثة،  ىل الشرك عن الوسائل اليت تؤدي إالنيب 
 .   وصلى فيه فإنه يزور قربه تبعا لذلكزار مسجد الرسول 

                                                 
 .  )٣/٤٥(، أمحد  )١٤١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٨٩٣(البخاري الصوم ) ١(
 .  يث أيب هريرة رضي اهللا عنهمن حد)  ٥٦ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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 حكم من أحرم يف الطائرة وقام بالتلبية قبل امليقات 
ويف كل مرة أحرم يف الطائرة وأقوم بالتلبية ،   اعتمرت أكثر من مرة- ٦١٤س

 ؟  فهل علي شيء،  قبل امليقات
لواجب على من يريد احلج أو العمرة أن حيرم من امليقات إذا مر به أو حاذاه يف اجلو ا

واهللا ،  وإن أحرم قبله بيسري فال بأس من أجل االحتياط لسرعة الطائرة،  إذا كان يف طائرة
 .  أعلم

 ميقات من نزل يف مكان يف املمكلة 
قادم من جنوب  لكن كونه أحرم من آبار علي مع العلم أنه أصال - ٦١٥س

 ؟  اململكة ال يؤثر هذا
ألنه يأخذ ؛  هو ملا رجع من املدينة إىل مكة فعليه أن حيرم من ميقات أهل املدينة

 أو هن هلن وملن مر عليهن { :  قال- ملا حدد هذه املواقيت - لقوله ،  حكم املدينة

 .   فهو يأخذ حكم أهل اجلهة اليت جاء منها)٢( )١( } أتى عليهن من غري أهلهن

 إحرام املكي الذي وكل للحج عن غريه 
 لو وكل رجل رجال مكيا ليحج عنه فهل جيب على هذا الوكيل املكي - ٦١٦س

 ؟  اإلحرام من ميقات أهل اليمن أم حيرم من مكة
ذا كان احلج فريضة وعجز عن مباشرته  أنه إ- وخروجا من اخلالف -األكمل 

وخروجا من خالف من ،  هذا هو األفضل،  بنفسه أن يوكل من حيج عنه من بلده
وكذلك النائب ،  إن املنوب عنه جيب عليه احلج من بلده:  وقالوا،  أوجب ذلك عليه

 .  عنه

                                                 
،  )١/٢٣٨(، أمحد  )٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج  )١١٨١(، مسلم احلج  )١٤٥٤(البخاري احلج ) ١(

 .  )١٧٩٢(الدارمي املناسك 
 .  ) ١٤٣ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
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 حكم من مل حيرم من امليقات لعدم قدرته املادية على شراء ثياب اإلحرام 
 لقد قدمت إىل مكة املكرمة ألول مرة ومل أحرم من امليقات ألخذ - ٦١٧س

وبعد ،  فدخلت مكة يف ثيايب العادية،  عمرة لعدم قدريت املادية على شراء اإلحرام
فهل علي شيء يف هذا ،  مضي عشرة أيام وأنا يف مكة متكنت من أداء العمرة من مكة

 ؟  أم ال
 حيصل له إشكال وال يعمد إىل رأيه وما ميليه عليه الواجب على املسلم أن يسأل عندما

،  فلو أنك سألت قبل أن تقدم على هذا الشيء لكان هذا هو الواجب عليك،  جهله
ألن ؛  فاملسلم إذا جاء يريد احلج أو العمرة ال جيوز له أن يتجاوز امليقات بدون إحرام

هن هلن وملن أتى عليهن من غريهن ممن أراد  { :  ملا حدد هذه املواقيت قال النيب

فاإلحرام ليس ،   وأما أنك ال تقدر على شراء مالبس اإلحرام)٢( )١( } احلج والعمرة
فلو أنك نويت الدخول يف النسك ولبيت ،  وإمنا هو نية الدخول لنسك،  مالبس اإلحرام

وإذا كان ،  عمرة من امليقات فإنك تكون بذلك أحرمت ولو مل ختلع مالبسك العاديةبال
 رخص ملن مل جيد اإلزار أن يلبس ليس معك ما تشتري به مالبس اإلحرام فالنيب 

وجعلت على ،  فلو أبقيت السراويل عليك وخلعت ما عليك من بقية الثياب،  السراويل
أما وقد ،  إىل أن جتد ما تشتري به إزارا ورداءأعلى جسدك شيئا تلفه به لكفى هذا 
فإن إحرامك صحيح ،  مث أحرمت من مكة،  أخطأت وجتاوزت امليقات بدون إحرام

فيكون عليك فدية أن ،  إال أنه ناقص ألنك تركت واجبا وهو اإلحرام من امليقات،  أيضا
فإن مل جتد فإنك ،  أو تأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة وتوزعه على فقراء احلرم،  تذبح شاة

 .  واهللا أعلم،  تصوم عشرة أيام

                                                 
،  )١/٣٣٢(، أمحد  )٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج  )١١٨١(، مسلم احلج  )١٤٥٢(البخاري احلج ) ١(

 .  )١٧٩٢(الدارمي املناسك 
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ١٤٢ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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 حكم من وصل إىل مكة قبل احلج بشهرين 
 وأحرم من مكة ألنه مقيم وأدى مناسك احلج والعمرة ومل يسع فيها 

 توجهت إىل مكة للبحث عن عمل أكسب منه ولكين مل أحرم للقيام - ٦١٨س
ومكثت إىل أن جاء ،  ن تقريباوقد كان وصويل مكة قبل احلج بشهري،  بأداء عمرة

ولكين ال أعلم هل يلزمين أن أحرم من امليقات ،  وقت احلج فأردت أن أحج الفريضة
وفعال ،  ما دمت أقمت يف مكة فأحرم منها:  فسألت عن ذلك فقيل يل،  أم من مكة

أحرمت من مكة وأديت مناسك احلج ما عدا السعي فإين مل أسع ال يف احلج وال يف 
فهل هذا الذي ذكرته بدءا بدخويل مكة بدون ؟  فما احلكم،  اليت أديتها بعدهالعمرة 

 ؟  إحرام علما أن هذا حصل منذ عدة سنوات
فإن كان يريد احلج ،   لإلحراممن مر على أحد املواقيت اليت حددها رسول اهللا 

 ملا حددها أو العمرة عند مروره به فإنه ال جيوز له أن يتعداه بدون إحرام ألن الرسول 
 فإن )٢( )١( } هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن يريد احلج أو العمرة { : قال

،  تعداها بدون إحرام مث ذكر أو علم خطأه فإنه جيب عليه الرجوع واإلحرام من امليقات
مل يرجع وأحرم من دونه فإحرامه صحيح ولكن يكون عليه دم عن النقص الذي فإن 

فأنت إذا كنت عند مرورك بامليقات ناويا للحج .  حصل من جتاوز امليقات بدون إحرام
ولكن عليك الفدية كما ذكرنا وهي ،  ومل حترم وأحرمت من مكة فإن إحرامك صحيح

 كنت مررت بامليقات وأنت مل تنو حجا أما إذ،  ذبح شاة توزعها على مساكني احلرم
وإمنا قدمت ملكة لعمل أو حلاجة ومل يكن يف نفسك أن حتج أو تعتمر فال ،  وال عمرة

،  حرج عليك يف جتاوز امليقات بدون إحرام يف هذه احلالة على الصحيح من قويل العلماء
قد عزمت على فإذا كنت ،  وإذا عزمت على احلج فإنك حترم من املكان الذي عزمت منه

                                                 
،  )١/٣٣٢(، أمحد  )٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج  )١١٨١(، مسلم احلج  )١٤٥٦(البخاري احلج ) ١(

 .  )١٧٩٢(الدارمي املناسك 
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه)  ١٤٣،  ١٤٢ /٢ " ( صحيحه"  مام البخاري يفرواه اإل) ٢(
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وإذا عزمت على العمرة وأنت يف مكة ،  احلج من مكة كما ذكرت فأنت حترم من مكة
 أخرج عائشة إىل ألن النيب ؛  وإمنا خترج إىل احلل وحترم منه،  فإنك ال حترم من مكة

 .   وهو أدىن احلل)١(وأحرمت بالعمرة من التنعيم ،  التنعيم
وتركت السعي من العمرة اليت أديتها ،  جوما ذكرت من أنك تركت السعي من احل

فأنت أخطأت يف هذا خطأ كبريا ألن السعي ركن من أركان احلج ال يتم ،  بعد احلج
فتركك له جيعل ،  وكذلك هو ركن من أركان العمرة ال تتم العمرة إال به،  احلج إال به

مث ،  لحجفعليك أن ترجع إىل مكة وأن تسعى ل،  وجيعل عمرتك ناقصة،  حجك ناقصا
 .  إذا فرغت من سعي احلج تسعى للعمرة

وإن حصل منك يف هذه الفترة مجاع فإنه جيب عليك مع السعي أيضا أن تذبح شاة 
توزعهما على مساكني احلرم ألنه ال جيوز لك وطء زوجتك ،  عن احلج وشاة عن العمرة
 .  حىت تكمل احلج والعمرة

 حكم املقيم يف الرياض وأحرم من جدة 
ويف موسم ،  أنا أعمل مبدينة الرياض منذ ثالث سنوات:   يقول السائل- ٦١٩س

احلج السابق سافرت بطريق الرب أنا وزوجيت إىل جدة واليت كانت حامال يف ذلك 
وكانت النية إذا وصلنا إىل جدة بالسالمة ،  واحلمل بالنسبة هلا كان أمرا متعبا،  الوقت

وبعد أن وصلنا ،  حلج أن ننوي من جدةوكانت صحة زوجيت تتحمل مشاق وأتعاب ا
مع العلم أنين أديت ،  فأجابت باإلجياب؟  هل تستطيع أن تؤدي الفريضة:  وسألتها

،  وأحرمنا مع أهل جدة،  فخرجنا للحج من جدة،  فريضيت بعون اهللا يف وقت سابق
عند مع العلم أننا مكثنا يومني يف جدة قبل احلج ،  ومل حنرم من ميقات أهل الرياض

ويف حالة ارتكابنا ؟  أفيدونا هل بفعلنا هذا ارتكبنا خمالفة بالنسبة لإلحرام،  أقاربنا
 ؟  خمالفة فماذا جيب علينا فعله

                                                 
 .  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه)  ١٧٢،  ١٧١ /٢ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ١(
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وقد أوقفوا ،  بل هم مترددون فيه،  إذا كان هؤالء كما ذكر أهنم مل يعزموا على احلج
تطيع احلج حجوا هذا فإن كانت تس،  األمر على معرفة حال املرأة عند وصوهلا إىل جدة

فإنه يكون ميقاهتم من املكان الذي عزموا على احلج ،  وإن مل تستطع مل حيجوا،  العام
أما إذا ،  فما دام أهنم مل يعزموا على احلج إال يف جدة فيكون حمل إحرامهم يف جدة،  منه

اوز امليقات كانوا قدموا من الرياض إىل جدة يريدون احلج هذا العام فحينئذ ال جيوز هلم جت
وإمنا حيرمون من امليقات إذا مروا به بالسيارة أو مروا به من اجلو حيرمون ،  بدون إحرام
املهم أن ال ،  مث يرتلوا إىل مكة،  وال مانع أن يذهبوا إىل جدة وهم حمرمون،  من حماذاته

كون وي،  يتجاوزوا امليقات بدون إحرام إذا كانوا أنشئوا السفر من الرياض بقصد احلج
والذبح ذبح شاة ،  يف هذه احلالة على كل واحد منهم دم لتجاوزهم امليقات بدون إحرام

ومن مل يستطع ذبح هذه ،  يذحبها يف مكة ويوزعها على فقراء احلرم،  جتزي يف األضحية
 .  الفدية فإنه يصوم عشرة أيام

 يف الطواف 

 األخطاء اليت تقع يف الطواف 
 ؟  ما هي هذه األخطاء،  ليت تقع يف الطواف هناك بعض األخطاء ا- ٦٢٠س
وقد يكون ،   كثري من احلجاج يلتزم أدعية خاصة يف الطواف يقرؤها من مناسك- ١

وهذا خطأ من ،  جمموعات منهم يتلقوهنا من قارئ يلقنهم إياها ويرددوهنا بصوت مجاعي
 :  ناحيتني

 يف ألنه مل يرد عن النيب ؛  أنه التزام دعاء مل يرد التزامه يف هذا املوطن : األوىل
 .  الطواف دعاء خاص

واملشروع أن يدعو ،  أن الدعاء اجلماعي بدعة وفيه تشويش على الطائفني : الثانية
 .  كل شخص لنفسه وبدون رفع صوته
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ألن الركن اليماين يستلم باليد ؛  وهذا خطأ،   بعض احلجاج يقبل الركن اليماين- ٢
فاحلجر األسود يستلم ويقبل إن أمكن أو ،  ل احلجر األسودوإمنا يقب،  فقط وال يقبل

،  والركن اليماين يستلم وال يقبل وال يشار إليه عند الزحام،  يشار إليه مع الزحام إليه
 .  وبقية األركان ال تستلم وال تقبل

ألن ؛  وهذا غري مشروع،   بعض الناس يزاحم الستالم احلجر األسود وتقبيله- ٣
وفيه فتنة مبزامحة الرجال ،  مشقة شديدة وخطر على اإلنسان وعلى غريهالزحام فيه 

وإذا مل يتمكن أشار إليه بدون ،  واملشروع تقبيل احلجر واستالمه مع اإلمكان،  للنساء
وال سيما أن استالم ،  والعبادات مبناها على اليسر والسهولة،  مزامحة وخماطرة وافتتان

واملزامحة ،  ومع عدم اإلمكان تكفي اإلشارة إليها،  اناحلجر وتقبيله مستحب مع اإلمك
 .  !؟  قد يكون فيها ارتكاب حمرمات فكيف ترتكب حمرما لتحصيل سنة

 حكم الكالم أثناء الطواف بالبيت بغري األدعية املشروعة 
 هل يؤثر الكالم أثناء الطواف بالبيت بغري األدعية املشروعة كأن - ٦٢١س

 ؟  يكون يف أمور الدنيا
لكن األوىل للمسلم الذي يطوف ببيت اهللا أن ال ،  الكالم يف حال الطواف جائز

،  لكنه ال يؤثر على صحة الطواف،  ألن اشتغاله بالكالم خالف األوىل؛  يشتغل بالكالم
 .   وبدعائهواألوىل أن يشتغل بذكر اهللا 

 حكم املزامحة على تقبيل احلجر األسود 
فهل هو ،  زامحون على تقبيل احلجر األسود يالحظ أن الناس يت- ٦٢٢س

 ؟  ضروري إلمتام العمرة أو احلج
ألن تقبيله سنة من حق من متكن من ذلك ؛  ال جيوز التزاحم من أجل تقبيل احلجر

وافتتان ،  واملزامحة قد يترتب عليها فعل حمرم من إضرار بالناس الضعفاء،  بدون ضرر
 ! ؟  ما أو حمرمات من أجل فعل سنةفكيف يرتكب حمر،  بالنساء باملالصقة
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 شرع لنا أن نشري إىل احلجر إذا حاذيناه ومل نتمكن من الوصول إليه إال والنيب 
$  {،  واحلمد هللا،   وهذا من يسر هذه الشريعة السمحة)١(مبزامحة أو إحراج  tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ 

ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8l tym 4 { )٢(  . 

 حكم من طاف ستة أشواط حول الكعبة والسابع من داخل حجر إمساعيل 
 ما حكم من طاف ستة أشواط حول الكعبة والسابع من داخل حجر - ٦٢٣س
 عليه حىت تكمل حجته فماذا جيب؟  مث سعى سبعة أشواط وحتلل بعد ذلك،  إمساعيل
 ؟  أو عمرته

ألن الشوط الذي جاء به من داخل احلجر مل ،  هذا يعترب مل يكمل السبعة األشواط
وإذا مل يتم طوافه مل يصبح سعيه ،  فهو مل يكمل الطواف بالبيت،  يكن مستوفيا للكعبة

اف فيجب عليه أن يعيد الطو،  ألن السعي يشترط أن يكون بعد طواف صحيح؛  كامال
 .  والسعي

             ً                        ً  حكم من طاف ست ا وباعتقاده أنه طاف سبع ا 
إننا مل نطف :  ويف هناية الطواف قالت له،   رجل طاف هو وامرأته- ٦٢٤س

بل بىن على اعتقاده بأهنما طافا سبعة ،  ولكنه مل يأخذ برأيها،  سوى ستة أشواط
 ؟  وماذا عليه؟  حلكمما ا:  وبعد االنتهاء من العمرة والعودة إىل بلده يسأل،  أشواط

ولو قال ،  إذا غلب على ظنه أنه طاف سبعة أشواط أو تيقن ذلك فإن طوافه صحيح
،  وهو متيقن خالفه،  ألن قوله يفيد الشك؛  إنك مل تطف إال ستة أشواط:  له أحد

 .  فطواف املذكور صحيح إن شاء اهللا،  واليقني ال يزول بالشك

                                                 
 .  ) ٤٧٣ / ٣ " ( فتح الباري: "  ، وانظر ) ١٦٢ / ٢ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ١(
 .  ٧٨:   احلج آيةسورة) ٢(
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فإن الواجب عليها أن تبين على ،   تطف إال ستة أشواطإهنا مل:  وأما امرأته اليت قالت
،  وتأيت بالشوط السابع إال إذا غلب على ظنها صحة ما قال زوجها،  وهو األقل،  اليقني

 .  وبنت على ذلك فطوافها صحيح إن شاء اهللا

 حكم االستئناف يف الطواف 
 اإلنسان كأن يطوف،   هل جيوز قطع الطواف لفترة قصرية مث يستأنف- ٦٢٥س

أم أنه ال بد من االستمرار فيه واملتابعة ،  مخسة أشواط مث يستريح قليال ويكمل الباقي
 ؟  يف أشواطه

وكذلك االستمرار يف ،  من املعلوم أن من شروط صحة الطواف املواالة بني األشواط
الة إال أنه جتوز للعذر أن يقطع املواالة كما لو أقيمت الص،  الشوط الواحد حىت يكمله
،  مث إذا سلم يأيت ببقية أشواط الطواف ويبين على ما مضى منها،  وهو يطوف فإنه يصلي

وكذلك لو ضعف يف أثناء الشوط واستراح قليال مث واصل فال حرج يف ذلك إن شاء اهللا 
لو مثال فصل بني األشواط فصال طويال فإنه ،  أما إذا قطع املواالة من غري حاجة،  للحاجة

 .  من استئناف الطواف من أوله ألنه أخل باملواالة من غري عذربذلك ال بد 

 حكم من يطوف وحيمل ولده وأصابه شيء من بول الصيب 
 إذا كان الشخص وهو يطوف بالبيت حلج أو عمرة حيمل صبيا على - ٦٢٦س

فهل جيب أن ،  وكان الزحام حول البيت شديدا،  كتفه وأصابه شيء من بول الصيب
وإن مل يعلم ؟  أم جيوز له أن يواصل طوافه،  واف حىت يزيل ما أصابهخيرج ويقطع الط

 ؟  به إال بعد أن أكمل الطواف فهل تلزم إعادته أم ال
 :  هذا السؤال يتكون من نقطتني

 . إذا كان يطوف بالصيب وتبول عليه يف أثناء الطواف وأصاب ثيابه : النقطة األوىل
 .  علم شيئا حىت فرغ من الطواف ووجد عليه أثر البولإذا طاف به ومل ي : والنقطة الثانية
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فإنه يلزمه إذا تبول عليه الصيب يف أثناء الطواف أن يقطع الطواف  : أما النقطة األوىل
ألن الطواف عبادة يشترط هلا الطهارة من احلدث ومن ؛  وخيرج ويغسل ما أصابه البول
 يف أثناء الطواف فإنه يكون طوافه قد فإذا تبول الصيب عليه،  النجاسة على الثوب والبدن

بطل فيخرج ويغسل النجاسة ويستأنف الطواف من جديد ألن من شروط صحة الطواف 
 .  الطهارة

وبعدما فرغ ،  وهي ما إذا طاف وهو مل يعلم واستكمل العبادة : أما املسألة الثانية
صحيح من قويل العلماء فالذي أراه يف هذه احلالة أن طوافه صحيح ألن ال،  وجد أثر البول

أن املصلي إذا صلى وانتهى من الصالة ووجد على ثوبه جناسة بعد الصالة فصالته 
 .  إال إذا علم بالنجاسة يف أثناء الصالة فإنه ال يستمر فيها،  صحيحة

 يف السعي 

 حكم قطع السعي ألداء الصالة 
 ؟   هل جيوز أن يقطع السعي ألداء الصالة- ٦٢٧س

،  صالة وهو يف السعي فإنه يصلي ويستأنف الشوط الذي صلى فيه فقطإذا أقيمت ال
وإذا صادف وقت الصالة بعد هناية شوط كامل ،  أما ما قبله من األشواط فيبىن عليه

 .  يصلي ويبدأ الشوط الذي بعده

 حكم تقدمي السعي على الطواف 
دما  أنا وزوجيت سابقا لكنه حصل عن- وهللا احلمد - لقد اعتمرت - ٦٢٨س

وصلنا إىل احلرم طلبت مين زوجيت أن نسعى قبل أن نطوف ألن اجلو كان حارا 
فما حكم تقدمي ،  لكن مل نفعل ذلك بل قدمنا الطواف على السعي،  واملسعى مظلال

 ؟  ومن فعل ذلك فماذا عليه أن يفعل؟  السعي على الطواف
 والسالم على سيد املرسلني والصالة،  احلمد هللا رب العاملني،  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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مث سعى بني الصفا ،   بدأ بالطواف أوالال جيوز تقدمي السعي على الطواف ألن النيب 
 )٣( )٢( } خذوا عين مناسككم { :  وقال)١(واملروة بعدما صلى ركعتني خلف مقام إبراهيم 

ولو فعله إنسان ال يصح ألنه يشترط لصحة السعي ،  تقدمي السعي على الطواف ال جيوزو
 ؟  أن يكون بعد طواف مشروع

 حكم من قدم سعي احلج يوم الثامن على طواف اإلفاضة 
 هل جيوز للمتمتع تقدمي سعي احلج يوم الثامن مقدما على طواف - ٦٢٩س
 ؟  اإلفاضة

ألن السعي يف حق املتمتع إمنا ؛  سعي على طواف اإلفاضةاملتمتع ال جيوز له أن يقدم ال
 .  فتقدميه قبل طواف اإلفاضة جاء يف غري حمله فال جيزئ،  يكون بعد طواف اإلفاضة

 حكم من قام جبميع املناسك 
 على أكمل وجه وبعد طواف اإلفاضة مل يسع بني الصفا واملروة جهال 

وعندما وصلت إىل مكة طفت ،   إنين ذهبت إىل احلج متمتعا فأحرمت- ٦٣٠س
مث حتللت من مالبس اإلحرام إىل اليوم ،  مث سعيت بني الصفا واملروة،  بالبيت احلرام

مث ،  ورميت اجلمرات،  مث ذهبت إىل مىن وعرفة واملزدلفة،  الثامن من ذي احلجة
وعندما رجعت إىل مكة طفت بالبيت ،  قمت جبميع هذه املناسك على الوجه األكمل

وكنت أظن أن ،  ولكنين مل أسع بني الصفا واملروة جهال مين،  رام طواف اإلفاضةاحل
وطفت ،  ولذلك مل أسع،  وليس بعده سعي،  طواف اإلفاضة هو آخر ركن يف احلج

                                                 
من حديث عبد اهللا بن عمر رضي )  ١٦٦ص (، وكذلك  ) ١٦٣ /٢ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ١(

 .  اهللا عنه
 .  )٣٠٦٢(النسائي مناسك احلج ) ٢(
"  ، ورواه اإلمام مسلم يف من حديث جابر بن عبد اهللا)  ٢٥ /٥ " ( السنن الكربى"  رواه البيهقي يف) ٣(

 .  . " لتأخذوا مناسككم: "  بلفظ)  ٩٤٣ /٢ " ( صحيحه
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فما ،  ومل أعرف هبذا إال بعد أن تذكرت مبصر،  ورجعت إىل القاهرة،  طواف الوداع
 ؟  احلكم يف حجي

والسعي ركن من ،  ألنك تركت السعي؛  كمل إىل اآلنلكنه مل ي،  حجك صحيح
:  واملتمتع عليه طوافان وسعيان،  ألنك فيما وصفت من أفعالك متمتع؛  أركان احلج

وقد أديت الطواف وبقي ،  وطواف وسعي للحج،  وهذا قد أديته،  طواف وسعي للعمرة
بني الصفا واملروة وأن تسعى للحج سبعة أشواط ،  وعليك أن تقدم ملكة،  عليك السعي
 .  بنية سعي احلج

،  فيجب عليك ذبح شاة يف مكة،  وإذا كنت قد جامعت زوجتك يف هذه الفترة
 .  وال تأكل منها شيئا،  تذحبها وتوزعها على فقراء احلرم

ألنك ؛  ألن وداعك األول ليس يف حمله؛  وكذلك عليك شاة أخرى عن الوداع
وبإمكانك أن تقدم إىل مكة وحترم بعمرة وتأيت  ، طفت للوداع قبل كمال أركان احلج

،  وإن دخلت إىل مكة ومل حترم للعمرة؛  وإذا فرغت منها تسعى للحج،  بأعماهلا
 .  ولكن الصفة األوىل أحسن،  فال حرج يف ذلك؛  وسعيت للحج مباشرة

 حكم تغيري النية من مفرد إىل متمتع بعد الطواف والسعي 
 ؟  نية للمفرد بعد الطواف والسعي ليصبح متمتعا هل جيوز تغيري ال- ٦٣١س

فإذا ،  بل األحسن أن يتحول من كونه مفردا إىل كونه متمتعا،  ال مانع من ذلك
مث حيرم باحلج بعد ذلك ويكون ،  طاف وسعى يقصر من رأسه ويتحلل ويعتربها عمرة

ه بعدما طافوا  أصحابوقد أمر به النيب ،  وهذا يسمى فسخ احلج إىل العمرة،  متمتعا
ليكونوا متمتعني إال من كان ؛  وسعوا أن يقصروا وجيعلوها عمرة حيرمون بعدها باحلج

 .  )١(فإنه يبقى على إحرامه ،  ساق اهلدي

                                                 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٥١ / ٢ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ١(
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 حكم من سعت بعد طواف القدوم ومل تكمل السعي بسبب مرضها 
ولكنها مل تستطع إمتام السعي ،   امرأة مريضة سعت بعد طواف القدوم- ٦٣٢س
 ؟  فما احلكم يف هذه احلالة،  ملرضها

،  املريض إذا شرع يف السعي أو يف الطواف ومل يستطع إكماله فإنه يكمل به حمموال
وإذا مل يتيسر محله يف هذه احلالة وقطع الطواف أو السعي فإنه ،  بأن حيمل ويطاف به

لسعي وقوي على الطواف أو ا،  يستأنف الطواف والسعي من جديد إن صح يف جسمه
وال يبين على األشواط السابقة إذا طال ،  أو يطاف ويسعى به حمموال من جديد،  بنفسه

 .  الفصل أو انتقض وضوءه يف حالة الطواف

 حكم من اعتمر وطاف ومل يكمل السعي لشدة الزحام 
وقد قمت أنا وزوجيت بأداء العمرة يف ،   أنا ساكن يف مكة املكرمة- ٦٣٣س

،  أما السعي فلم نكمله لشدة الزحام،  وقد أكملنا الطواف،  شهر رمضان قبل عامني
 ؟  فماذا علينا أن نفعل اآلن

،  وأن ال يتساهل فيها،  الواجب على املسلم أن يؤدي العبادة على الوجه املشروع
وما دمت أحرمت بالعمرة والتزمت هبا فإنه جيب عليك إكماهلا بأن تطوف وتسعى وحتلق 

فما دام ،   من رأسها قدر أمنلة من كل ضفرية فهذا الواجب عليكماواملرأة تقصر،  رأسك
وال تزال العمرة واجبة ،  أنك أديت الطواف ومل تسع إىل اآلن فإنك ال تزال يف إحرامك

وأن تعود حمرما ،  فيجب عليك أن تعيد مالبس اإلحرام اليت خلعتها،  عليك بأن تكملها
واملرأة ،  ك بعد السعي أو حتلق رأسكمث تذهب وتسعى وتقصر من رأس،  كما كنت

وتذهب معك وتسعى وتقصر من ،  كذلك إذا كانت مل تسع فإهنا تعود إىل حالة اإلحرام
وإذا كان حصل منك وطء يف هذه الفترة فإن العمرة تكون ،  رأسها وبذلك تكمل العمرة

تعودان مث ،  قد فسدت ولكن يلزمك إكماهلا على الصفة اليت ذكرهتا لك أنت وزوجتك
إىل املكان الذي أحرمتما منه يف األول وحترمان بعمرة ثانية قضاء للفاسدة وتؤدياهنا 
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فاحلاصل أنه ال ،  وعلى كل واحد منكما ذبح شاة فدية عن الوطء الذي حصل،  كاملة
وأن ال يتالعب اإلنسان هبا ويتساهل ،  بد من التقيد باألركان والواجبات لكل عبادة

يس عذرا يف ترك السعي ألنه كان بإمكانك أن تتالىف الزحام وأن تعود والزحام ل،  فيها
أما أن تتركه تركا هنائيا وتتساهل يف األمر وال تسأل ،  مرة ثانية إذا خف الزحام وتسعى

 .  إال بعد سنتني فهذا يدل على عدم املباالة

 أعمال يوم التروية وعرفة واملزدلفة 

 ما يفعله احلاج يوم التروية 
 ؟   ماذا يفعل احلاج يوم التروية- ٦٣٤س

ألنه يتحلل من اإلحرام بالعمرة ؛  إذا كان احلاج متمتعا فإنه يف يوم التروية حيرم باحلج
واملستحب أن حيرم ،  فإذا جاء يوم الثامن حيرم باحلج،  بعد فراغه من مناسكها عند قدومه

 باحلج كما يفعل عند إحرامه ويفعل عند إحرامه،  وخيرج إىل مىن،  به صباحا قبل الزوال
واالقتصار على ،  بالعمرة من االغتسال والتنظيف والتطيب والتجرد للرجال من املخيطات

وجيوز لبس اخلفني ،  ويلبس من النعال يف الرجلني ما شاء من أنواع النعال،  إزار ورداء
،  تمتع يوم الترويةهذا ما يفعله امل،  واألفضل أن حيرم يف نعلني،  القصريين أسفل الكعبني

 .  أما القارن واملفرد فهما باقيان على إحرامهما من امليقات

 األخطاء اليت تقع من احلجاج يف الوقوف بعرفة 
 ؟  ما هي،   هناك أخطاء تقع من احلجاج يف الوقوف بعرفة- ٦٣٥س
وال ينظر إىل اللوحات اإلرشادية ،   بعض احلجاج ال يتأكد من مكان الوقوف- ١
وهذا إن استمر يف مكانه ومل يدخل ،  توب عليها بيان حدود عرفة فيرتل خارج عرفةاملك

فيجب على احلاج االهتمام هبذا األمر والتأكد ،  عرفة أبدا وقت الوقوف مل يصح حجه
 .  من حدود عرفة ليكون داخلها وقت الوقوف
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ة أو الذهاب  يعتقد بعض احلجاج أنه ال بد يف الوقوف بعرفة من رؤية جبل الرمح- ٢
ويتعرضون ألخطار عظيمة ،  فيكلفون أنفسهم عنتا ومشقة شديدة،  إليه والصعود عليه

وإمنا املطلوب حصوهلم يف ،  وهذا كله غري مطلوب منهم،  من أجل احلصول على ذلك
 )٢( )١( } وارفعوا عن بطن عرنة،   كلها موقفوعرفة { عرفة يف أي مكان منها لقوله 
واملشروع استقبال ،  ومنهم من يستقبل اجلبل يف الدعاء،  سواء رأوا اجلبل أو مل يروه

 .  الكعبة
 بعض احلجاج ينصرفون وخيرجون من عرفة قبل غروب الشمس وهذا ال جيوز - ٣
ة قبله ومل يرجع فمن خرج من عرف،  ألن وقت االنصراف حمدد بغروب الشمس؛  هلم

 ألن الرسول ؛  ويلزمه به دم مع التوبة إىل اهللا،  إليها فقد ترك واجبا من واجبات احلج
خذوا عين  { :  وقد قال عليه الصالة والسالم)٣(ما زال واقفا بعرفة حىت غروب الشمس 

 .  )٥( )٤( } مناسككم

  مىن ملن يريد التعجيل بالسفر أقصر مدة لإلقامة يف
 ؟   ما هي أقصر مدة لإلقامة يف مىن ملن يريد التعجيل بالسفر- ٦٣٦س

يومان بعد ،  أقصر مدة لإلقامة مبىن يف أيام احلج هي اليوم احلادي عشر والثاين عشر
قال ،  وهذا هو التأخر،  واألكمل أن يبقى اليوم الثالث عشر،  وهذا هو التعجل،  العيد

                                                 
 .  )٨٨٤(مالك احلج ) ١(
من حديث جبري بن )  ٨٢ / ٤ (، ورواه اإلمام أمحد  بالغا)  ٣٨٨ / ١ " ( املوطأ"  رواه اإلمام مالك يف) ٢(

 / ٢ (، وعند مسلم  من حديث حممد بن املنكدر)  ١١٥ / ٥ " ( السنن الكربى"  واه البيهقي يف، ور مطعم
 .  " وارفعوا عن بطن عرنة: "  من حديث جابربدون ذكر)  ٨٩٣

 .  من حديث جابر رضي اهللا عنه)  ٨٩٢ - ٨٨٦ / ٢ " ( صحيح اإلمام مسلم: "  انظر) ٣(
 .  )٣٠٦٢(النسائي مناسك احلج ) ٤(
"  صحيحه"  ، ورواه مسلم يف من حديث جابر بن عبد اهللا)  ٢٥ / ٥ " ( السنن الكربى"  رواه البيهقي يف) ٥(

 .  ، من حديث جابر رضي اهللا عنه " لتأخذوا مناسككم: "  بلفظ)  ٩٤٣ / ٢ (
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yϑ  {:  عاىلت sù Ÿ≅¤f yè s? ’ Îû È ÷tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã tΒ uρ ẗz r's? Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã 4 Çyϑ Ï9 4’ s+¨?$# 3 { )١(   ،
ن مىن بعد رمي اجلمرات يف اليوم الثاين عشر بعد الزوال فالتعجل معناه أن خيرج وينفر م

وإذا أدركه الغروب ومل يرحل من مىن فإنه يتعني ،  هذا التعجل،  من قبل غروب الشمس
 .  واهللا أعلم،  عليه املبيت فيها ليلة الثالث عشر والرمي يف اليوم الثالث عشر بعد الظهر

 ما يفعل يف الوقوف بعرفة 
 ؟  عل يف الوقوف بعرفة ماذا يف- ٦٣٧س

فمن فاته الوقوف ،  بل هو الركن األعظم،  الوقوف بعرفة ركن من أركان احلج
 .  بعرفة فاته احلج هذا العام الذي فاته فيه
 :  ووقت مكاين،  والوقوف بعرفة له وقت زماين

يبدأ على الصحيح من زوال الشمس يوم التاسع إىل طلوع فجر :  فالوقت الزماين
 .  لعاشراليوم ا

وجيب على احلاج أن يقف ،  فهو أن يكون داخل حدود عرفة:  أما امليقات املكاين
 حني وقف عند اجلبل وعند الصخرات الكبار داخل حدود عرفة وال يتعداها لقوله 

 )٥( )٤( } وارفعوا عن بطن عرنة { )٣( )٢( } وعرفة كلها موقف،  وقفت ها هنا { : قال
ُ                    وقد و ضعت عليه عالمات حتدده ومل ،  فإن وقف خارج عرفة،  هذا هو امليقات املكاين،      

 - ولو حلظة -يدخل فيها يف الوقت ما بني زوال يوم التاسع إىل طلوع فجر اليوم العاشر 
 .   فاته احلج هذا العام الذي فاته فيهويكون قد،  فإنه ال يصح حجه

                                                 
 .  ٢٠٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )٣/٣٢١(، أمحد  )١٩٠٧(، أبو داود املناسك  )١٢١٨(مسلم احلج ) ٢(
 .  ) ٨٩٣ / ٢ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٣(
 .  )٨٨٤(مالك احلج ) ٤(
 .  ) ٣٨٨ / ١ " ( املوطأ"  رواه اإلمام مالك يف) ٥(
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،  أن يكون موجودا فيها يف وقت الوقوف وهو حمرم باحلج:  ومعىن الوقوف بعرفة
إال إذا وقف هنارا فإن عليه أن يستمر واقفا إىل ،  فإذا فعل ذلك فإنه قد أتى بالواجب

عد غروب وإن جاء إىل عرفة ب،  وال جيوز له االنصراف حىت تغرب الشمس،  الغروب
ويتحقق الوقوف سواء كان واقفا ،  ولو جمرد املرور،  الشمس فإنه يكفيه أدىن وقوف فيها

 .  أو على أي شكل كان،  أو على دابته،  أو على سيارته،  أو جالسا
وذلك أنه إذا زالت الشمس يف ،  وعليه يف عرفة أن يكثر من الدعاء واالبتهال إىل اهللا

مع قصر كل ،  ه يصلي الظهر والعصر مجاعة بأذان واحد وإقامتنيعرفة يف اليوم التاسع فإن
وال داعي ،  مث يستمر يف الدعاء والتضرع إىل أن تغرب الشمس،  منهما إىل ركعتني

وإمنا يستقبل الكعبة ،  لذهابه للجبل أو صعوده عليه أو مشاهدته أو استقباله حال الدعاء
 .  املشرفة

 ة حكم الذين ال يتمكنون من الصال
 يف مسجد منرة يصلون يف أماكنهم ويقوم أحدهم بإلقاء اخلطبة والصالة هبم 

 الحظنا أن بعض احلجاج الذين ال يتمكنون من الصالة يف مسجد منرة - ٦٣٨س
فهل ،  ويقوم أحدهم بإلقاء اخلطبة والصالة هبم كما يف املسجد،  يصلون يف أماكنهم

 ؟  جيوز عقد خطبتني أو أكثر يف عرفة
بة يف يوم عرفة خطبة واحدة يقوم هبا إمام املسلمني أو نائبه يف مكان واحد وهو اخلط

وإمنا بقية احلجاج الذين ال ،  وليست مشروعة على كل جمموعة من احلجاج،  منرة
،  مجع تقدمي،  حيضرون مع اإلمام يف مكان اخلطبة يصلون الظهر والعصر مجعا وقصرا

 ذكرهم السائل تعترب بدعة ال جيوز فعله وجيب تركه وما فعله هؤالء الذين،  بدون خطبة
 .  وباإلمكان مساع اخلطبة من املسجد بواسطة املذياع،  والنهي عنه
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 حكم من ذهب للحج وعندما ذهب 
 إىل عرفة يف اليوم التاسع وجد الزحام الشديد فرجع إىل عمله 

يوم  أحد أصحابنا ذهب للحج ولكنه عندما ذهب إىل عرفة يف ال- ٦٣٩س
فماذا جيب ،  التاسع وجد الزحام شديدا قبل الوصول إليها فقرر الرجوع إىل عمله

 ؟  عليه اآلن
،  إذا أحرم اإلنسان باحلج أو العمرة وجب عليه املضي فيهما إىل أن يكمل مناسكهما

θ#)  {:  قال تعاىل،  وال جيوز له رفض اإلحرام وال يعفيه ذلك من إمتام نسكه ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k pt ø:$# 

nο t÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 { )وقال تعاىل،   )١  :}  yϑ sù uÚtsù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $# Ÿξ sù y]sùu‘ { )اآلية  )٢ - 
 فإذا أحرم اإلنسان بالنسك صار فرضا عليه إكماله كما ورد يف -أحرم :  ومعىن فرض

مث يف ،  فإنه يعترب اآلن قد فاته احلج فعليه أن يعيد مالبس اإلحرام ويتحلل بعمرة،  السؤال
 .  فديةالعام القادم يقضي هذا احلج الذي رفضه ويذبح 

                           ً                                    حكم من ذهب إىل مىن ومل جيد مكان ا فذهب إىل مزدلفة بعد رجوعه من عرفة 
مث ،  ولكين مل أجد مكانا هبا،   بعد رجوعي من عرفة قدمت إىل مىن- ٦٤٠س

 ؟  فما احلكم،  ذهبت إىل مزدلفة
θ#)  {:  يقول اهللا تعاىل à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷è sÜtFó™ فإذا حاولت أن جتد مكانا ترتل ،  )٣( } #$

فإنك ترتل يف أقرب مكان إليها من مزدلفة أو غريها ،  فيه مبىن ومل جتد وتعذر عليك هذا
 لكن ما - شاء اهللا  إن-وهذا منتهى استطاعتك وال شيء عليك ،  متصال مبنازل احلجاج

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

                                                 
 .  ١٩٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٣(
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 األخطاء اليت تقع من بعض احلجاج يف مزدلفة 

 ؟   مزدلفة وما األخطاء اليت تقع من بعض احلجاج يف- ٦٤١س
ويبيت فيها ،  املطلوب من احلاج إذا وصل إىل مزدلفة أن يصلي املغرب والعشاء مجعا

وجيوز ألهل ،  مث ينصرف إىل مىن،  ويدعو إىل قبيل طلوع الشمس،  فيصلي هبا الفجر
األعذار خاصة النساء وكبار السن واألطفال ومن يقوم بتويل شئوهنم االنصراف بعد 

فبعضهم ال يتأكد ،  كن حيصل من بعض احلجاج أخطاء يف هذا النسكول،  منتصف الليل
وبعضهم خيرج منها قبل منتصف الليل وال يبيت ،  من حدود مزدلفة ويبيت خارجها

ومن مل يبت مبزدلفة من غري عذر فقد ترك واجبا من واجبات احلج يلزمه به دم ،  فيها
 .  جربان مع التوبة واالستغفار

  يف املزدلفة الفائدة من املبيت

 ؟   نرجو اإلفادة عن املبيت يف املزدلفة- ٦٤٢س
فإنه يبقى يف املزدلفة ،  إذا أفاض احلاج من عرفة إىل املزدلفة بعد غروب الشمس

مث حيط رحله ،  املغرب ثالث ركعات والعشاء ركعتني،  يصلي املغرب والعشاء مجعا
وقبل ،  مث يتفرغ للدعاء،  أول وقتهفيصلي يف ،  ويرتل فيها ويبيت فيها إىل طلوع الفجر

،  وال جيوز له االنصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل،  طلوع الشمس يفيض إىل مىن
وبعد أداء صالته ينصرف قبل ،  واألكمل واألحوط أن يبقى إىل ما بعد طلوع الفجر

 .  طلوع الشمس
تمرار إىل الفجر أما أصحاب األعذار واملرضى وكبار السن الذين ال يستطيعون االس

 .  )١(  رخص هلمألن النيب ؛  فيجوز هلم االنصراف من مزدلفة إىل مىن بعد منتصف الليل
ألن ؛  وكذلك يرخص ملن حيتاجون إليه من األقوياء خلدمتهم أو داللتهم على الطريق

 .  )٢(حكمهم يكون حكم املعذورين 
 .  هم إليهوصاحب السيارة الذي ينصرف هبم يكون حكمه حكمهم حلاجت

                                                 
 .  ) ١٧٩،  ١٧٨ / ٢ " ( البخاري: "  انظر) ١(
 .  ) ١٧٩،  ١٧٨ / ٢ " ( البخاري: "  نظرا) ٢(
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 حكم من مل يبت يف مزدلفة بسبب زحام السيارات 
 حججت هذا العام ومل أمتكن من شدة زحام السيارات من املبيت - ٦٤٣س
 ؟  فماذا جيب علي،  وإمنا مررت عليها صبيحة اليوم العاشر،  مبزدلفة

 ألن النيب ؛  املبيت مبزدلفة واجب من واجبات احلج ال جيوز تركه مع االستطاعة
 لكن من كان متجها )٢( )١( } خذوا عين مناسككم { : بات هبا هو وأصحابه وقال

مث حبسه سري السيارات ومل يتمكن من الوصول ،  بسيارته إىل مزدلفة يقصد املبيت هبا
 .  واهللا أعلم،  إليها حىت طلع الفجر فهذا ليس عليه شيء ألنه معذور

 كان معني لإلقامة فيه يف مزدلفة م
 هل هناك مكان معني لإلقامة فيه أو حوله يف مزدلفة أم أن أي مكان - ٦٤٤س

 ؟  فيها يصلح أن يقيم فيه احلاج ومىت يتجه إىل مىن
بل كل ،  مزدلفة كلها موضع للمبيت ال خيتص جانب منها عن اجلانب اآلخر

فاملسلم ،  )٣( } مجع كلها موقف { عرصاهتا مشعر وموضع للمبيت لقول الرسول 
فإنه يرتل يف أي مكان تيسر له الرتول فيه ويصلي هبا املغرب ،  إذا وصل إىل مزدلفة

أما وقت الدفع من مزدلفة ،  ويذكر اهللا سبحانه وتعاىل ويدعو،  والعشاء مجعا عند وصوله
وجيوز للضعفة الدفع من مزدلفة إىل مىن ،  ذا أسفر جداإىل مىن فهو قبيل طلوع الشمس إ
 .  بعد منتصف الليل من ليلة النحر

                                                 
 .  )٣٠٦٢(النسائي مناسك احلج ) ١(
"  ، ورواه اإلمام مسلم يف من حديث جابر بن عبد اهللا)  ٢٥ / ٥ " ( السنن الكربى"  رواه البيهقي يف) ٢(

 .  من حديث جابر رضي اهللا عنه. "  لتأخذوا مناسككم: "  بلفظ)  ٩٤٣ / ٢ " ( صحيحه
 .  )١٩٣٦(داود املناسك أبو ) ٣(
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 حكم من جاءها العذر الشرعي عند قدومها إىل مزدلفة 
،  وعند قدومها إىل مزدلفة جاءها العذر الشرعي،   إذا حجت املرأة- ٦٤٥س

 ؟  فما احلكم يف ذلك
فإهنا تفعل ما يفعل احلاج من الوقوف بعرفة ،  إذا أصاب املرأة احليض وهي حمرمة

إال أهنا تؤخر الطواف ،  واملبيت مبزدلفة واملبيت مبىن ورمي اجلمار والتقصري من رأسها
ألن أم املؤمنني ؛  مث تطوف لإلفاضة،  بالبيت لإلفاضة حىت تطهر من حيضها وتغتسل

افعلي ما يفعل  {  فقال هلا عائشة رضي اهللا عنها حاضت وهي حمرمة مع النيب 

 .  )٢( )١( } احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري

  )الطواف والسعي،  احللق أو التقصري،  حنر اهلدي،  رمي اجلمار(أعمال يوم العيد 

 أعمال احلج اليت تفعل يوم العيد 
 ؟   ما أعمال احلج اليت تفعل يوم العيد- ٦٤٦س

 :  أعمال احلج يوم العيد أربعة أشياء
ويف حق القوي غري ،  ووقته يف حق املعذور من منتصف الليل،  ـ رمي مجرة العقبة١

هذا وقت ،  ويستمر إىل غروب الشمس،  املعذور األوىل أن يبدأ من بعد طلوع الشمس
 .  يوم العيد،  مجرة العقبة،  رمي اجلمرة الكربى

 .  ـ ذبح هديه إذا كان قارنا أو متمتعا٢
 .  ـ حلق رأسه أو تقصريه٣
بأن كان متمتعا أو كان قارنا ،  ـ طواف اإلفاضة والسعي بعده إذا كان عليه سعي٤

 .  أو مفردا ومل يكن سعى بعد طواف القدوم
                                                 

،  )١٧٨٢(، أبو داود املناسك  )٢٩٠(، النسائي الطهارة  )١٢١١(، مسلم احلج  )١٥٦٧(البخاري احلج ) ١(
 .  )٦/٢٧٣(، أمحد  )٢٩٦٣(ابن ماجه املناسك 

 .  ) ١٧١ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
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 .  هذه أفعال احلج اليت تفعل يوم العيد
،  فال بأس بذلك،  أو أخر طواف اإلفاضة عن يوم العيد ، ولو قدم بعضها على بعض
؛  أو طاف طواف اإلفاضة قبل أن يرمي فال حرج بذلك،  كذلك لو حلق قبل أن يرمي

 )٢( )١( } افعل وال حرج { :  ما سئل عن شيء قدم أو أخر يف هذا اليوم إال قالألنه 
 .  شكل الذي ذكرنا أفضللكن ترتيبها على ال

                                                         ً  حكم التقاط حصوات لرمي اجلمرات من حول اجلمرة مما رمى به سابق ا 
 هل جيوز التقاط حصوات لرمي اجلمرات من حوهلا مما قد رمي به - ٦٤٧س

وهل ال بد ؟  سابقا ملن فقد شيئا من احلصى اليت أتى هبا لغرض الرمي أو وقعت من يده
 ؟  انع حىت لو مل تصب إال أسفلهامن إصابة رأس اجلمرة أو ال م

حوض  (ال مانع من أخذ احلصى مما قرب من اجلمرات إال أنه ال يأخذ من حصى 
 .  أما إذا أخذ من احلصى املتناثر يف الطريق إليها أو حوهلا فال مانع من ذلك،  ) اجلمرة

وأما موضع الرمي فهو احلوض فيشترط أن تسقط احلصاة يف حوض اجلمرة سواء 
أما رمي الشاخص أو العمود فهو غري ،  قرت فيه بعد ذلك أو تدحرجت وسقطتاست

فإذا ضرب العمود ،  فإذا فعل ذلك ومل تقع احلصاة يف احلوض فإهنا ال جتزيه،  مشروع
ألنه ليس املقصود رمي العمود إمنا املقصود ؛  وطارت ومل تقع يف احلوض فإهنا ال جتزيه

،  وليس هو املقصود بالرمي،  المة على الرمي فقطوالعمود إمنا جعل ع،  رمي احلوض
 .  ألنه الواجب وال يسقط إال بيقني؛  وإذا مل يتأكد وقوعها يف احلوض فإنه يرمي بدهلا

                                                 
، أمحد  )٢٠١٤(، أبو داود املناسك  )٩١٦( احلج ، الترمذي )١٣٠٦(، مسلم احلج  )٨٣(البخاري العلم ) ١(

 .  )١٩٠٧(، الدارمي املناسك  )٩٥٩(، مالك احلج  )٢/٢٠٢(
 .  ) ١٩٠ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
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 حكم من رمى كل اجلمرات يف صباح اليوم العاشر من ذي احلجة 
 يف صباح اليوم العاشر من ذي احلجة يوم العيد بدأت برمي مجرة - ٦٤٨س
فهل فعلي هذا ،  مث عقبتها برمي بقية اجلمرات يف الصباح أيضا،   يف الصباحالعقبة

 ؟  صحيح أم علي شيء يف ذلك
أما ما حصل منك من أنك رميت بقية ،  يوم العيد ليس فيه رمي إال مجرة العقبة فقط

وإمنا ترمي اجلمرات ،  اجلمرات يف هذا اليوم فهذا خطأ وال حكم له ووجوده كعدمه
مث الكربى يف اليوم احلادي عشر وما بعده من أيام ،  مث الوسطى،  لصغرىالثالث ا
 .  التشريق

 األخطاء يف رمي اجلمرات 
 ؟  ما هي،   هناك أخطاء يف رمي اجلمرات- ٦٤٩س

وذلك بأن يرمي احلاج مجرة العقبة يوم ،  رمي اجلمرات واجب من واجبات احلج
ويرمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق ،  عيدوجيوز بعد منتصف الليل من ليلة ال،  العيد

وبياهنا كما ،  لكن حيصل من بعض احلجاج يف هذا النسك أخطاء،  بعد زوال الشمس
 :  يلي
بأن يرمي مجرة العقبة قبل منتصف الليل يف ليلة ،  منهم من يرمي يف غري وقت الرمي -١

وهذا الرمي ،  ال الشمسأو يرمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق قبل زو،  العيد
فهو كما لو صلى قبل دخول وقت الصالة ،  ألنه يف غري وقته احملدد له؛  ال جيزئ
 .  احملدد هلا

مث الكربى وهي ،  فيبدأ من الوسطى،  منهم من خيل بترتيب اجلمرات الثالث و-٢
 .  األخرية

ي احلصى من وذلك بأن يرم،  منهم من يرمي يف غري حمل الرمي وهو حوض اجلمرة و-٣
،  أو أن يضرب هبا العمود فتطري وال تقع يف احلوض،  ُ                 ب عد فال تقع يف احلوض
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والسبب يف ذلك اجلهل أو العجلة ،  ألنه مل يقع يف احلوض؛  وهذا رمي ال جيزئ
 .  أو عدم املباالة

مث يسافر ،  ومنهم من يقدم رمي األيام األخرية مع رمي اليوم األول من أيام التشريق -٤
وبعضهم إذا رمى لليوم األول يوكل من يرمي عنه البقية ويسافر ،  بل متام احلجق

فهذا اإلنسان حتمل ،  وهذا تالعب بأعمال احلج وغرور من الشيطان،  إىل وطنه
فلما بقي عليه القليل من أعماله تالعب به ،  وبذل األموال ألداء احلج،  املشاق

وهي رمي اجلمرات ،  جبات احلجالشيطان فأخل به وترك عدة واجبات من وا
ألن ؛  وطوافه للوداع يف غري وقته،  وترك املبيت مبىن ليايل أيام التشريق،  الباقية

فهذا لو مل حيج أصال وسلم من التعب وإضاعة .  وقته بعد هناية أيام احلج وأعماله
θ#)  {:  ألن اهللا تعاىل يقول؛  املال لكان أحسن ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k pt ø:$# nο t÷Κ ãèø9$#uρ ¬! 4 { )١(   ،

،  ومعىن إمتام احلج والعمرة إكمال أعماهلما ملن أحرم هبما على الوجه املشروع
 .  وأن يكون القصد خالصا لوجه اهللا تعاىل

yϑ  {:  هم خطأ يف معىن التعجل الذي قال اهللا تعاىل من احلجاج من يف-٥ sù Ÿ≅¤f yè s? ’Îû È ÷tΒ öθ tƒ Iξ sù 

zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã tΒ uρ ẗz r's? Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã 4 { )اد باليومني يوم العيد ويوم بعده فيظن أن املر )٢  ،
وهذا خطأ ،  أنا متعجل:  وهو اليوم احلادي عشر فينصرف يف اليوم احلادي عشر ويقول

ومن ،  مها اليوم احلادي عشر والثاين عشر،  ألن املراد يومان بعد يوم العيد،  سببه اجلهل
لثاين عشر وقبل تعجل فيهما فنفر بعد أن يرمي اجلمار بعد زوال الشمس من اليوم ا

ومن تأخر إىل اليوم الثالث عشر فرمى اجلمار بعد زوال ،  غروب الشمس فال إمث عليه
 .  مث نفر فهذا أفضل وأكمل،  الشمس فيه

                                                 
 .  ١٩٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٠٣:  سورة البقرة آية) ٢(
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 هل يشترط إصابة اجلمرات يف الرمي 
 ؟   هل يشترط إصابة اجلمرات يف الرمي- ٦٥٠س

تقر فيه أو سقط بعد  سواء اس- وهو احلوض -يشترط أن يقع احلصى يف املرمى 
وكثري من احلجاج يظنون أن ،  واليت ال تقع يف احلوض ال حتسب،  مروره على احلوض

الذي يرمى هو العمود الشاخص فيصوبون إليه حصاهم فيتطاير هنا وهناك وال يقع يف 
 .  وهذا خطأ كبري،  احلوض

 حكم من رمى حصاتني يف وقت واحد 
وقت واحد عند اجلمرتني الوسطى أو  ما حكم من رمى حصاتني يف - ٦٥١س
 ؟  وماذا جيب عليه فعله اآلن لو حصل منه ذلك؟  أي مجرة

والواجب أن ترمى احلصيات ،  الذي يرمي حصاتني مجيعا ال جتزيانه إال عن واحدة
فإذا تبني له أنه أخل يف الرمي يف وقت الرمي يف ،  السبع متتابعة كل واحدة بعد األخرى

أما إذا مل يتبني له اخلطأ إال بعد ،  ه يعيد الرمي مرتبا على الصفة املشروعةأيام التشريق فإن
فوات أيام التشريق فإنه حينئذ يكون عليه فدية وهي ذبح شاة يف مكة يوزعها على فقراء 

 .  احلرم

 حكم من رمى أكثر من مجرة سويا 
أكثر  يف ثاين أيام التشريق وعندما قمت برمي اجلمرة الكربى رميت - ٦٥٢س

ولكن للزحام ،  وكنت أعلم بأنين جيب أن أرميها واحدة بعد األخرى،  من مجرة سويا
مع العلم بأنين دعوت اهللا الذي يعلم حايل يف ،  وخوفا من الوقوع حتت األقدام رميتها
.  فأفتوين جزاكم اهللا خريا،  وبعدها قمت بالرمي،  ذلك الوقت أن يرخص يل يف ذلك

  ؟ هل حجي صحيح أم ال
ال ينبغي للمسلم أن يغامر بنفسه يف الزمحات الشديدة ألن هذا فيه تعريض :  أوال

فعلى ،  وأيضا ال يتمكن اإلنسان معه من أداء العبادة على وجهها،  للخطر والتهلكة
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املسلم أن يتحني األوقات اليت خيف فيها الزحام يف رمي اجلمرة ويف غريها من مناسك 
 هذه احلالة بأن رميت حصى اجلمرة الكربى مجيعا دفعة واحدة أما ما وقع منك يف،  احلج

ألن صفة الرمي أن ترمي سبع حصيات على كل مجرة متعاقبة كل حصاة ؛  فهذا ال جيوز
،  فإذا رميتها مجيعا فإمنا جتزئ عن حصاة واحدة ويبقى عليك ست حصيات،  وحدها

 الرمي على الوجه وصححت،  فإن كنت قد استدركت بعد ذلك كما يظهر من سؤالك
أما إذا مل ترمها بعد ،  فقد أديت الواجب واستدركت اخلطأ،  املشروع يف وقت الرمي

وهو ذبح ،  ذلك واقتصرت على ما ذكرت فإنه جيب عليك اآلن فدية بدل رمي اجلمرة
واهللا ،  شاة تذحبها يف مكة وتوزعها على فقراء احلرم جربانا ملا تركت من رمي اجلمرة

 .  متعاىل أعل

 حكم من رمى اجلمرات الثالث من خلف النصب 
ومن مجلة املناسك اليت ،   قمت بفريضة احلج أثناء املوسم املنصرف- ٦٥٣س

وجئت ،  وحتللت التحلل األول حبلق بعض الشعر،  قمت هبا أنين رميت مجرة العقبة
،  من الغد ألرمي اجلمرات الثالث فتبينت أين رميت من خلف النصب وأصبت ظهرها

فهل يعترب عملي هذا ،  فأعدت رمي مجرة العقبة يوم الثاين عشر من ذي احلجة
 ؟  صحيحا أم ماذا جيب علي أن أفعله حىت يكون عملي صحيحا

الواجب يف احللق أو التقصري تعميم الرأس وال يكفي أن يأخذ بعض :  أوال
 .  الشعرات
ن تبني له بأنه يف اليوم األول رماها إعادته لرمي مجرة العقبة يف اليوم الثاين بأ:  وثانيا

فعمله هذا صحيح وهذا هو ،  وأن احلصى مل يصل إىل حوض اجلمرة،  يف غري حمل الرمي
أو تبني له أن رميه غري ،  فمن مل يرم اجلمرة يف اليوم األول لعذر من األعذار،  املتعني عليه

 - رمي اليوم األول -ي املاضي لكن يبدأ أوال بالرم،  صحيح فعليه إعادته يف اليوم الثاين
 .  مث يرمي مجرات اليوم احلاضر
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                                     ً                  حكم من رمى ومل يستطع أن حيدد أيهما أول ا الصغرى أم الكربى 
،  ورميت مجرة العقبة على خري ما يرام،   أديت فريضة احلج لعام مضى- ٦٥٤س

شدة و من ،  وكنت أشعر ببعض املرض،  ولكن يف اليوم الثاين كان الزحام شديدا
اهللا ،  الزحام مل أتبني بالتحديد أيهما رميت أوال هل الصغرى أم الكربى أم مجرة العقبة

فوجدت نفسي خارج منطقة رمي ،  ودفعين الزحام إىل اخلارج،  ورميت مرتني،  أعلم
وعدت إىل ،  أو حتديد أي مجرة مل أرمها،  ومل أستطع العودة مرة أخرى،  اجلمرات

أتذكر أين قد رميت مجرتني ومل أستطع حتديد ،   وعن أوالديمكة ومعي اجلمرات عين
وإن كان علي فدية فما مقدارها عين وعن زوجيت وثالثة ؟  أيهما مل أرمه فماذا علي
 ؟  أطفال دون الرابعة عشر

ووقت الرمي يبدأ ،  رمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق واجب من واجبات احلج
مث ،  مث الوسطى،  ب اجلمرات بأن يبدأ بالصغرىوجيب ترتي،  بدخول وقت الظهر

فإذا ،  تقع كل حصاة يف احلوض،  كل مجرة يرميها بسبع حصيات متعاقبات،  الكربى
فإنه ،  أو ترك رمي بعض اجلمرات،  أو مل يقع احلصى يف احلوض،  أخل هبذا الترتيب

،  يأكل منها شيئاجيب عليه فدية بأن يذبح شاة يف مكة ويوزعها على فقراء احلرم وال 
،  وكذلك بالنسبة لزوجته وأطفاله الذين أخلوا برمي اجلمرات على حنو ما ذكره السائل

ومن مل يقدر ماديا على ذبح الفدية صام ،  جيب على كل واحد منهم فدية كما ذكرنا
 .  واهللا أعلم،  عشرة أيام

 حكم رمي اجلمار قرب منتصف الليل 
 ؟  ب منتصف الليل هل جيوز أم ال ما حكم رمي اجلمار قر- ٦٥٥س

فإذا زالت الشمس يف اليوم ،   بأنه يبدأ بزوال الشمس                 َ َّ   رمي اجلمار الثالث ب ي نه 
وأما الرمي بالليل فمحل إشكال ،  احلادي عشر وما بعده فإنه يكون قد دخل وقت الرمي

شمس إىل ألنه يبدأ من زوال ال،  وهللا احلمد،  وخالف ويف الوقت متسع للرمي بالنهار
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فهذا وقت واسع يتحني اإلنسان األخف واألرفق به ويرمي به وال ،  غروب الشمس
وجيوز أن يؤخر رمي يوم إىل يوم بعده من أيام التشريق ،  يعرض نسكه للخطر واخلالف

 .  ويبدأ به مرتبا قبل رمي اليوم احلاضر

 حكم من رمى يف أول يوم واليوم الثاين 
        ً           كل صديق ا لريمي عنه ذهب من مىن قبل الغروب وو

وبعدما رميت مجرة العقبة يف ،   بعد أن أديت فريضة احلج هذا العام- ٦٥٦س
ووكلت صديقا يل برمي ،  ذهبت من مىن قبل غروب الشمس،  أول وثاين أيام العيد

 ؟  فهل علي دم،  اجلمرات يف اليوم الثالث نظرا لظروف عملي
نفسه من رمي وغريه إال إذا احتاج الواجب على احلاج أن يباشر أعمال احلج ب

أو ،  للتوكيل بأن ال يقدر على رمي اجلمرات لضعفه أو ملرضه أو امرأة ختشى من الزحام
يف هذه احلالة جيوز ،  أو الطفل الصغري الذي ال يطيق الرمي بنفسه،  ختشى من الفتنة

لرمي يف وقته التوكيل أو إنسان أو مثل ما ذكر السائل ظروف العمل حتول بينه وبني ا
ألن احلج ؛  لكن ليس معىن هذا أنه يوكل على الرمي أو على بقية الرمي ويسافر،  فليوكل
فهو يوكل ،  والسفر إمنا يكون بعد هناية أعمال احلج اليت آخرها طواف الوداع،  مل ينته

مال فإنه ال ينفر وال يسافر إال بعد أن تنتهي أع،  لعذر من األعذار الشرعية من يرمي عنه
أما لو سافر قبل هناية ،  ويف ختام أعمال احلج يطوف للوداع،  احلج ويطوف بعد ذلك

ويكون قد أدى طواف ،  أعمال احلج فإنه يكون قد سافر قبل جواز السفر له شرعا
ألن طواف الوداع قبل هناية أعمال احلج ال جتزي ؛  فيكون عليه دم،  الوداع يف غري وقته

ومن ترك واجبا من واجبات احلج فإنه يكون عليه دم ،  تارك لهصاحبه فيكون يف حكم ال
،  يذبح شاة يف مكة ويوزعها على مساكني احلرم جربانا ملا ترك من طواف الوداع يف وقته

 .  واهللا أعلم،  وعليه دم آخر لترك املبيت مبىن
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 حكم التوكيل يف رمي مجرة العقبة 
بة عمن ال يقدر على حتمل متاعب  هل جيوز التوكيل يف رمي مجرة العق- ٦٥٧س

 ؟  الزحام حوهلا
وجيوز له عند الرمي أن يوكل ،  جيوز التوكيل عند العجز لرمي مجرة العقبة وغريها

 .  من يرمي عنه

 نساء يستطعن رمي اجلمار ولكن منعهن الزحام 
فهل يتعني عليهن ،   نساء مستطيعات لرمي اجلمار ولكن منعهن زحام- ٦٥٨س

 ؟  سهن أم جيوز هلن التوكيلالرمي بأنف
ألن مزامحة املرأة ؛  إذا كان فيه زمحة شديدة وال يستطعن املزامحة أو خيشى من الفتنة

ففي هذه احلالة توكل من ،  للرجال فيها تعرض لفتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال
من ناحية وكانت املرأة ال تتحمل ،  وكذا إذا وجد يف الرمي زمحة شديدة،  يرمي عنها
فال حرج أن تتأخر أو يتأخر هبا وليها إىل وقت آخر وحتني فرصة أخرى يكون ،  صحتها

 .  فهذا أحسن وأحوط،  الرمي فيها أخف

 التوكيل يف رمي اجلمار للنساء خشية الزحام وتالفيا للفتنة 
فهل جيب على النساء رمي ،   تعلمون شدة الزحام عند اجلمرات- ٦٥٩س

 ؟  أم جيوز هلن التوكيل خوفا من الزحام وتالفيا للفتنةاجلمار بأنفسهن 
أما إذا مل ،  جيب على املرأة احلاجة أن ترمي اجلمار بنفسها إذا متكنت من ذلك

تتمكن من الرمي ملرضها أو كرب سنها أو لشدة الزحام اليت ال تطيقها أو ختشى من الفتنة 
لكن ،  حلاالت أن توكل من يرمي عنهافال بأس يف هذه ا،  عليها وعلى غريها من املزامحة

وتتجنب أوقات ،  باإلمكان أن تتحني األوقات اليت ليس فيها زمحة شديدة مث ترمي
 .  واهللا أعلم،  الزمحة
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 األخطاء اليت تقع يف احللق أو التقصري 
 ؟   ماذا عن األخطاء اليت تقع يف احللق أو التقصري- ٦٦٠س

وهذا ال يكفي وال حيصل به أداء ،  سهبعض احلجاج يكتفي بقص شعرات من رأ
واحللق ،  ألن التقصري يقوم مقام احللق؛  ألن املطلوب التقصري من مجيع الرأس؛  النسك

=tÉ)Ïk  {:  قال تعاىل،  جلميع الرأس pt èΧ öΝä3y™ρ ââ‘ zƒ ÎÅ_Çs)ãΒ uρ Ÿω šχθ èù$ sƒ rB ( { )والذي ،   )١
 .  قصر بعضه:  وإمنا يقال،  إنه قصر رأسه:  يقصر بعض رأسه ال يقال

 حكم احللق باملاكينة وقد ال تأخذ الشعر من أصله 
فهل ،  وقد ال تأخذ الشعر من أصله،   إذا حلقت شعري مباكينة حالقة- ٦٦١س

 ؟  القاأعترب مقصرا أو ح
أما ،  إذا كانت املاكينة تقص الشعر من أعاله وتبقي منه شيئا كثريا فهذا يعترب تقصريا

إذا كانت املاكينة تأخذ الشعر من أسفله وال تبقي إال أصوله فهذا يعترب حلقا أو قريبا من 
 .  واهللا أعلم،  واألوىل أن حيلق باملوسى عمال بالسنة،  احللق

           ً                     لتقصري ناسي ا إىل اليوم احلادي عشر حكم من أخر احللق أو ا
فقمت ،   إذا أخرت احللق أو التقصري ناسيا إىل اليوم احلادي عشر- ٦٦٢س
 ؟  فهل جيوز ذلك أم علي شيء يف هذا،  بالتقصري

 إن شاء -تأخري احللق أو التقصري إىل اليوم احلادي عشر أو الثاين عشر ال حرج فيه 
وأن يفعله يوم العيد بعد ذبح اهلدي إذا كان عليه ،   وإن كان األفضل املبادرة-اهللا 
لكن ال يتم حتلله من اإلحرام إال ،  لكن لو أخره فال مانع من ذلك،  وهو األفضل،  هدي

والسعي ،  مث طواف اإلفاضة،  واحللق أو التقصري،  رمي مجرة العقبة:  بفعل هذه الثالثة
ثالثة حتلل التحلل األول الذي يبيح له كل فإن فعل اثنني من هذه ال،  بعده ملن عليه سعي

 .  شيء حرم عليه باإلحرام إال النساء
                                                 

 .  ٢٧:  سورة الفتح آية) ١(
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 حكم امرأة نسيت أن تقصر ومل تتذكر إال بعد ثالثة أيام 
و نسيت املرأة أن ،   رجل أدى العمرة هو زوجته وتاهوا عن بعض- ٦٦٣س

 ؟  تقصر ومل تتذكر إال بعد ثالثة أيام فماذا تفعل
وإن كان رجال ،  مث ذكره فعليه أن يقصر بنية النسك يف أي مكانمن نسي التقصري 

وإن كانت أنثى فإهنا تزيل ،  فعليه أن يعيد مالبس اإلحرام مث يقصر أو حيلق يف أي مكان
 وما على كفيها من القفازين مث - إن كان -ما عليها من برقع أو نقاب على وجهها 

وهي ذبح ،   يف هذه احلالة وجبت الفديةوإن حصل مجاع قبل التقصري،  تقصر من رأسها
 .  فإن مل جيد صام عشرة أيام،  شاة يف مكة يوزعها على مساكني احلرم

 نسي أن يقصر أو حيلق حىت عاد إىل بلده 
 يف - حبمد اهللا -أدى والدي وخايل حجة اإلسالم :   يقول السائل- ٦٦٤س

 رمي مجرة العقبة طلبت منهما وبعد،  ويف اليوم العاشر من ذي احلجة،  العام املاضي
اللهم ارحم  { : فكنت أظن أن احللق سنة عمال باحلديث الشريف،  أن حيلقا
 :  كرر عبارةوذلك ألن الرسول ،   وكنت مصرا على أن حيلقا)٢( )١( } احمللقني

ولكنهما أجاباين بأهنما سوف حيلقان بعد ،   ثالث مرات)٤( )٣( } اهللا احمللقنيرحم  {
وهكذا ،  وبعد أداء العمرة كان الوقت ضيقا فلم يتمكنا من احللق،  أن يؤديا العمرة

علما بأن كال ،  فعدت إىل مقر عملي وتركتهما يتأهبان للعودة إىل الوطن،  افترقنا
وعند عوديت علمت أن احللق حمظور جيرب ،  به وحليتهمنهما أخذ شيئا يسريا من شار

                                                 
، ابن  )١٩٧٩(، أبو داود املناسك  )٩١٣(، الترمذي احلج  )١٣٠١(سلم احلج ، م )١٦٤٠(البخاري احلج ) ١(

 .  )٩٠١(، مالك احلج  )٢/٧٩(، أمحد  )٣٠٤٤(ماجه املناسك 
 .  من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ١٨٨ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
، ابن  )١٩٧٩(، أبو داود املناسك  )٩١٣(، الترمذي احلج  )١٣٠١(، مسلم احلج  )١٦٤٠(البخاري احلج ) ٣(

 .  )١٩٠٦(، الدارمي املناسك  )٩٠١(، مالك احلج  )٢/١١٩(، أمحد  )٣٠٤٤(ماجه املناسك 
 .  من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)  ١٨٨ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٩٦٥

وما ؟  ماذا أفعل اآلن إذا كانت اإلجابة هي أن ذلك جيرب بالدم يف شهور احلج،  بالدم
 ؟  هي كيفية التلبية اليت جيب أن يتلفظ هبا اإلنسان

  ألن النيب؛  أما قضية حلق الشعر لنسك احلج أو العمرة فهو األفضل كما ذكر السائل
=tÉ)Ïk  {:  واهللا تعاىل يقول،  وللمقصرين مرة واحدة،  دعا للمحلقني ثالثا pt èΧ öΝä3y™ρ ââ‘ 

zƒ ÎÅ_Çs)ãΒ uρ Ÿω šχθ èù$ sƒ rB ( { )مما يدل على أن احللق ،  فقدم احللق على التقصري،   )١
وما ذكره من حال أصحابه الذين أمرهم باحللق ومل حيلقوا فإن كانوا قصروا ،  أفضل

وأما إذا كانوا مل يقصروا ومل حيلقوا ،  وإن كان احللق أفضل منه،  فالتقصري يكفي للنسك
 فيجب عليهم إذا علموا أن يبادروا،  فحينئذ يكون قد بقي عليهم نسك من مناسك احلج

وإذا كان حصل منهم مجاع لزوجاهتم يف هذه الفترة ،  باحللق أو التقصري بنية النسك
وإذا كان القصد بأهنم ،  فيكون عليهم فدية ذبح شاة يوزعوهنا على املساكني يف احلرم

فإذا كانوا فعلوا ،  أخذوا من شوارهبم أو من اللحية مع أن األخذ من اللحية أمر ال جيوز
فليس عليهم شيء يف ذلك إال اإلمث يف ،  واحللق أو التقصري،   العقبةهذا بعد رمي مجرة
ألن من فعل شيئني من ثالثة جاز له ما منع منه باإلحرام سوى مقاربة ؛  األخذ من اللحية

أما إذا كانوا أخذوا من شوارهبم وحلاهم قبل فعل اثنني من الثالثة فيكون عليهم ،  النساء
 .  أو صيام ثالثة أيام،  ام ستة مساكني يف احلرمأو إطع،  فدية وهي ذبح شاة

إن ،  لبيك ال شريك لك لبيك،  لبيك اللهم لبيك:  أما التلبية املشروعة أن يقول
وإن زاد عليها بعض األلفاظ الواردة فال ،  ال شريك لك لبيك،  احلمد والنعمة لك وامللك

 .  هذه التلبية املشروعة ويرفع هبا صوته،  مانع من ذلك

 حكم تأخري طواف اإلفاضة يف يوم العيد 
 ؟   ما هو الوقت األفضل ألداء طواف اإلفاضة فيه- ٦٦٥س

                                                 
 .  ٢٧:  سورة الفتح آية) ١(
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،  وجيوز تأخريه عن يوم العيد،  األفضل أن يطوف طواف اإلفاضة يوم العيد إذا أمكن
كما أنه جيوز ألهل األعذار ،  وجيوز أن يطوف يف الليل ليلة احلادي عشر أو ما بعدها

فوقت طواف اإلفاضة يبدأ ،  هم أن يطوفوا بعد منتصف الليل من ليلة النحرومن يف حكم
 .  واألفضل أن يؤدى يف يوم العيد،  من بعد منتصف ليلة النحر وال حد لنهايته

 حكم تأخري طواف اإلفاضة إىل الليل 
 هل جيوز تأخري طواف اإلفاضة يف الليل إذا مل أمتكن من أدائه يف - ٦٦٦س
 ؟  النهار
 جيوز فعل طواف اإلفاضة ليال وهنارا يف أيام التشريق وبعدها إال أنه من األفضل نعم

،  فاألمر واسع،  وإذا مل يتمكن من ذلك،  واألحسن أن يأيت به يوم العيد إذا أمكن
 .  واحلمد هللا

 أيام التشريق وماذا يفعل هبا 
 ؟  وما يفعل فيها،   أرجو أن حتدثونا عن أيام التشريق- ٦٦٧س
:  وهي،  ام التشريق هي ثالثة أيام بعد يوم العيد ملن تأخر ويومان بعده ملن تعجلأي

والثالث عشر يف حق من ،  هذا يف حق من تعجل،  اليوم احلادي عشر والثاين عشر
 .  هذه أيام التشريق،  تأخر

 وهو واجب من،  واملبيت فيها ليايل أيام التشريق،  والذي يفعل فيها هو البقاء يف مىن
وكذلك رمي اجلمار بعد الزوال يومي احلادي عشر والثاين عشر ملن ،  واجبات احلج

ورمي اجلمار الثالث يكون برمي الصغرى مث ،  واليوم الثالث عشر ملن تأخر،  تعجل
واحدة تلو ،  كل مجرة بسبع حصيات متعاقبات،  الوسطى مث الكربى على الترتيب

 .  ويكرب مع كل حصاة،  األخرى
فيذبح ،  أو أراد أن يتطوع بذبح هدي،  ذبح فيها اهلدي ملن كان عليه هديكذلك ي

 .  هذا ما يفعل أيام التشريق،  يف أيام التشريق الثالثة
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 حكم صيام اليوم الثالث عشر من ذي احلجة 
 ؟   ما حكم صيام اليوم الثالث عشر من ذي احلجة- ٦٦٨س

ألن ؛  وم الثالث عشر من ذي احلجةالذي يصادف أيام التشريق من أيام البيض هو الي
فال جيوز ،  أيام البيض تبدأ من اليوم الثالث عشر من الشهر وتنتهي باليوم اخلامس عشر

 عن وقد هنى النيب ،  ألنه من أيام التشريق؛  صوم اليوم الثالث عشر من ذي احلجة
وال يتعني ،  هر واملستحب صيام ثالثة أيام من كل ش)١(صيامها عن غري دم متعة أو قران 

 .  وإمنا جعلها يف أيام البيض أفضل إذا مل يصادف هنيا كهذه احلالة،  أن تكون أيام البيض

 حكم اهلدي بالنسبة للمفرد 
،   نويت احلج وأحرمت من امليقات ودخلت مكة مث البيت احلرام- ٦٦٩س

شريق وبعد عوديت من عرفات مكثت يف مىن طوال أيام الت،  وسعيت ووقفت يف عرفة
مث طفت ،  ولكين أخرت طواف اإلفاضة حىت آخر أيام التشريق،  ورميت اجلمار

مث طفت للوداع وانصرفت ومل أذبح ال يف مىن وال يف ،  طواف اإلفاضة وسعيت
مع العلم بأنين نويت ،  ألنين وكلت عين من يذبح يل أضحية مبرتيل يف بلدي؛  غريها

 ؟          َّ                ح أم علي  إعادته مرة أخرىفأرجو إفاديت هل حجي صحي،  احلج مفردا
 .  فإذا كنت نويت احلج مفردا فإنه حينئذ ال فدية عليك،  املفرد ليس عليه فدية

                                  ً                                 من نوى اإلفراد وأدى احلج ومل يذبح هدي ا ووكل من يذبح عنه يف مرتله ببلده 
وإين إنسان لست ،  إن احلاج املفرد ال يذبح:   ذهبت للحج وقيل يل- ٦٧٠س
فهل هذا احلج ،   نويت احلج مفردا وبقيت إىل أن رميت اجلمراتف،  بالغين
 ؟                     َّ    إن كان كذلك فما علي  اآلن؟  أم أهنا ناقصة؟  صحيح

ما ذكرته من أنك حججت مفردا وبقيت يف إحرامك حىت أديت احلج فهذا عمل 
رد أما املف،  ألن الفدية إمنا جتب على املتمتع والقارن؛  وال جتب عليك الفدية،  صحيح

                                                 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٢٥٠ / ٢ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  انظر) ١(
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 إن شاء -ولكن إذا مل تكن اعتمرت فإن العمرة باقية يف ذمتك تؤديها ،  فليس عليه فدية
 .   يف أي وقت تتمكن فيه-اهللا 

 حكم ذبح الفدية يف غري مكة 
ولكن أنا مصري وعدت إىل أرض ،   أنا أديت فريضة احلج كاملة- ٦٧١س

علما أنين مل أنزل ،  يف مصرهل جيوز ذبح الفداء يف العراق أم ،             َّ     العراق وعلي  فداء
 ؟  أفيدونا مأجورين،  مصر إال بعد عيد األضحى املبارك
:  ألن مكة هي حمل ذبح اهلدي لقوله تعاىل يف اهلدي؛  ال جيوز ذبح الفدية إال يف مكة

}  ö/ ä3 s9 $ pκ Ïù ßì Ï≈ oΨ tΒ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ¢Ο èO !$ yγ = Ït xΧ ’ n< Î) ÏM ø t7 ø9 $# È,Š ÏF yè ø9 وقوله ،   )١( } ∪⊃⊃∩ #$

“y  {:  تعاىل ô‰oλù; $#uρ $̧ùθ ä3÷è tΒ β r& xè= ö7tƒ …ã& ©#Ït xΧ 4 { )فمحل ذبح اهلدي هو احلرم ،   )٢
وإن ،  ويوزع على مساكني احلرم إذا كان دم جربان كفارة خللل واقع يف احلج،  الشريف

وال بأس أن حيمل منه إىل ،  كان دم متعة أو قران يذحبه يف احلرم ويأكل منه ويتصدق
 .  ضاءوعليه فاهلدي باق يف ذمتك وال بد من ذحبه يف مكة ويكون ق،  بلده

 وقت أداء طواف الوداع 
من يريد تأدية عمرة بعده هل يكون قبل ،   طواف الوداع للحج- ٦٧٢س

 ؟  العمرة أو بعدها قبل السفر أو يصح يف احلالتني
طواف الوداع يكون آخر شيء عندما يريد مغادرة مكة إذا أهنى أشغاله كلها 

فإذا أراد أن خيرج فإنه عند ،  اوإذا كان يريد عمرة بعد احلج فإنه يأيت هب،  وأموره
مث راح وجاء بعمرة ،  أما لو أنه طاف طواف الوداع،  الركوب يطوف طواف الوداع

ألنه مل يكن حينئذ ؛  بعد طواف الوداع فإن تأخر يف مكة بعد العمرة فعليه أن يعيده
واحلديث ينص على أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ،  الوداع آخر عهده بالبيت

                                                 
 .  ٣٣:  سورة احلج آية) ١(
 .  ٢٥:  سورة الفتح آية) ٢(
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ألنه مل يرد أن ؛  فإن طوافها يكفي عن الوداع،  وإن سافر بعد العمرة مباشرة،  البيتب
 .   أمر عائشة رضي اهللا عنها بطواف الوداع ملا أدت العمرة من التنعيم بعد احلجالنيب 

 حكم احلاج الذي أدى العمرة 
 وخرج بعد ذلك لقضاء حوائج له خارج احلرم هل يلزمه طواف الوداع 

وخرج بعد ذلك لقضاء حوائج له خارج ،   إذا أدى احلاج العمرة- ٦٧٣س
 ؟  وهل عليه شيء من ذلك؟  هل يلزمه طواف الوداع،  احلرم

،  طواف الوداع جيب على احلاج إذا فرغ من أعمال احلج كلها وأراد السفر من مكة
 الصحيح أما العمرة فليس هلا طواف وداع على،  وهو يسقط عن املرأة احلائض والنفساء

فدل على أنه ،   ومل يأمر به املعتمرين)١( أمر به احلجاج ألن النيب ؛  من قويل العلماء
 .  خاص باحلج

 حكم تأخري طواف الوداع 
 وذلك بأن يعود إىل جدة حىت خيف الزحام مث يعود فيؤدي الطواف 

ام  من يقيم يف جدة مثال هل جيوز له تأجيل طواف الوداع إىل ما بعد أي- ٦٧٤س
ويف هذه األثناء يتوجه إىل جدة مث يعود ،  أي بعد أن خيف الزحام حول البيت،  احلج

 ؟  لتأدية طواف الوداع
وإذا كان يف ،  إذا فرغ من أعمال احلج فإنه ال يغادر مكة حىت يطوف طواف الوداع

مث يطوف طواف الوداع وخيرج إىل جدة أو إىل ،  زحام فإنه ينتظر ويتحني الفرصة
 .  غريها

 تأخري طواف الوداع يف العمرة 
 ؟   وهذا احلكم حىت يف العمرة- ٦٧٥س

                                                 
 .  ) ٩٦٣ / ٢ " ( صحيح مسلم: "  انظر) ١(
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أما العمرة إن ،  إمنا الوداع من واجبات احلج،  العمرة ليس هلا وداع على الصحيح
 ألن النيب ؛  وإن مل حيصل فإنه غري متعني،  حصل وتيسر أن طاف عند خروجه فحسن
 .  وإمنا أمر به احلجاج،  مل يأمر بطواف الوداع يف حق املعتمرين

 من نسي أن يطوف طواف الوداع حىت عاد إىل بلده 
ومل يذكر إال بعد وصوله إىل بلده ،   من نسي أن يطوف طواف الوداع- ٦٧٦س

فماذا عليه أن يفعل يف تلك ،  أو كان جاهال ومل يعلم إال بعد وصوله،  البعيد عن مكة
 ؟  احلالتني

ومل يفطن إال بعد وصوله إىل بلده أو بعد بلوغه مسافة إذا ترك طواف الوداع وسافر 
وهو ذبح شاة أو ،  ) الدم (فهذا يتقرر يف حقه الفدية ،  القصر مثانني كيلو مترا فأكثر

 .  سبع بدنة أو سبع بقرة يذحبها يف مكة ويوزعها على مساكني احلرم

 طواف الوداع ملن يقيم مبكة 
 ؟  داع أو ال هل على من يقيم مبكة طواف و- ٦٧٧س

إمنا الوداع عند املغادرة ،  احلاج الذي يقيم يف مكة بعد احلج ليس عليه طواف وداع
سواء كان سفره ،  فإنه يطوف طواف الوداع،  إذا أهنى أعماله وأراد أن يسافر إىل بلده

ألنه واجب من واجبات ؛  بعد احلج مباشرة أو تأخر عن احلج فإنه يطوف طواف الوداع
 .  احلج

 المات احلج املقبول ع
 .  أفيدونا بذلك جزاكم اهللا كل خري؟   ما هي عالمات احلج املقبول- ٦٧٨س

 واحلج املربور هو )١( )١( } احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة { يقول النيب 
 :  وعالماته كثرية منها،  احلج الذي تقبله اهللا سبحانه وتعاىل

                                                 
،  )٢٦٢٩(، النسائي مناسك احلج  )٩٣٣(، الترمذي احلج  )١٣٤٩(، مسلم احلج  )١٦٨٣(البخاري احلج ) ١(

 .  )١٧٩٥(، الدارمي املناسك  )٧٧٦(، مالك احلج  )٢/٢٤٦(، أمحد  )٢٨٨٨(ابن ماجه املناسك 
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،  ألن النفقة عليها مدار عظيم يف حياة املسلم؛  أن تكون نفقة احلج من كسب حالل
زادك  : ( بل ورد أن اإلنسان إذا حج من مال طيب أنه ينادي مناد،  وال سيما يف احلج

وعلى من كان حج من مال خبيث فإنه ،  ) وحجك مربور،  وراحلتك حالل،  حالل
وحجك مأزور غري ،  ونفقتك حرام،  زادك حرام،  ال لبيك وال سعديك : ( ينادي
 .   أو ما هذا معناه)٢( ) مأجور

ومن عالمات ،  فمن عالمات احلج املربور أن يكون من نفقة طيبة وكسب حالل
احلج املربور أن يوفق اإلنسان فيه ألداء مناسكه على الوجه املشروع وعلى املطلوب من 

ومن عالمات احلج املربور ،  وأن يتجنب ما هناه اهللا عنه يف أعمال احلج،  هاغري تقصري في
بأن يرجع تائبا إىل اهللا سبحانه ،  أن يرجع صاحبه أحسن حاال يف دينه مما كان قبل ذلك

فيكون احلج منطلقا له إىل ،  ويستمر على هذه احلالة،  مستقيما على طاعته،  وتعاىل
 .  ح مساره يف حياتهمنبها له إىل تصحي،  اخلري

 حكم من يعتقد أن زيارة املسجد النبوي ضرورة شرعية حىت يكتمل حجه 
 ما رأيكم فيما يعتقد البعض أن زيارة املسجد النبوي ضرورة شرعية - ٦٧٩س

 ؟  حىت يكتمل حجه
فهي ،  زيارة املسجد النبوي الشريف عبادة مستقلة ال عالقة هلا باحلج وال بوقت احلج

،  فاحلج يتم بدوهنا،  وال عالقة هلا باحلج،  ال ختص بوقت،  ى مدار العام كلهمستحبة عل
 .  ومن حج ال يلزمه أن يزور املسجد النبوي،  ومن زار املسجد النبوي ال يلزمه أن حيج

                                                 
 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٩٨ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ١(
كرت "  ، وذكره صاحب ) ص " ( لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف"  ذكره ابن رجب يف) ٢(

 .  ) ٢٧ - ٢٤ / ٥ (بنحوه "  العمال
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صالة يف مسجدي  { وزيارة املسجد النبوي مستحبة من أجل الصالة فيه لقوله 
  وقوله )٢( )١( } هذا خري من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد احلرام

واملسجد ،  ومسجدي هذا،  املسجد احلرام:   إىل ثالثة مساجدال تشد الرحال إال {
 .  )٤( )٣( } األقصى

 يف بعض مسائل العمرة 

 حكم أداء العمرة يف أي وقت من السنة 
 ؟   هل جيوز أداء العمرة يف أي وقت من السنة- ٦٨٠س

 .  ألهنا ليس هلا وقت حمدد كاحلج؛  جيوز أداء العمرة يف أي وقت من السنة

 العمرة الثانية حكم 
 بفضل اهللا وتوفيقه أديت عمرة أحرمت هلا من يلملم وأنا قادم من - ٦٨١س

وبعد قضاء أسبوع يف مكة املكرمة شددت الرحال لزيارة مسجد ،  جنوب اململكة
وأديت ،  وعند رجوعي أحرمت من آبار علي يف طريقي إىل مكة،   باملدينةالنيب 

 الثانية علما بأن املدة بني العمرتني ال تزيد على فهل تصح هذه العمرة،  عمرة أخرى
 .  أفيدوين أفادكم اهللا وسدد خطاكم؟  عشرة أيام

ألنك ملا جئت من ؛  ولو كان يف وقت متقارب،  ال بأس مبا فعلت من تكرار العمرة
وخروجا ،  املدينة قادما إىل مكة ومررت بامليقات فإنه قد سنحت لك فرصة ألداء العمرة

 وهو يريد مكة -ألن منهم من يوجب على من مر بامليقات ؛  ف بني أهل العلممن اخلال
وأيضا استفدت من هذه ،  فأنت أخذت باجلانب األحوط،   أن ال يتجاوزه إال بإحرام-

                                                 
، النسائي مناسك احلج  )٣٢٥(، الترمذي الصالة  )١٣٩٤(، مسلم احلج  )١١٣٣(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )٤٦١(، مالك النداء للصالة  )٢/٤٨٥(، أمحد  )١٤٠٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٢٨٩٩(
 .  ) ٥٧،  ٥٦ / ٢ " ( صحيحه"  روامها البخاري يف) ٢(
 .  )٣/٤٥(، أمحد  )١٤١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٨٩٣(البخاري الصوم ) ٣(
 .  ) ٥٧،  ٥٦ / ٢ " ( صحيحه"  روامها البخاري يف) ٤(
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وتكرار ،  وهذا زيادة خري تؤجر عليه إن شاء اهللا،  فأحرمت بعمرة،  الفرصة الثمينة
 .  يه ألنه جاء ملربرالعمرة يف مثل هذه احلال ال حرج ف

 حكم تأدية العمرة أكثر من مرة واحدة يف العام 
هل ميكن تأديتها أكثر من مرة :  مبعىن،   هل هناك موعد حمدد للعمرة- ٦٨٢س

 ؟  وهل جتوز كلما نويت الذهاب للحرم الشريف؟  واحدة يف العام
 أي شهر ويف يف،  هي تفعل على مدار السنة،  العمرة ليس هلا وقت حمدد من السنة

أما العمرة فإهنا تفعل يف سائر ،  إمنا الوقت احملدد للحج،  وليس هلا وقت حمدد،  أي يوم
 .  السنة

فإنه ال ينبغي أن يكرر العمرة يف ،  ويتكرر منه هذا دائما،  ولو كان يذهب إىل مكة
 .  وقت متقارب

وأن يؤدي العمرة ،  صةفهذا ينبغي أن ينتهز الفر،  وأما من يأتيها يف فترة بعد أخرى
 .  ألن هذه فرصة وعمل صاحل؛  يف حال دخوله إىل مكة

أما من كان يتردد مع الطريق كاملكاري الذي حيمل من مكة يذهب منها ويرجع 
فهذا ال يشرع له يف حقه تكرار العمرة يف وقت ،  وعمله كله يف طريق مكة،  إليها

إمنا هذا فيمن ينتاب مكة ،  يومني املتقاربنيرمبا ألنه يدخل وخيرج يف اليوم وال،  متقارب
وأن يأخذ العمرة يف ،  فهذا ينبغي أن ينتهز الفرصة،  يف فترات متباعدة وفترات متقطعة

 .  ألهنا فرصة له ينبغي أن ينتهزها؛  وأن حيرم من امليقات الذي مير به،  دخوله

 حكم أداء عدة عمرات باإلحرام األول الذي عقد يف امليقات 
مث بعد االنتهاء منها أرادت أن ،   إذا أحرمت ألداء العمرة لنفسها- ٦٨٣س

فهل يكفي أن تطوف وتسعى فقط لكل واحد ،  وأخرى لعمها،  تؤدي عمرة ألبيها
،  أم ال بد من العودة للميقات،  منهما وذلك بإحرامها األول الذي عقدته يف امليقات

 ؟  واإلحرام من جديد لكل واحد منهما
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فإن تكرار العمرة يف ،  تكرار العمرة يف وقت متقارب فيه ما فيه من التوقف:  أوال
ولو أن املسلم إذا أدى العمرة يدعو لوالديه وأقاربه ،  وقت متقارب أنكره بعض العلماء

ونرجو أن ،  فهذا يكفي إن شاء اهللا،  يف طوافه ويف سعيه ويف غري ذلك يف املسجد احلرام
مث لعمها ،   لو فعلت ما ذكرت من تكرار العمرة لوالدهالكن،  يصلهم نفعه وبره

لكن لو فعلته ال بد من إحرام مستقل ،  فال بأس بذلك ولو كان خالف األوىل،  وهكذا
وحترم بالعمرة من ،  ) إىل التنعيم أو عرفات أو اجلعرانة (لكل عمرة بأن خترج إىل احلل 

 .  يقاتوال ترجع إىل امل،  وال حترم هبا من مكة،  هناك

 حكم أداء العمرة عمن تويف 
فأريد أن أعرف هل ،   نويت أداء العمرة ألخي األكرب حيث إنه متوىف- ٦٨٤س

 ؟  هذا العمل من األعمال الدينية اليت تصل للميت
أداؤك العمرة عن أخيك املتوىف سواء كانت واجبة أو ،  ألن هذا شيء طيب،  نعم

ن بشرط أن تكون أديت عمرة اإلسالم عن ولك،  فهذا عمل جليل،  كانت مستحبة
 .  واهللا أعلم،  نفسك أوال

 حكم اإلحرام من جدة بالنسبة للمقيم يف الرياض 
وأنوي ،   أنا رجل مقيم يف مدينة الرياض ويل أقارب يف مدينة جدة- ٦٨٥س

       َّ                           فهل علي  أن أحرم من جدة أم أن أحرم ،  أداء العمرة مرورا بأقاريب يف جدة لزيارهتم
 ؟   امليقات وأبقى على إحرامي يف جدة حىت لو مكثت هبا عدة أياممن

وكان لك أقارب يف جدة تريد املرور هبم ،  إذا سافرت تريد العمرة من الرياض
أو ،  ) قرن املنازل (فالواجب عليك أن حترم من امليقات بأن حترم من السيل ،  وزيارهتم
مث إذا ،  رهم وأنت حمرم وتبقى يف إحرامكوال بأس أن متر بأقاربك وأن تزو،  ما يوازيه

وإن ذهبت إىل مكة ،  انتهت زيارة أقاربك فإنك تذهب إىل مكة تؤدي مناسك العمرة
بل ،  مث ذهبت إىل أقاربك فال بأس،  وأديت العمرة وحللت من إحرامك،  من أول وهلة
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 يف لقوله ،  مفاملهم أال تتعدى امليقات إال وأنت حمر،  تكون املبادرة بالعمرة أحسن
 .  )٢( )١( } وملن أتى عليهن من غريهن ممن أراد احلج والعمرة هن هلن  { : هذه املواقيت

 حكم من زار مكة ومل يعتمر 
يكن عندي ومل ،   ذهبت إىل مكة املكرمة ألول مرة ومل أعمل عمرة- ٦٨٦س

وكان ذهايب إىل مكة املكرمة عبارة عن زيارة ألحد ،  علم بأن ذلك حرام أو حالل
 ؟  الرجاء أفيدوين ماذا أفعل جزاكم اهللا خريا،  أقاريب هناك

وما زاد عن ذلك ،  احلج والعمرة واجبان على املسلم املستطيع يف العمر مرة واحدة
 إىل مكة بدون إحرام إذا مل يكن قاصدا وليس على املسلم شيء يف دخوله،  فهو تطوع

لكن من مل يسبق له أن حج أو اعتمر وجاء إىل مكة فإنه قد سنحت له ،  احلج أو العمرة
وإذا مل يفعل فإنه يأمث ويبقى الواجب يف ،  الفرصة ألداء نسكه فيجب عليه املبادرة بذلك

 .  ذمته

 دته حكم من اعتمر وأخر احللق أو التقصري حىت وصل إىل بل
 من اعتمر وأخر احللق أو التقصري حىت عاد إىل بلدته اليت تبعد عن - ٦٨٧س
 ؟  هل عليه من حرج،   كيلو مترا) ٩٠ (مكة 

ألن احللق أو ؛  املعتمر ينبغي له أن يبادر باحللق أو التقصري فور ما يفرغ من السعي
 إذا نسي أو جهل ولكن،  ال تتم إال به على الصحيح،  التقصري نسك من مناسك العمرة

مث ذكر أو علم بعد ذلك فإن الواجب عليه أن يعيد مالبس ،  فتركه وحتلل من إحرامه
 ألن احللق أو التقصري جيزئ يف - ولو يف بلده -مث حيلق أو يقصر يف أي مكان ،  اإلحرام
،  وإن كان قد جامع فإنه جيب عليه ذبح شاة يف مكة،  وال خيتصان باحلرم،  أي مكان

                                                 
،  )١/٣٣٢(، أمحد  )٢٦٥٤(، النسائي مناسك احلج  )١١٨١(، مسلم احلج  )١٤٥٢(البخاري احلج ) ١(

 .  )١٧٩٢ (الدارمي املناسك
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ١٤٢ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ٩٧٦

وإن كان ال يستطيع ذبح الشاة صام عشرة أيام يف أي ،  ها على مساكني احلرمويوزع
 .  مكان

 عدم اخلروج من مكة بعد العمرة ووجوب دم التمتع 
 ؟   هل يشترط يف وجوب دم املتمتع أال خيرج من مكة بعد العمرة- ٦٨٨س

ن دون اخلروج من مكة إذا كان قريبا فإنه ال يؤثر على وجوب دم املتمتع إذا كا
،  أما إذا كان مسافة قصر فأكثر فهذا موضع خالف بني أهل العلم،  مسافرة قصر

مث سار من بلده ،  والصحيح أنه ال يؤثر على وجوب دم املتمتع إال إذا رجع إىل بلده
فهذا ال يعترب متمتعا ألن سفره إىل بلده فصل بني احلج ،  وأحرم باحلج يف هذا العام

فال يكون عليه هدي يف ،  عمرة بسفر مستقل واحلج بسفر مستقلوالعمرة يف أن تكون ال
 .  هذه احلالة

 اجلامع يف مسائل احلج 

 الكتيبات والنشرات اليت فيها اختالف بني الفقهاء 
 الكتيبات والنشرات اليت مع احلاج حول األمور الشرعية بعضها - ٦٨٩س
 ؟  مباذا تنصح احلاج،  ألن الفقهاء خيتلفون يف املذاهب واالجتهادات؛  متعارض

فما قام عليه ،  أنصح احلاج وغريه بأن يعمل مبا يوافق الدليل من النشرات والكتيبات
وأحسن ،  وما خالف الدليل ال يعمل به،   عمل بهالدليل من كتاب اهللا وسنة رسوله 

،   هو منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية- حسب علمنا -كتاب خمتصر يف هذا املوضوع 
فينبغي للحاج أن يقرأ هذين املنسكني ويستفيد ،  مساحة الشيخ عبد العزيز بن بازومنسك 
 .  منهما
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 حكم الدعاء من الكتيبات املخصصة للدعاء أثناء الطواف بالبيت العتيق 
 ما حكم الدعاء من الكتيبات املخصصة للدعاء أثناء الطواف بالبيت - ٦٩٠س
 ؟  العتيق

كان  { وإمنا،   مل حيدد للطواف دعاء خمصوصا النيب ألن؛  االلتزام هبذا ال جيوز

$!  {:   بني الركن اليماين واحلجر األسوديقول  oΨ−/u‘ $ oΨÏ?# u ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ym ’ Îûuρ Íο tÅz Fψ$# 

Zπ uΖ|¡ym $ oΨÏ% uρ z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪ { )هذا ما ثبت عنه )٢( )١   . 
أو يذكر اهللا بالتسبيح ،  فإن املسلم يدعو ما تيسر له من أدعية،  أما يف بقية الشوط

 .  وهو أفضل الذكر،   تيسر من القرآنأو يقرأ ما،  وكل يطيق ذلك،  والتهليل
وينبغي ،  أما أن يلتزم الناس بأدعية خمصصة لكل شوط فهذا ليس له أصل يف الشرع

 .  ال سيما وأن الناس اختذوه وكأنه من فرائض الطواف،  منع مثل هذا
مث يرفعون أصواهتم ،  وأيضا جيتمع مجاعة خلف قارئ واحد يقرأ بصوت مرتفع

 .  ويشوشون على غريهم،  وال يعرفون معناه،  يعقلون هذا الدعاءوقد ال ،  خلفه
فينبغي ،  والدعاء إذا كان من غري حضور قلب وال معرفة ملعناه ال ينفع صاحبه

 .  للمسلم أن يدعو لنفسه مبا تيسر بدعاء حيضره قلبه ويفهم معناه لينفعه اهللا به

 أيام حكم قصر الصالة للحاج خالل إقامته أكثر من أربعة 
 ما حكم قصر الصالة للحاج خالل إقامته أكثر من أربعة أيام يف - ٦٩١س
 ؟  مكة

إذا نوى املسافر سواء كان حاجا أو غريه إقامة تزيد على أربعة أيام وجب عليه إمتام 
ألن أحكام السفر قد انقطعت بنية اإلقامة اليت ؛  ووجب عليه الصيام يف رمضان،  الصالة

                                                 
 .  ٢٠١:  سورة البقرة آية) ١(
، ورواه احلاكم  ) ١٨٦ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٤١١ / ٣ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

 .  ) ٥١ / ٥ " ( مصنفه"  رواه عبد الرزاق يف، و ) ٤٥٥ / ١ " ( مستدركه"  يف
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واألصل يف املقيم أن يتم الصالة ويصوم ،  حيث أصبح مقيما،  متزيد على أربعة أيا
 .  وهو الصحيح الذي تربأ به الذمة،  هذا هو قول مجهور أهل العلم،  رمضان

 حكم من يتعمد املزامحة عند أداء بعض مشاعر احلج 
فهل جيوز ،   يتعمد بعض من الناس املزامحة عند أداء بعض مشاعر احلج- ٦٩٢س
 ؟  حجه

 أن يزاحم الناس يف احلج عند أداء بعض - خصوصا القوي -وز للمسلم ال جي
وفيها فتنة ،  وفيها أذى للمسلمني،  ألن املزامحة فيها خطر عليه وعلى غريه؛  املناسك

،  وفيها عدم التمكن من أداء النسك على الوجه املشروع،  حتصل بني الرجال والنساء
وهذا ،   فيها زحام أو يقل فيها الزحام ألداء نسكهفعلى املسلم أن يتحني الفرص اليت ليس

وقد جعل اهللا أوقات أداء النسك ،  ولكن بعض الناس ال يصرب،  ممكن ومتيسر بإذن اهللا
 .  ولكن هذا حيتاج إىل فقه وصرب،  ليتيح للمسلمني أداءها بيسر وسهولة؛  موسعة

ذا تعمد املزامحة أو فعلها وهو ولكنه يأمث إ،  وأداء احلج مع املزامحة صحيح إن شاء اهللا
 .  وال سيما إذا ترتب عليه فتنة أو إضرار بأحد،  له مندوحة عنها

 حكم مزامحة املرأة للرجال أثناء الطواف 
 ؟   هل جيوز للمرأة أن تزاحم الرجال أثناء الطواف حول الكعبة- ٦٩٣س

 الطواف ملا يف ذلك وال سيما يف،  حيرم على املرأة مزامحة الرجال مطلقا يف أي مكان
،  فيجب عليها جتنب املزامحة يف الطواف،  واملزامحة يف الطواف أشد حترميا،  من الفتنة

ولو بعدت عن ،  أو تكون يف جانب املطاف،  وأن تتحني الفرص اليت ليس فيها زمحة
 .  وأبعد هلا عن اخلطر والفتنة،  ألن ذلك أحفظ هلا؛  الكعبة
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  يكفي حجا وعمرة أم حجا فقط حج التمتع أو القران هل
 إذا حج املسلم حجة الفريضة متمتعا أو قارنا فهل تكفي عن حج - ٦٩٤س

 ؟  وعمرة أم هو حج فقط
فليس من ،  حجا وعمرة:  إذا حج املسلم متمتعا أو قارنا فإنه يكون قد أدى نسكني

 .  شرط صحتهما أن يفرد كل واحد بسفر مستقل أو بإحرام مستقل

 محالت احلج يف تقدمي تسهيالت وراحة ورفاهية للحاج حكم تنافس 
ما ،   تتنافس محالت احلج يف تقدمي تسهيالت وراحة ورفاهية للحاج- ٦٩٥س

 ؟  وهل األفضل احلج مع هؤالء أو احلج جبهود ذاتية مع املشقة؟  حكم هذا العمل
ال بأس باحلج مع إحدى احلمالت اليت تقوم خبدمته وتسهيل إجراءات احلج 

وخصوصا إذا كان ال يستطيع ،  وإذا حج منفردا جبهوده الذاتية فال بأس،  ومتطلباته
 .  واهللا املوفق،  فاألمر راجع إليه وإىل استعداده،  التكاليف اليت تطلبها احلملة

 حكم من كلف خلدمة احلجيج هل يلزمه أن يؤدي احلج 
،   أدى فريضة احلج إذا قدم إنسان إىل هذه البلدة للعمل و مل يكن قد- ٦٩٦س

  ُ ِّ                                                                 وك ل ف من قبل اجلهة اليت يعمل هبا أن يسافر إىل املشاعر املقدسة خلدمة احلجيج يف 
فهل يلزمه أن يؤدي احلج أم جيوز له أن يؤجله إىل عام آخر ،  جمال عمله أيا كان

 ؟  وماذا جيب عليه إن فعل ذلك ومل حيج؟  يكون متفرغا فيه ألدائه
’ uρ!¬  {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# k Ïm ÏM øt7ø9$# ÇtΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 { )١( 

ة بأن جيد ففرض اهللا سبحانه وتعاىل احلج على املسلم مرة واحدة يف العمر بشرط االستطاع
وإذا أجر اإلنسان نفسه آلخرين من احلجاج أو قدم ،  الزاد واملركوب الذي يبلغه إىل احلج

فلإلنسان أن يؤجر نفسه وأن حيج وحجه ،  إىل مكة لعمل حكومي وحج فال بأس بذلك

                                                 
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية) ١(
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 )øŠs9 öΝà6ø‹n=tã îy$oΨã_ βr& (#θäótGö;s? WξôÒsù ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 { )١§{  {:  صحيح إن شاء اهللا لقوله تعاىل
 وكذلك جيوز أن يؤجر )٢(هذه اآلية نزلت يف جواز البيع والشراء يف احلج ،  اآلية 

 يف السؤال من أنه إذا أما بالنسبة ملا ورد،  اإلنسان نفسه ويكتسب من املكاسب املباحة
 ؟  أجر نفسه وذهب إىل مشاعر احلج فهل يلزمه أن حيج أو ال يلزمه

                    ّ                                               إذا أمكنه ذلك بأن متك ن من أداء املناسك من غري إضرار بعمله الذي استؤجر :  نقول
فإنه يلزمه أن حيج حجة اإلسالم ألنه متكن من احلج واستطاع ،  من أجله واستحفظ عليه

 .  املشاعر املقدسة من غري ضرر على مؤجره أو على عمله الرمسياحلج بوصوله إىل 
                      ّ                                                       أما إذا مل يتمكن أن يوف ق بني احلج وأداء العمل الذي قدم من أجله فإنه ال يلزمه احلج 

هذا يف ،  لكن يبقى احلج واجبا يف ذمته إىل أن يستطيع بنفسه،  يف هذه احلالة ألنه معذور
 .   يلزمه ولو قدر عليهأما حج النافلة فال،  حج الفريضة

 حكم من سافر إىل السعودية للعمل مث حج 
ومجع املال ،   إذا كان الشخص قد سافر إىل السعودية من أجل العمل- ٦٩٧س

وليس يف نيته قبل سفره من مصر أن يؤدي فريضة ،  من أجل املعيشة له وألوالده
 ؟  هل حجه صحيح،  لكنه بعد سنة أدى فريضة احلج،  احلج
مث ،  ومل يكن يف نيته أن حيج،  إذا قدم اإلنسان إىل السعودية من أجل العمل،  منع

بدا له أن حيج فإنه حيرم من امليقات ،  بدا له بعد وصوله أو بعد إقامته يف اململكة مبدة
ويكون حجه ،  ولو كان دون امليقات،  أو من املكان الذي نوى احلج منه،  الذي مير به

فإن كان خارج ،  فإذا نوى احلج،  ولو مل ينوه عند قدومه للمملكة،  صحيحا إن شاء اهللا
وإن كان نوى احلج وهو ،  امليقات فإنه حيرم من امليقات الذي مير به يف طريقه إىل مكة

،  فإنه حيرم للحج من مكانه الذي نوى منه احلج،  دون امليقات إىل مكة أو يف مكة

                                                 
 .  ١٩٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ) ٢٢٨،  ٢٢٧ /١ (البن كثري "  تفسري القرآن العظيم: "  انظر) ٢(
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 ٩٨١

فال بد أن خيرج إىل احلل ،  د العمرة وهو يف مكةوإن أرا،  وجيزئه هذا عن حجة اإلسالم
 .  وحيرم هبا منه وال حيرم هبا من مكة

 حكم املسابقات اليت جوائزها احلج والعمرة 
 ؟   هل املسابقات اليت جوائزها احلج والعمرة حالل أم حرام- ٦٩٨س

،  عبأن تكون من املسابقات اليت رخص فيها الشار،  إذا كان أصل املسابقة جائزا
أو املسابقة يف املسائل الشرعية ،  املسابقة بالرماية وركوب اخليل وركوب اإلبل:  وهي

بأن حيج بالفائز أو :  أي،   حجا أو عمرة) اجلائزة:  أي (فال بأس أن يكون السبق فيها 
 .  يعتمر به

أما إذا كان أصل املسابقة حمرما بأن كان يف غري املسائل املرخص فيها شرعا فإن 
ألهنا من امليسر املقرن مع األنصاب واألزالم اليت هي رجس من عمل ؛  ائزة فيها حمرمةاجل

 .  وعلق الفالح على ذلك،  وأمر باجتناهبا،  الشيطان
$  {:  قال تعاىل 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⊥ tGô_ $$ sù öΝä3ª= yè s9 tβθßs Î= øè? ∩⊃∪ { )١(   . 

 .  )٣( )٢( } ف أو حافرال سبق إال يف نصل أو خ { وقال 

 حكم من كان ال يصلي وال يصوم وحج فهل تكفي عنه فريضة احلج 
وقد مضى علي ،   أفيدكم علما أين أبلغ من العمر اخلامسة واألربعني- ٦٩٩س

ولكين يف العام املاضي ،  أربع سنني من عمري دون أن أصلي ودون أن أصوم رمضان

                                                 
 .  ٩٠:  سورة املائدة آية) ١(
 .  )٢٥٧٤(، أبو داود اجلهاد  )١٧٠٠(الترمذي اجلهاد ) ٢(
"  ، ورواه النسائي يف ) ٢٣ / ٦ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٢٩ / ٣ " ( سننه"  اه أبو داود يفرو) ٣(

 .  ) ٢٢٧،  ٢٢٦ / ٦ " ( سننه
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وإن كانت ال تكفر فماذا ؟  ين من صوم وصالةفهل تكفر عما فات،  أديت فريضة احلج
 .  أرشدونا وفقكم اهللا؟     َّ             علي  أن أفعله اآلن

،  ألن الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم؛  ترك الصالة متعمدا خطري جدا
بني العبد وبني الكفر  { كما قال النيب ،  وإذا تركها املسلم متعمدا فإن ذلك كفر

 .  )٢( )١( } ترك الصالة

 .  )٤( )٣( } فمن تركها فقد كفر،  العهد الذي بيننا وبينهم الصالة { وقال النيب 

β  {:  واهللا تعاىل يقول يف الكفار Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#θ = y⇐ sù 
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óΟs9uρ à7 tΡ ãΝÏè ôÜçΡ tÅ3ó¡Ïϑ ø9$# ∩⊆⊆∪ { )إىل غري ذلك من النصوص اليت تدلك على كفر .   )٦
 .  وهو الصحيح من قويل العلماء رمحهم اهللا،  وإن مل جيحد وجوهبا،  تارك الصالة

ولكن إذا ،  أنك تركتها متعمدا مدة أربع سنوات هذا يقتضي الكفرفما ذكرت من 
وحافظت على الصالة يف مستقبل حياتك فإن اهللا ميحو ،   توبة صحيحةتبت إىل اهللا 

 .                   ُ ُّ         والتوبة الصادقة جت ب  ما قبلها،  ما كان من ذي قبل

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة  )٤٦٧٨(، أبو داود السنة  )٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان  )٨٢(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )١٢٣٣(دارمي الصالة ، ال )٣/٣٧٠(، أمحد  )١٠٧٨(فيها 
 .  ، ورواه غريمها ) ٢١٩ / ٤ (، ورواه أبو داود  بنحوه)  ٨٨ / ١ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٢(
، أمحد  )١٠٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٤٦٣(، النسائي الصالة  )٢٦٢١(الترمذي اإلميان ) ٣(

)٥/٣٤٦(  . 
"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٨٣ / ٧ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف بنحوه)  ٣٥٥ / ٥ (رواه اإلمام أمحد ) ٤(

 .  ) ٣٤٣ / ١ " ( سننه
 .  ٥:  سورة التوبة آية) ٥(
 .  ٤٤ - ٤٢:  اتياآلسورة املدثر ) ٦(
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ال يكفرها ألن هذه كبائر موبقة ؛  أما احلج فال يكفر ترك الصالة وال ترك الصيام
ألن الذي ال يصلي ؛  وكذلك احلج إذا كنت أديته وأنت ال تصلي فإنه ال يصح،  احلج

 .  وال يصح منه عمل إىل أن يتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل،  وليس له إسالم،  ليس له دين
،  فإن هذا يكفر ما سبق،  وحافظت على الصالة،  فإذا تبت إىل اهللا توبة صحيحة

وإذا كنت أديت ،  واالهتمام بالصالة،  واالستمرار على التوبة،  دقولكن عليك بالص
أما إذا كنت أديته بعدما تبت فهو حج ،  احلج يف حالة تركك للصالة فعليك أن تعيده

 .  وما مضى من املعصية وترك الصالة والصيام تكفره التوبة الصادقة،  صحيح إن شاء اهللا
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 أحكام األضحية والعقيقة 

 ح الشعر وتقليم األظافر حكم تسري
 وحلق الشعر ملن أراد أن يضحي يف عشر ذي احلجة 

 ما حكم تسريح الشعر وتقليم األظافر وحلق الشعر يف عشر ذي - ٧٠٠س
 ؟  احلجة ملن أراد أن يضحي

أو أن ،  حلق الشعر وتقليم األظافر ال جيوزان يف عشر ذي احلجة ملن أراد أن يضحي
 عن لنهيه ؛  حىت يذبح أضحيته،  افره يف عشر ذي احلجةيأخذ شيئا من شعره أو أظ

أما جمرد تسريح الشعر الذي ال حيصل معه ،   كما يف حديث أمساء رضي اهللا عنها)١(ذلك 
 .  زوال شيء من الشعر فال بأس به

 حلق الشعر وتقليم األظافر بعد غروب مشس يوم الثالثني من ذي القعدة 
هل يأخذ من :  ني من ذي القعدة بعد املغرب سألين شخص يوم الثالث- ٧٠١س

فهل ،  ألنه بداية يوم األول من ذي احلجة،  ال:  فقلت له؟  شعره وأظافره أم ال
 ؟  كالمي له صحيح أم ال

إذا دخل شهر ذي احلجة فإن من يريد أن يضحي عن نفسه ال يأخذ شيئا من شعره 
وليلة الثالثني من ،   دخول الشهر ويبدأ وقت النهي بثبوت)٢( لنهي النيب ؛  وأظافره

لكن املنع إمنا ،  فترك األخذ من باب االحتياط طيب،  شهر ذي القعدة فيها احتمال
 .  يتحقق بثبوت دخول الشهر برؤية اهلالل

                                                 
 .  من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها)  ١٥٦٦،  ١٥٦٥ / ٣ " ( صحيح مسلم: "  انظر) ١(
 .  من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها)  ١٥٦٦،  ١٥٦٥ / ٣ " ( صحيح مسلم: "  انظر) ٢(
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 حكم أضحية الضأن اليت تقطع أليتها وهي صغرية 
 أبواب  أعداد كبرية من الطلبة املبتعثني وهم على- يف أمريكا - هنا - ٧٠٢س

وخصوصا أن الضأن يف أمريكا تقطع ،  ويسألون عن األضاحي،  عيد األضحى املبارك
فهل جيزئ أن نضحي من هذه ،  أليتها وهي صغرية حىت يكون الدهن يف ظهورها

 ؟  ولكن البعض ال حيب أكل حلمها،  مع العلم أنه توجد األبقار،  األنواع من الضأن
ألن قطعها ؛  وإن كانت مقطوعة األلية،   املذكورةال بأس بذبح األضحية من األغنام

  وقد ضحى النيب،  فهو مثل خصاء الذكور ألجل تطييب حلمها،  من أجل تطييب حلمها
 .  )١(باخلصي من الغنم 

 حكم الطالب األعزب الذي يضحي أهله عنه يف بالدهم 
،  ) نهوالده ووالدته وإخوا ( الطالب األعزب الذي ينفق على أسرته - ٧٠٣س

وكذلك الطالب املتزوج ولكن أهله ليسوا ؟  هل يكفي أن يضحوا عنه يف بالدهم
 ؟  هل يضحي هنا أم يضحي عن أهله يف بالدهم،  معه

ويهدي منها إىل ،  يأكل منها هو وأهل بيته،  األضحية تذبح يف بلد املضحي ويف بيته
هله يف بلد آخر فإن األضحية وإذا كان أ،  ويتصدق منها على الفقراء،  جريانه وأصدقائه

 .  وإن كان هو يف بلد آخر،  تذبح عنه وعنهم يف بيته ويف بلده

 حكم طبخ ثلث األضحية 
 هل جيوز طبخ ثلث األضحية اخلاص بالفقري ودعوة املسلمني عليه يف - ٧٠٤س

 ؟  أيام العيد

                                                 
 .  من حديث أيب رافع رضي اهللا عنه)  ٨ / ٦ " ( مسند اإلمام أمحد: "  انظر) ١(
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ى ألن هذا يدخل يف مسم؛  ال بأس بطبخ حلم األضحية ودعوة احملتاجني إليها
بل قد يكون أحسن من أجل أن ،  وإن دفع اللحم للفقري يتصرف فيه فال بأس،  الصدقة

 .  يتصرف فيه الفقري على حسب مصلحته

 العقيقة 
 ؟   بالنسبة للعقيقة يف حق احلي ما هو أفضل وقت لتأديتها- ٧٠٥س

فإن تأخرت عن ذلك فال بأس ،  هذا هو األفضل املنصوص عليه،  األفضل يوم سابعه
،  إذا كرب املولود يفوت وقتها:  إال أن بعض أهل العلم يقول،  بذلك وال حد آلخر وقتها
 .  واجلمهور على أنه ال مانع من ذلك حىت ولو كرب،  فال يرى العقيقة عن الكبري

 حكم تأخري العقيقة 
ومل أرجع إىل زوجي ،   إذا كنت يف بلدي ورزقين اهللا مبولود أو مولودة- ٧٠٦س
فهل يلزمين عمل العقيقة يف ،   اآلخر الذي يقيم فيه إال بعد مرور شهر أو أكثريف البلد

اليوم السابع أو الرابع عشر أو احلادي والعشرين كما ورد يف حديث عائشة رضي اهللا 
 ؟  أم جيوز يل تأخريها حلني العودة إىل زوجي وأعملها وأنا عنده،  عنها

يكون أنسب وأيسر يف حق الوالدين أو ال مانع من تأخري ذبح العقيقة إىل وقت 
وإمنا ذحبها يف اليوم السابع أو احلادي والعشرين إمنا يكون فضيلة إذا أمكن ذلك ،  أحدمها
مع العلم أن ،  أما إذا مل يتيسر فال بأس بتأخريها إىل وقت آخر حسب اإلمكان،  وتيسر

 .  هذبح العقيقة يقوم به والد الطفل فهو من حقوق الولد على والد

 حكم من مل يذبح عقيقة ألبنائه وبناته 
 ؟  فهل علي إمث،  ومل أذبح العقيقة هلم مجيعا،   رزقين اهللا بأبناء وبنات- ٧٠٧س

عن الذكر ،  وليست واجبة،  ذبح العقيقة اليت يسميها العوام التميمة سنة مستحبة
،   الذبح ليس له حدووقت،  فمن مل يذبح فال إمث عليه،  وعن األنثى شاة واحدة،  شاتني

 .  ولكن األفضل أن تذبح يف اليوم السابع من والدته إن أمكن أو بعد ذلك مىت تيسر
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 قد عق عن احلسن العقيقة سنة عن رسول اهللا  " : قال اإلمام أمحد رمحه اهللا
كل غالم مرهتن  { :  قالإن رسول اهللا :  وعن مسرة،  وفعله أصحابه،  واحلسني

 .  واهللا أعلم،  "  فال ينبغي لألب ترك العقيقة عن مولوده)٢( )١( } بعقيقته

 حكم العقيقة اليت تذبح عن الكبري الذي مل يذحبها له والده يف الصغر 
 ما حكم العقيقة اليت تذبح عن الكبري الذي مل يذحبها له والده يف - ٧٠٨س
 ؟  الصغر

وشاة عن املولودة األنثى يف ،  وهي ذبح شاتني عن املولود الذكر،    ُ َّ  س ن ةحكم العقيقة
وهي سنة يف حق والد الطفل شكرا هللا ،  اليوم السابع من والدته أو فيما بعده من األيام

،  ورجاء سالمة املولود وحلول الربكة عليه،  وفكاكا له من الشيطان،  تعاىل وتقربا إليه
وما جيزئ يف األضحية سنا ونوعا وسالمة من ،  ق كاألضحيةيأكل منها ويهدي ويتصد

وإذا مل يعق عنه والده وعق عن نفسه فال ،  وإذا مل يفعلها الوالد فقد ترك سنة،  العيوب
 .  واهللا أعلم،  بأس بذلك فيما أرى

 حكم العقيقة عمن مل يعق عنه والداه يف الصغر 
 ؟  داه يف الصغر                  َّ                ما حكم العقيقة عم ن مل يعق عنه وال- ٧٠٩س

،  وشاة عن املولودة األنثى،  وهي ذبح شاتني عن املولود الذكر،  حكم العقيقة سنة
وهي سنة يف حق والد الطفل شكرا ،  أو فيما بعده من األيام،  يف اليوم السابع من والدته

يأكل منها ويهدي ،  ورجاء سالمة املولود وحلول الربكة عليه،  هللا تعاىل وتقربا إليه
وال جيزئ فيها إال ما جيزئ يف األضحية سنا ونوعا وسالمة من ،  ويتصدق كاألضحية

                                                 
، ابن ماجه الذبائح  )٢٨٣٧(، أبو داود الضحايا  )٤٢٢٠(، النسائي العقيقة  )١٥٢٢(الترمذي األضاحي ) ١(

 .  )١٩٦٩( األضاحي ، الدارمي )٥/٨(، أمحد  )٣١٦٥(
،  ) ٢٣٩ - ٢٣٧ / ٥ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ١٠٥،  ١٠٤ / ٣ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(

 .  ) ١٦٦ / ٧ " ( سننه"  ورواه النسائي يف
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وال يشرع لإلنسان أن يعق عن نفسه إذا مل ،  وإذا مل يفعلها الوالد فقد ترك سنة،  العيوب
 .  واهللا أعلم،  ألنه سنة يف حق الوالد ال يف حق الولد؛  يعق عنه والده

  هل هناك عقيقتان للولد الواحد
 يل ولد ومل أذبح عنه العقيقة وهو صغري إال بعد أن بلغ من العمر ثالثة - ٧١٠س

فقد مسعت من بعض الناس أهنم ،  ومل أذبح عنه أيضا العقيقة الثانية،  عشر سنة
 ؟  أفيدونا أفادكم اهللا هل هذا صحيح،  الولد له عقيقتان:  يقولون
هذا هو األفضل ،  نثى شاة واحدةالذكر األوىل أن تذبح عنه شاتان وعن األ،  نعم
وليس ،  ولو ذبح واحدة اليوم والثانية ذحبها بعد أيام أو بعد يوم فال مانع،  واألكمل

 .  الالزم أن تكون الشاتان جمتمعتني يف وقت واحد

 حكم من تويف له ثالث بنات ومل يعق عنهن 
،  أعق عنهنولكن مل ،  مث توفني وهن صغار،   رزقين اهللا بثالث بنات- ٧١١س

؟  فهل يصح أن أعق عنهن بعد وفاهتن،  وقد مسعت أن شفاعة األطفال مقرونة بالعقيقة
 ؟  وهل أمجع العقيقة يف ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة

ومشروعيتها يف ،  والقول هبا قول مجهور أهل العلم،  العقيقة عن املولود سنة مؤكدة
 وأما العقيقة عن األوالد ألهنا سنة ثابتة عن النيب ،  يهاحق األوالد األحياء ال إشكال ف

ألن العقيقة إمنا تذبح فدية للمولود وتفاؤال بسالمته ؛  األموات فال يظهر يل أهنا مشروعة
حتفة الودود يف أحكام  " كما قرر ذلك العالمة ابن القيم يف،  ولطرد الشيطان عن املولود

وأما ما أشار إليه السائل من أن ،   يف األوالد األمواتوهذه املعاين مفقودة،  " املولود
،  فهذا املعىن غري صحيح،   ألبيه إذا عق عنه) شفاعة املولود (العقيقة تدخل يف الشفاعة 

 :  وذكر أن السر يف العقيقة هو،  وقد ضعفه ابن القيم يرمحه اهللا
 .  مساعيلأن فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه السالم حينما فدى إ:  أوال
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 ٩٨٩

كل غالم  { : وأن معىن احلديث،  أن فيها طردا للشيطان عن هذا املولود:  ثانيا

 .  )٣( فهذا معىن ما قرره ابن القيم،   أنه مرهون فكاكه من الشيطان)٢( )١( } رهينة بعقيقته
 امليتات واستحسن هذا الشيء فله على كل حال إن أراد السائل أن يعق عن بناته

 .  لكنين أنا يترجح عندي عدم املشروعية،  ذلك

 حكم العقيقة للميت 
وعند االستفسار من أحد ،  وأريد أن أعمل هلا عقيقة،   والديت توفيت- ٧١٢س

ما حكم ،  إن العقيقة تعمل للحي وليس للميت:  األئمة يف أحد املساجد ببغداد قال
 ؟  الشرع يف هذا

وإمنا تشرع عند الوالدة يف اليوم السابع من والدة ،  العقيقة ال تشرع للميت
لكن الذكر له ،  سواء كان ذكرا أم أنثى،  يشرع ألبيه أن يعق عن هذا الولد،  اإلنسان
ويؤكل منها ويتصدق ،  تذبح يف اليوم السابع،  ولألنثى عقيقة واحدة،  عقيقتان
،   ذبح يف اليوم السابع أن يدعو إليها أقاربه وجريانهوال حرج على اإلنسان إذا،  ويهدي

 .  فيجمع بني هذا وهذا،  وأن يتصدق بالباقي
 .  وعق عن الذكر بواحدة أجزأه ذلك،  وإذا كان اإلنسان غري غين

فإن مل ميكن ففي ،  وإذا مل ميكن يف اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر:  قال العلماء
 .  هذه هي العقيقة،  فإن مل ميكن ففي أي يوم شاء،  ناليوم الواحد والعشري

                                                 
، ابن ماجه الذبائح  )٢٨٣٧(، أبو داود الضحايا  )٤٢٢٠(، النسائي العقيقة  )١٥٢٢(الترمذي األضاحي ) ١(

 .  )١٩٦٩(، الدارمي األضاحي  )٥/٨(، أمحد  )٣١٦٥(
،  ٢١٦ / ٦ " ( صحيح اإلمام البخاري: "  من حديث مسرةوانظر)  ١٠٥ / ٣ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(

 .  من حديث سلمان بن عامر الضيب رضي اهللا عنه)  ٢١٧
 .  ) ٤٧،  ٤٦ص " ( حتفة الودود يف أحكام املولود"  انظر معىن ذلك يف) ٣(
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 حكم األكل من ذبيحة من فيهم شرك 
 يقوم بعض اجلريان يف عيد األضحى بالذبح وإعطاء اجلريان من هذه - ٧١٣س

فهل جيوز لنا قبول هذه ،  ونعلم فيهم الشرك وعدم االلتزام بالدين،  الذبيحة كهدية
 ؟  ط الذبيحة على الطريقة اإلسالميةوما هي شرو؟  الذبيحة وأكلها

          ُ                                                            إذا كانوا ي عرفون أهنم مشركون باهللا فإن ذبيحتهم ال جتوز إال إذا كانوا من أهل 
فإن ذبيحة أهل الكتاب ،  الكتاب من اليهود والنصارى وذحبوا على الطريقة الشرعية

$ãΠ  {:  قال تعاىل،  حالل yè sÛuρ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝä3ãΒ$ yè sÛuρ @≅Ïm öΝçλ°; ( { )١(   ،
فذبائح أهل الكتاب حالل ،  وهذا بإمجاع علماء املسلمني،  واملراد بطعامهم هو ذبائحهم

ولكن إذا توفرت فيها شروط الذكاة ،  لى ذلكلنا هلذه اآلية الكرمية ولإلمجاع ع
 .  الشرعية

أما املشركون غري أهل الكتاب وسائر الكفار على اختالف مللهم ومذاهبهم فإن 
ألن اهللا مل يستثن من ذبائح الكفار إال ذبيحة أهل ؛  ذبائحهم ال حتل للمسلمني وهي ميتة

 .  وهذا ال اختالف فيه بني أهل العلم،  الكتاب
لطريقة الشرعية للذبح فهي أن تتوفر شروط الذكاة بأن يكون الذابح مسلما أو أما ا

ولو كان ،  وأن يكون عاقال تتأتى منه النية والقصد،  كتابيا يعين أن يكون ذا دين مساوي
 .  إذا كان يتأتى منه النية وقصد الذكاة سواء كان ذكرا أو أنثى،  مميزا

ما  { لقوله ،  بح بأن تقطع حبدها ال بثقلهاكما يشترط أن تكون اآللة صاحلة للذ

  وأن ال تكون اآللة سنا أو ظفرا لقوله )٣( )٢( } أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا

                                                 
 .  ٥:  سورة املائدة آية) ١(
، ابن ماجه  )١٤٩١(، الترمذي األحكام والفوائد  )١٩٦٨(، مسلم األضاحي  )٢٣٧٢(البخاري الشركة ) ٢(

 .  )٣١٣٧(األضاحي 
، رضي  من حديث عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده)  ١١٠ / ٣ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٣(

 .  اهللا عنهم
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أما  { مث قال ،  )١( } فكلوا ليس السن والظفر،  دم وذكر اسم اهللا عليهما أهنر ال {

 .  )٣( )٢( } وأما الظفر فمدى احلبشة،  السن فعظم
،  ويشترط أن يكون الذبح يف حمل الذكاة وهو احللق من غري اإلبل أو اللبة من اإلبل

واملريء وهو جمرى الطعام ،  ن يقطع من الرقبة املريء واحللقوم وأحد الودجنيوأ
وأحد الودجني ومها عرقان يف جانيب العنق جيري ،  واحللقوم وهو جمرى النفس،  والشراب
،  فإذا قطع ثالثة من هذه األربعة فقد حصلت الذكاة الشرعية على الصحيح،  فيهما الدم

 .  وحتصل به الذكاة إمجاعا،  وم واملريء فهذا أكملولو قطع الودجني مع احللق
وكذلك ال حيل ما ،  باسم اهللا:  ويشترط أن يذكر اسم اهللا عليه بأن يقول عند الذبح

 .  ذبح للقبور أو للجن أو الشياطني
 :  وعليه إذا توفرت شروط الذكاة اليت ذكرناها وهي

لكتايب الذي مييز ويقصد ـ أن يكون الذابح من أهل الذكاة وهو املسلم أو ا١
 .  الذكاة
 .  ـ أن تكون اآللة صاحلة للذبح٢
 .  ـ أن يذكر اسم اهللا عليها عند حتريك يده للذبح٣
أو ثالثة ،  والودجني،  واحللقوم،  املريء:  ـ قطع ما جيب قطعه يف الذكاة وهي٤

 .  من هذه األربعة
 .  ط فإن الذبيحة ال حتلأما إذا اختل شرط من هذه الشرو،  فهذه الذبيحة حالل

                                                 
، ابن ماجه  )١٤٩١(، الترمذي األحكام والفوائد  )١٩٦٨(، مسلم األضاحي  )٢٣٧٢( البخاري الشركة )١(

 .  )٣١٣٧(األضاحي 
، النسائي  )١٤٩١(، الترمذي األحكام والفوائد  )١٩٦٨(، مسلم األضاحي  )٢٣٥٦(البخاري الشركة ) ٢(

 .  )٣/٤٦٣(، أمحد  )٢٨٢١(، أبو داود الضحايا  )٤٤١٠(الضحايا 
، رضي  من حديث عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده)  ١١٠ / ٣ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٣(

 .  اهللا عنهم
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 املعامالت 

 كتاب اجلهاد 

 حكم الذهاب إىل اجلهاد بدون إذن الوالدين 
 من أحكام اجلهاد يف سبيل اهللا أنه إذا هجم العدو على بلد من بالد - ١س

وإن الروس قد هامجوا إخواننا ،  اإلسالم أصبح اجلهاد فرض عني على كل مسلم
َ                                         والداي  ومها ال يريداين أن أذهب للجهاد معهم فهل يل وإن عندي ،  املسلمني األفغان      

 ؟  أن أذهب بدون إذهنما
ما ذكرته من رغبتك يف اجلهاد وإعانة إخوانك املسلمني يف صد عدوان الكفار على 

 أما بالنظر لظروفك اليت ذكرت وأن - إن شاء اهللا -بالدهم هذا شيء طيب تؤجر عليه 
 ملا جاءه ألن النيب ،  لواجب عليك طاعة والديكفا،  لك والدين ال يسمحان بذهابك

،  )١( } ففيهما فجاهد:  قال،  نعم:  قال،  ؟ أحي والداك { : رجل يستأذنه يف اجلهاد قال
ً           فحق الوالدين مقدم وجيب عليك طاعتهما والبقاء معهما خصوص ا إذا كانا  حيتاجان                                                     

وأنت تؤجر على نيتك ،  وإىل حضورك جبانبهم خلدمتهم والقيام مبصاحلهم،  إليك
وتؤجر على ،  نرجو لك يف ذلك األجر والثواب إن شاء اهللا،  الصاحلة ورغبتك يف اجلهاد

 وكون اجلهاد فرض إذا حاصر العدو                             ً             برك بوالديك وبقائك معهما عمال  بقول الرسول 
 .  ذلك يف حق أهل البلد احملاصر أنفسهم ومن كان فيه من املسلمنيبالد املسلمني إمنا 

 

                                                 
،  )١٦٧١(، الترمذي اجلهاد  )٢٥٤٩(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٢٨٤٢(البخاري اجلهاد والسري ) ١(

 .  )٢/١٩٣(، أمحد  )٢٧٨٢(ماجه اجلهاد ، ابن  )٢٥٢٩(، أبو داود اجلهاد  )٣١٠٣(النسائي اجلهاد 
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 كتاب البيوع 

 البيوع املنهي عنها 

 حكم بيع املاء 
 ؟   هل جيوز بيع املاء ومىت- ٢س

  ؛                                                                                            يف ذلك تفصيل إذا كان حاز املاء يف وعائه أو بركته فإنه ميلكه وجيوز له أن يبيعـه                 
                    ً              أما إذا كان املاء باقًيا يف البئر أو   ،               ً    صيله فصار ملكًا له                             ألنه حازه واستوىل عليه وتعب يف حت

             والصحيح أنه     ،                                                                            يف النهر أو يف اجملرى الذي جيري يف ملكه فهذا فيه خالف بني أهل العلم              
                                وليس له أن مينع اآلخرين مـن          ،                                                             ال جيوز له بيعه بل يكون هو أوىل باالنتفاع به من غريه           

ً                     االنتفاع به انتفاًعا ال يضره هو وال       هنى عن بيع فـضل       {            ألن النيب      ؛                  يضر يف ملكه                   

    )٢ (   )١ ( } املاء

 حكم بيع الكلب وأكل مثنه 
 ؟   ما حكم بيع الكلب وأكل مثنه- ٣س

هنى عن مثن الكلب وحلوان  { ألن النيب ؛  بيع الكلب حرام وأكل مثنه حرام

 .  فهذه األمور حرام ومنها مثن الكلب.  )٤( )٣( } الكاهن ومهر البغي

                                                 
 .  )٣/٣٣٨(، أمحد  )٢٤٧٧(، ابن ماجه األحكام  )٤٦٧٠(، النسائي البيوع  )١٥٦٥(مسلم املساقاة ) ١(
 .  )، من حديث جابر بن عبد اهللا ١١٩٧ ص٣رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ج  ) (٢(
، النسائي الصيد والذبائح  )١١٣٣(ترمذي النكاح ، ال )١٥٦٧(، مسلم املساقاة  )٢١٢٢(البخاري البيوع ) ٣(

، الدارمي البيوع  )١٣٦٣(، مالك البيوع  )٤/١١٩(، أمحد  )٣٤٢٨(، أبو داود البيوع  )٤٢٩٢(
)٢٥٦٨(  . 

 .  ، من حديث أيب مسعود األنصاري بتقدمي وتأخري ) ٤٣ / ٣ (رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ) ٤(
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 ٩٩٤

 حكم بيع وشراء الكلب واهلر 
ألنه يوجد ناس يبيعون مثل هذا .   هل جيوز بيع وشراء الكلب واهلر- ٤س

 ؟  ويشترون
هنى عن مثن الكلب وحلوان الكاهن  { ألن النيب ؛  ال جيوز بيع الكلب وأكل مثنه

 هنى عنه وقرنه حبلوان ألن النيب ؛   فدل أن مثن الكلب حرام)٢( )١( } ومهر البغي
 فهذه املكاسب حرام ومنها مثن - يعين الزانية -الكاهن أي أجرة الكاهن ومهر البغي 

 .  وإن كان جيوز اقتناؤه يف البيت ولكن بيعه ال جيوز،  كذلك اهلر ال جيوز بيعه.  الكلب
 .                     ً          ألن املالئكة ال تدخل بيت ا فيه كلب؛  أما الكلب فإنه ال جيوز اقتناؤه يف البيت

 حكم بيع وأكل مثن فضالت وروث األغنام 
 اهللا وما ينتج من فضالت وروث أجلكم،             ً            حنن منلك عدد ا من األغنام- ٥س

هل جيوز بيعها :  فإننا نسأل؛  وألننا ال منلك مزارع لنستفيد منه،  جنمعه ونكدسه
 ؟  وحيل أكل مثنه أم ال جيوز

فروث ما يؤكل حلمه .  مثل مساد األغنام واإلبل والبقر؛  ال بأس ببيع السماد الطاهر
شتباه واإلشكال هو إمنا الذي فيه اال،  ومثنه مباح ال حرج فيه،  وبيعه ال بأس به،  طاهر

؛  أما السماد الطاهر،  هذا هو الذي فيه اإلشكال واخلالف،  السماد النجس أو املتنجس
 .  وال بأس ببيعه وأكل مثنه،  فال بأس باستعماله

                                                 
، النسائي الصيد والذبائح  )١١٣٣(، الترمذي النكاح  )١٥٦٧(، مسلم املساقاة  )٢١٢٢(البخاري البيوع ) ١(

، الدارمي البيوع  )١٣٦٣(، مالك البيوع  )٤/١١٩(، أمحد  )٣٤٢٨(، أبو داود البيوع  )٤٢٩٢(
)٢٥٦٨(  . 

 .  ) بتقدمي وتأخري.  من حديث أيب مسعود األنصاري.  ٤٣ ص٣رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ج  ) (٢(
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 ٩٩٥

 حكم اخللو إلجيار األماكن واحملالت 
سواء ،   ما رأي الدين يف املبالغ اليت تدفع كخلو إلجيار األماكن واحملالت- ٦س

 ؟  من املؤجر للمستأجر أو من املستأجر للمؤجر
وأن يؤجره لغريه ،  فله أن يسكنه تلك املدة؛                      ً           إذا استأجر اإلنسان حمال  مدة معلومة
،  أي أن له أن يستغل منفعة احملل بنفسه وبوكيله؛  ممن هو مثله يف االستعمال أو أقل منه

وال حق له يف ،  به الذي أجره إياهفإنه جيب عليه إخالء احملل لصاح؛  أما إذا متت مدته
وليس له احلق يف أن ميتنع عن إخالء احملل إال بأن يدفع له ما ،  إال بإذن صاحبه؛  البقاء

 .  إال إذا كان له مدة باقية فيه؛  يسمى بنقل القدم أو اخللو

 حكم تبديل الذهب القدمي بالذهب اجلديد ودفع زيادة نقدية 
فذهبت إىل أحد ،  كان معي قطع من الذهبلقد :   تقول السائلة- ٧س
وقد ،                                                      ً     ً وقد قمت بتبديل ذلك الذهب القدمي جبديد ودفعت الزيادة مثن ا نقد ا،  الصاغة

 ؟           َّ                                فماذا علي  اآلن أن أعمل إذا كان ذلك غري صحيح،                      ً مسعت أن هذا قد يعد رب ا
 بأن  فأمر )٢( )١( } الذهب بالذهب وزًنا بوزن مثالً مبثل { :  يقولالنيب 

وإذا احتاجت ،                         ً                                     يباع الذهب بالذهب متساوي ا بالوزن وال يزاد أحد العوضني على اآلخر
املرأة إىل أن تبيع املصاغ الذي معها وتشتري أجود منه فإهنا ال تبيعه بذهب أكثر منه 

                                ً               اغها بدراهم وتشتري بالدراهم مصاغ ا آخر أكثر منه وإمنا يف هذا احلال تبيع مص،     ً وزن ا
 .    ً                   وزن ا أو أحسن منه صنعة

                                                 
،  )٤٥٦٥(، النسائي البيوع  )١٢٤١(، الترمذي البيوع  )١٥٨٤(، مسلم املساقاة  )٢٠٦٧(البخاري البيوع ) ١(

 .  )١٣٢٤(، مالك البيوع  )٣/٩(أمحد 
 .  من حديث أيب هريرة)  ١٢١٢ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
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 حكم الشراء بثمن مؤجل مث البيع بثمن حال مع عدم وجود السلعة أصال 
 أنا وقعت يف ضائقة مادية واضطررت بعدها لشراء سيارة بثمن مؤجل - ٨س

،  صصة لبيع السياراتفذهبت إىل إحدى األماكن املخ،  ألبيعها وأنتفع بقيمتها
                                                                ً  فاشتريت سيارة من صاحب املعرض بسعر عشرين ألف ريال منها مخسة آالف نقد ا 

وبعد أن مت االتفاق على ذلك ،  أي عند هناية شهر ذي احلجة،  والبقية يف هناية العام
قمت ببيعها على شخص وأنا يف مقعدي مل أقم منه ويف نفس املكتب الذي مت فيه البيع 

                           َّ سددت منها اخلمسة آالف اليت علي  ،                           ً ألول خبمسة عشر ألف ريال نقد اوالشراء ا
ً                             وقبضت عشرة آالف علم ا أنين مل أتبايع مع هذا الشخص ،  لصاحب السيارة األصلي                  

ً                الذي اشتراها مين ولكين أفهمت أن شخص ا سيشتريها كذلك أنا مل أر السيارة يف ،                                  
ي أعطاين املبلغ هو نفسه الذي أخذ والذ،                                   ًاألساس وأشك أن تكون هناك سيارة أصال 

أي أهنا أعيدت يف نفس اخلزينة ،                           ً             مين اخلمسة آالف اليت دفعت مقدم ا حسب االتفاق
ويعلم اهللا أنين مضطر لذلك أشد االضطرار فأسألكم عن حكم ،  اليت أخرجت منها

 ؟  ذلك البيع والشراء وهل يلحقين إمث وما الذي جيب علي فعله
سؤال من كون احملتاج يذهب إىل صاحب املعرض أو صاحب ما جاء يف مطلع ال

بضائع ويشتري منه بضاعة ليبيعها على غريه ويرتفق بثمنها مبعىن أن يشتريها من صاحب 
ً                                           مث يقبضها قبض ا صحيح ا ويبيعها على آخر غري الذي باعها عليه بثمن ،  احملل بثمن مؤجل       ً            

ور أهل العلم وهو املسمى مبسألة حال ويقبضه وينتفع به هذا عمل ال بأس به عند مجه
ألنه إذا مل جيد من يقرضه القرض احلسن الذي ليس ،  وذلك بدفع حاجة احملتاج،  التورق

فإذا روعيت فيها الضوابط الصحيحة اليت ،       ً                                  فيه رب ا فليس أمامه وسيلة إال هذه املعاملة
 .  ذكرناها فال حرج فيها إن شاء اهللا
وبعتها وأنت يف جملسك مل ترها ،  ك مل تستلم السيارةأما ما ذكرته يف قضيتك من أن
بثمن مؤجل فال بد أن ،  ألنك اشتريت سيارة،  ومل تقبضها فهذا بيع غري صحيح
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ً                                        وال بد أيض ا أن تكون السيارة يف ملك البائع حني العقد،  تقبضها فال جيوز له أن يبيعها ،          
 بد أن تكون السيارة وغريها من ال،                ً                            عليك وليس مالك ا هلا ليذهب ويشتريها من السوق

فأنت ذكرت اآلن مانعني ،  البضائع تكون يف ملك البائع حني العقد يف مثل هذه الصورة
 :  من موانع الصحة يف هذه الصورة

ألهنا ليست ؛  أن السيارة مشكوك يف وجودها وما كان كذلك فإنه ال يصح:     ًأوال 
 .  )٢( )١( } ال تبع ما ليس عندك { :  يقوليف ملك البائع والنيب 
 .  فهذا التعامل الذي ذكرته غري صحيح،  أنك بعتها وأنت مل تقبضها:  القضية الثانية

                     ً       حكم األرباح احملددة سلف ا بنسب 
أهنا تقوم بأعمال املقصف يف املدرسة ويف هناية العام توزع :   مدرسة تقول- ٩س

 فهل يعترب ) %١٠ (                        ً                     ولكن هذه األرباح حمددة سلف ا بنسبة عشرة يف املائة األرباح 
 ؟                      ً أفيدونا وجزاكم اهللا خري ا.  هذا من الربا

الربح املضمون ال جيوز إمنا الربح قد حيصل وقد ال حيصل فإن حصل ربح يوزع على 
بح أو ألن هذا أمر يتبع حصول الر؛  املسامهني وإن مل حيصل ربح فإنه ال يوزع شيء

وأما الربح املضمون وأنه ال بد أن يصرف له عشرة ،  عدمه قابل للخسارة وقابل للربح
 .   أو يصرف له مائة ريال مبلغ حمدد أو ألف ريال مقطوع فهذا ال جيوز) %١٠ (باملائة 

 حكم اخلدمات اجملانية اليت تكون بعد شراء كمية معينة من الوقود 
حمطة وقود وضع ميزة خاصة ملن اشترى  ما رأي فضيلتكم يف صاحب - ١٠س

وتلك امليزة تتلخص يف ،  جمتمعة أو متفرقة على عدة مرات؛  كمية معينة من الوقود

                                                 
، ابن ماجه التجارات  )٣٥٠٣(، أبو داود البيوع  )٤٦١٣(، النسائي البيوع  )١٢٣٢(الترمذي البيوع ) ١(

 .  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٢١٨٧(
"  ، ورواه النسائي يف ) ٢٢٨ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٢٨١ / ٣ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(

 .  ، كلهم من حديث حكيم بن حزام ) ٢٨٩ / ٧ " ( سننه
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وما رأيكم يف من ؟  وحنو ذلك.  أو إصالح بنشر،  كغسيل للعربة؛               ً أداء خدمة جمان ا
 ؟  ُ                                    ي فيت يف مثل هذه األمور اجلديدة بدون دليل

 :   ألمورأرى أن هذا العمل ال جيوز
،  وصاحبها مل يبذهلا من باب التربع واإلعانة،  أن هذه اخلدمة ال مقابل هلا:  أوهلا

 .  فأين عوضها؛  وإمنا بذهلا من باب املعاوضة
ألهنم سيضطرون إىل بذل مثل تلك ؛  أن هذا يضر بأصحاب احملطات اآلخرين:      ً ثاني ا

ال ضرر وال  { :  يقولالنيب و،  فسينصرف الناس عنهم؛  وإال،  اخلدمة أو غريها

  )٢( )١( } ضرار

 أحكام الصرف 

 حكم املصارف اإلسالمية اليت تنتشر يف كثري من الدول اإلسالمية 
يف حني مل نسمع ،   تنتشر املصارف اإلسالمية يف كثري من الدول العربية- ١١س

جزاكم ؟  ما هو موقف العلماء هناك يف هذه القضية؛  يةعنه يف اململكة العربية السعود
 .       ً اهللا خري ا

ألهنا تنقذ املسلمني من ورطة ؛  املصارف اإلسالمية كل مسلم يفرح هبا ويرحب هبا
فموقف العلماء منها هو موقف الترحيب والسرور هبذه ؛  الربا ومن أغالل البنوك األجنبية
وأن ،  اهللا جل وعال حيققها ويعني القائمني عليهاولعل ،  البنوك اإلسالمية إذا حتققت

 .  وأن ينجح جتربتهم،  يسدد خطاهم

                                                 
 .  )١/٣١٣(د ، أمح )٢٣٤١(ابن ماجه األحكام ) ١(
، ورواه ابن ماجه يف  ) ٧٤٥ / ٢ (، ورواه اإلمام مالك يف املوطأ  ) ٧ ٣٢ /٥ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٢(

،  ٥٧ / ٢ (، ورواه احلاكم يف مستدركه  ) ٢٢٧ / ٤ (، ورواه الدارقطين يف سننه  ) ٧٨٤ / ٢ (سننه 
 .  ، ورواه غريهم ) ٥٨
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 حكم جتارة العملة 
 أعطيت أحد جتار العملة مبلغ من الرياالت هنا داخل اململكة على أن - ١٢س

بأن يدخل هو املقابل يف ؛                                                    ً آخذ منه مقابل ذلك بعملة بلدي وفق سعر متفق عليه سلف ا
أفعل ذلك لقضاء ،               ً                أو يسلمها نقد ا ألحد أقاريب هناك،  لبنك يف بلديحسايب يف ا

ويتم ذلك التعامل من غري سند ،  وهي تتعطل إذا مل أفعل ذلك،  مصاحلي يف بلدي
مع العلم بأن ؛  هل يدخل ذلك يف باب التعامل بالربا؛  مكتوب للثقة املتبادلة

وذلك ،  واستبداهلا خارج البنوكالسلطات يف بلدي حتظر بشدة التعامل يف العمالت 
                ً      ً                   يف حني أهنا حتدد سعر ا متدني ا للعمالت يف البنوك ،    ً                               طلب ا للمصلحة العامة للبالد والعباد

ويف حني إن سعر ،  ال يتناسب مع االرتفاع الباهظ يف أسعار السلع يف األسواق
 العمالت خارج البنوك يف السوق السوداء أضعاف أضعاف ما حتدده السلطات يف

 .                     ً أفيدونا جزاكم اهللا خري ا؟  ما رأي الشرع يف ذلك؟  البنوك
                                                ً                        ال جيوز أن تدفع العملة ألحد التجار يف بلد الرياض مثال  مث تستلم أو يستلم وكيلك 

والصرف يشترط فيه التقابض يف ،  ألن هذا صرف؛  عملة أخرى بدهلا يف بلد آخر
 .      ِّ                     مث حو هلا إىل البلد الذي تريد،  ولكن خذ العملة البديلة يف جملس العقد،  اجمللس

 حكم قضاء القرض بعملة خمتلفة وبيان تأثري فارق العملة يف دفع الزكاة 
واحتجت ،                     ً                                 إذا كان يل صديق مثال  يف بلد خارج البلدة اليت أقيم فيها- ١٣س

؟  فهل جيوز أن آخذ منه بعملة بلدي الذي أنا فيه وأقضيه بعملة بلده هو؛  منه إىل مال
،                                    ًكأن يكون رصيدي من املال بالدوالر مثال ؛  وهل فارق العملة يؤثر يف دفع الزكاة

فهل جيوز هذا أم ؛  ولو يف البلد نفسه،  وأريد أن أزكيه بعملة أقل قيمة من الدوالر
 ؟  ال

مث تقضيه إياها بعملة ،                     ً                أن تقترض من شخص مبلغ ا من املال بعملة:  أما قضية القرض
فيجوز أن تصرف الدين الذي يف ،  فال بأس به؛  هذا من باب املصارفةإذا كان ،  أخرى



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٠٠٠

ما ؛  هذا ال بأس به،  ذمتك وتدفع لغرميك ودائنك أو مقرضك من عملة أخرى مصارفة
 .  فإن هذا ال جيوز؛  مل يشترط املقرض عند القرض أن يقضيه من عملة أخرى

 حكم جتارة العملة وما يسمى بالسوق السوداء 
 ؟  وهو ما يسمى بالسوق السوداء،  ا هو حكم الدين يف جتارة العملة م- ١٤س

سواء كان يف البنوك أو ،  االجتار ببيع العمالت بعضها مع بعض يسمى باملصارفة
 .  يف السوق احلرة

والريال السعودي ،  والفضة بالفضة،  كالذهب بالذهب؛  وإذا احتد جنس العمالت
،  التساوي يف املقدار:  وجب شيئان؛  ي باملصريواملصر،     ً                مثال  بالريال السعودي
 .  كان ربا؛          َّ                 فإن اختل  الشرطان أو أحدمها.  والتقابض يف جملس العقد

       ً     ً             أو رياال  سعودي ا جبنيه مصري ،            ً       كأن باع ذهب ا بفضة؛  وإن اختلف جنس العمالت
 ه لقول؛  وجاز التفاضل،  وهو التقابض يف جملس العقد،  وجب شيء واحد؛     ًمثال 

فإذا اختلفت ،  يًدا بيد،  سواء بسواء،  مثالً مبثل،  والفضة بالفضة،  الذهب بالذهب {

 .  )٢( احلديث )١( } . إذا كان يًدا بيد،  فبيعوا كيف شئتم؛  هذه األجناس
وحتفظ شديد من الوقوع يف ،  حيتاج إىل بصرية باحلكم الشرعي،  عمالتفاالجتار بال

 .  الربا

 حكم بيع العملة بالعملة إذا اختلف اجلنس وحكم التقابض بالشيك 
 أردت شراء عملة أجنبية أو ذهب وحسبت القيمة بالدوالر ودفعت - ١٥س

عملة اليت اتفقت على                                                     ً     السعر بالريال السعودي مث أعطاين البنك مقابل العملة شيك ا بال
 ؟  هل هذا جائز أم ال،  شرائها مع البنك

                                                 
،  )٣٣٤٩(، أبو داود البيوع  )٤٥٦٣(، النسائي البيوع  )١٢٤٠(، الترمذي البيوع  )١٥٨٧(مسلم املساقاة ) ١(

 .  )٢٥٧٩(، الدارمي البيوع  )٥/٣١٤(، أمحد  )٢٢٥٤(ابن ماجه التجارات 
 .  ) ١٢١١ / ٣ (رواه مسلم يف صحيحه ) ٢(
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إن احتد اجلنس بني العملتني اشترط احللول والتقابض ،                             ً بيع العملة بالعملة يسمى صرف ا
وإن اختلف اجلنس بني العملتني جاز التفاضل ووجب ،  يف اجمللس والتساوي يف املقدار

لم العملة البديلة عنها يف اجمللس والشيك ال يعترب التقابض يف اجمللس بأن يسلم العملة ويست
ً                  قبض ا وإمنا هو سند فقط لو ضاع أو تلف رجع على من أعطاه إياه يطالب حبقه ولو ،    

ً                               كان قبض ا ما ساغ له الرجوع ألنه قبض حقه واحلل الصحيح أن يقبضه العملة البديلة ،        
 .  وحيوهلا إىل البلد الذي يريد

 أحكام التقسيط 

 ع وشراء السيارات بالتقسيط حكم بي
 ؟   ما حكم شراء وبيع السيارات بالتقسيط- ١٦س

مث باعها على ،  ال بأس بذلك إذا كانت السيارات حبوزة البائع قبل العقد ويف ملكه
فال حرج يف ؛  شخص أو على أشخاص بالتقسيط بثمن مؤجل مقسط على دفعات

 .  ذلك
أو األفراد من التعاقد مع أشخاص لبيعهم وإمنا املمنوع ما تزاوله بعض املؤسسات 

مث بعد ذلك يذهبون ويشترون هلم ،  ويتفقون على الثمن وعلى األجل،  سيارات
 وال )٢( )١( } ال تبع ما ليس عندك { لقوله ؛  فهذا باطل؛  السيارات ويسلموهنا هلم

إذ ال بد من تسليمه أحد ؛  نه مل يسلم الثمن يف اجمللسأل؛  ينطبق على هذا حكم السلم
ً                    فال بد أيض ا من تسليم الثمن يف ؛                      ً         وإذا كان املبيع موصوف ا يف الذمة،  العوضني يف اجمللس         

 .  حىت ال يكون بيع دين بدين،  اجمللس

                                                 
، ابن ماجه التجارات  )٣٥٠٣(، أبو داود البيوع  )٤٦١٣(، النسائي البيوع  )١٢٣٢(الترمذي البيوع ) ١(

 .  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٢١٨٧(
، ورواه النسائي يف سننه  ) ٢٢٨ / ٤ (، ورواه الترمذي يف سننه  ) ٢٨١ / ٣ (رواه أبو داود يف سننه   ) (٢(

) ٢٨٩،  ٢٨٨ / ٧ ( (  . . 
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بشرط أن تكون السيارات ؛  أن بيع السيارات بالثمن املقسط ال بأس بهواحلاصل 
 .  لكامل للبائع قبل العقدمملوكة با

 حكم البيع بالتقسيط وحكم بيع السلعة بثمن حال دون قبضها 
وإذا اشتريت بضاعة ؟   فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم يف بيع التقسيط- ١٧س

؛  وهي يف مكاهنا مث بعتها على شخص مث باعها على صاحب الدكان وهي يف مكاهنا
 ؟  فما احلكم

فال بأس ؛                              ً     ً             اإلنسان عنده سلع ويبيعها بيع ا غائب ا بثمن مؤجلالبيع بالتقسيط إذا كان
وهو ما يسمى ،  سواء كان الثمن املؤجل على دفعة واحدة أو على دفعات،  به

أما إذا مل يكن ،  املهم أن تكون السلعة موجودة يف ملك البائع قبل العقد،  باألقساط
بعدما يتم العقد يروح يشتري له من ويتعاقد مع املشتري و،  وال عنده أعيان،  عنده سلع

 وقد قال ،  ألن هذا بيع قبل امللك؛  فال جيوز؛  املعارض أو من الشركات ويسلم له
 .  )٢( )١( } ال تبع ما ليس عندك {

سيط ال فالبيع بالتق؛                                     ً                  يشترط لصحة العقد أن يكون املبيع مملوك ا للبائع وقت العقد
 .  بأس به إذا كان البائع عنده السلع موجودة قبل العقد
قال ،  فهذا إن كان فيه مواطأة؛  وأما أنه يبيعها على الذي اشتريت منه يف األول

ألن املستدين ؛  أنا أبيعها عليك على شرط أن املستدين يبيعها علي:  التاجر للدائن
 .  ألن هذه حيلة؛  فهذا ال جيوز؛  إذا كان يف هذا مواطأة واتفاق،  سيبيعها علي

                                                 
 التجارات ، ابن ماجه )٣٥٠٣(، أبو داود البيوع  )٤٦١٣(، النسائي البيوع  )١٢٣٢(الترمذي البيوع ) ١(

 .  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٢١٨٧(
، ورواه النسائي يف سننه  ) ٢٢٨ / ٤ (، ورواه الترمذي يف سننه  ) ٢٨١ / ٣ (رواه أبو داود يف سننه   ) (٢(

) ٢٨٩،  ٢٨٨ / ٧ ( (  . 
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،  واملشتري باعها على املستدين،  أما إذا كان البائع األول استلم القيمة وسلم السلعة
؛  وجاء البائع األول الذي استلم قيمتها فاشتراها،  واملستدين عرضها للبيع فيمن يزيد

 .  ألنه ال مواطأة فيه؛  فهذا ال بأس فيه

 ختصص شركات فيها حكم عملية التقسيط و
 معلوم لديكم حفظكم اهللا أن عملية التقسيط اليت أصبحت اليوم - ١٨س
تقوم على أن الشخص يشتري أي سلعة سواء من ،  واختصت هبا شركات،  منتشرة

يف مقابل دفع هذا ،  هذه الشركة أو من مكان آخر مببلغ أكثر من املبلغ األساسي
وكيف ترون دورها ،  ما حكم عملية التقسيط : والسؤال،  املبلغ على أقساط شهرية

 ؟  يف اجملتمع
سواء كان ،  البيع بالثمن املؤجل الذي هو أكثر من الثمن احلال جائز ال بأس به

أو كان على عدة آجال يسلم عند حلول ،           ً                         ً األجل واحد ا يسلم عند حلول الثمن مجيع ا
سواء كان البائع ،  يطوهو ما يسمى بالتقس،  كل واحد منها قسط من الثمن معلوم

ً       ً             شخص ا واحد ا أو كان شركة لكن يشترط أن تكون السلعة املبيعة يف ملك البائع حني ،    
 .                     ً وأن يكون األجل معلوم ا،  العقد

درعه مرهونة عند تويف و { والدليل على صحة البيع بالثمن املؤجل أن النيب 

وهو تعجيل ،   ملا قدم املدينة أقر السلم وألنه )٢( )١( } يهودي بطعام اشتراه ألهله
فأقرهم على ،  فقد وجدهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني؛  الثمن وتأجيل املثمن

                                                 
م ، ابن ماجه األحكا )٤٦٥٠(، النسائي البيوع  )١٦٠٣(، مسلم املساقاة  )٢٧٥٩(البخاري اجلهاد والسري ) ١(

 .  )٦/٢٣٧(، أمحد  )٢٤٣٦(
 .  ) ٢٣١ / ٣ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
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فليسلف يف كيل ؛  من أسلف يف شيء { : - عليه الصالة والسالم -وقال ،  ذلك

 .   وألن حاجة الناس تدعو إىل ذلك)٢( )١( } معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم

 حكم بيع ما ال ميلكه البائع 
 بعض شركات التقسيط تطلب من العميل اختيار البضاعة أو السيارة - ١٩س

وبعد ،   تقوم الشركة بشرائها بعد االتفاق مع العميل على السعرمث،  اليت يريد شراءها
تقوم بتسليمها للعميل الذي سبق وأن ؛  أن تتسلم شركة التقسيط البضاعة أو السيارة
فهل يدخل هذا البيع يف حكم بيع ما ؛  استلمت منه الدفعة األوىل من مثن هذه البضاعة

أم طريقة بيع غري شرعية ولكنها ال ،   ربافهل هو؛  وإن كان كذلك؟  ال ميلكه البائع
وهل خيتلف احلكم لو كانت شركة التقسيط قد اتفقت من قبل مع ؟  تدخل يف الربا

صاحب البضاعة األصلية على أهنا مستعدة لشراء أي بضاعة من بضائعه إذا طلبها أحد 
والسالم ،  ووفقنا وإياكم ملا حيبه ويرضاه،             ً جزاكم اهللا خري ا؟  العمالء بالتقسيط

 .  عليكم ورمحة اهللا وبركاته
فال جيوز للشركة ؛  ال بد يف بيع التقسيط أن تكون السلعة يف ملك البائع قبل العقد

 .  إال أن تكون السلعة يف ملكها؛  أن تتفق مع املشتري
مث ،  فما ذكر يف السؤال من أن الشركة تتفق مع املشتري وتستلم منه القسط األول

؛  وعقد باطل،  هذا عمل غري صحيح؛  لسلعة املتفق عليها وتسلمها لهمتضي وتشتري ا
 .  )٤( )٣( } ال تبع ما ليس عندك { :  حلكيم بن حزاملقول النيب 

                                                 
،  )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 
 .  )٤٦ / ٣ (رواه البخاري يف صحيحه  )٢(
، ابن ماجه التجارات  )٣٥٠٣(، أبو داود البيوع  )٤٦١٣(، النسائي البيوع  )١٢٣٢(الترمذي البيوع ) ٣(

 .  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٢١٨٧(
 .   ) ١٩٨ص (رواه البخاري يف صحيحه  )٤(
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ألهنا من ؛  فهي عملية باطلة؛  وهذه العملية املذكورة هي من بيع ما ال متلكه الشركة
 .   بالدين الذي هنى عنه النيب بيع املدين

ألنه يشترط يف صحة ؛  إن هذا بيع موصوف يف الذمة ينضبط بالوصف:  وال يقال
فهو ؛  مل يسلم منه إال بعضه،  وهنا الثمن مؤجل،  ذلك تسليم كل الثمن يف جملس العقد

ولو ،  ا                                                  ً ألن ما مل يسلم يف جملس العقد من املوصوف يف الذمة يعترب دين ؛  بيع دين بدين
 .  كان حاال

وال خيتلف احلكم يف ذلك إذا كانت الشركة قد اتفقت مع أصحاب البضائع أن 
                                ً                 فإن هذا االتفاق ال جيعل البضائع ملك ا للدائن يبيح له ؛  تشتري منهم إذا تقدم هلا مستدين

،  ا           ً     ويقبضها قبض ا تام ،  فال بد أن يشتريها منهم بالفعل؛  وإمنا هي ملك ألصحاهبا،  بيعها
 .  مث بعد ذلك يبيعها على املستدينني بالتقسيط

فإذا أرادوا ،  وأن يتقيدوا بالضوابط الشرعية،  أن يتقوا اهللا:  فالذي نوصي به هؤالء
.  فلتكن السلع موجودة لديهم يف حمالهتم قبل العقد؛  أن يبيعوا على احملتاجني بالتقسيط

 .  واهللا املوفق

 ثمن حكم من يشتري للناس بضائع ب
 حال على أن يسددوها له مؤجال بأكثر مما اشتراها هلم 

أنه جاءين رجل فقال أنه حمتاج إىل مبلغ من املال وطلب :   سائل يقول- ٢٠س
مين أن أذهب معه ألي مكان ألشتري له سيارة مث يبيعها ويأخذ هو مثنها على أن 

ً             يسددها إيل على أقساط شهرية فأنا ال أملك معرض ا للسيارات ل كن من جاءين يريد                                          
   ً                       ً                                                ً ماال  يتزوج به أو يعمر له بيت ا ذهبت معه إىل أي معرض واشتريت له سيارة مببلغ مثال  

 ألف ريال أو بـ ٥٥ ألف ريال وأسجلها عليه بقيمة ٣٨ ألف ريال ويبيعها بـ ٤٠
 .   ألف ريال على أن يدفعها على هيئة أقساط شهرية٦٠
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                                                  حصل منك معه عقد قبل شراء الـسيارة بـل                                                  احلكم يف مثل هذا التعامل إذا مل يكن       
           ً                                                                          حصل وعد مثالً أو حصل مفامهة ومل حيصل عقد مث ذهبت واشتريت السيارة وبعتها عليه               
                                                                                             بعدما اشتريتها وقبضتها فال حرج يف ذلك أما إذا كان البيع منك له حصل قبل أن تشتري                

ال تبع    {   :        حزام            حلكيم بن                                                             السيارة وذهبت واشتريت السيارة له فهذا ال جيوز لقوله          

                                                      ً           فإذا حصلتها وملكتها وبعتها عليه بثمن غائب أكثر منه حـاالً            .   )٢ (   )١ ( } ما ليس عندك  
                                                                                          مث هو ذهب وباعها على غريك فهذه مسألة التورق املشهورة عند أهل العلـم أن حيتـاج                 

                                             سلعة بثمن مؤجل ليبيعها ويرتفق بثمنها                                                     اإلنسان إىل نقد مث يذهب إىل شخص ويبيع عليه        
                                                                                         بشرط أن ال يشتريها صاحبها األول فهذا جائز عند األكثر وهو الـصحيح إن شـاء اهللا                 

                                                                                ألن الفقري ليس له حيلة إال أن يعمل هكذا فإذا توفرت هذه الـشروط بـأن                   ؛    .       للحاجة
                  املستدين البـائع                                                                              كانت السيارة يف ملك البائع قبل أن يعقد مع املستدين ومل يشترها من              

                ً   ويكون الثمن مؤجالً      ،                                                                     وإمنا باعها املشتري املستدين على غريه فال بأس بذلك إن شاء اهللا           
   .               ً                         سواء كان مقسطًا على فترات أو دفعة واحدة

 اشترى سيارة بثمن مؤجل وباعها بثمن حال 
 أريد أن أتزوج وبقي علي مبلغ من املال فهل جيوز يل أن أشتري سيارة - ٢١س
حد املعارض بتقسيط مؤجل وأقوم ببيعها مببلغ نقدي حاضر أقل مما اشتريتها به من أ

 ؟  وأتزوج هبذا املال
                                                                                     نعم جيوز أن تشتري سيارة أو غريها بثمن مؤجل وتبيعها بثمن حـال تقـضي بـه                 

  :                                         وقد أجازها مجهور العلماء لقوله تعاىل       .                                   وهذه املسألة تسمى مسألة التورق      .       حاجتك

                                                 
، ابن ماجه التجارات  )٣٥٠٣(داود البيوع ، أبو  )٤٦١٣(، النسائي البيوع  )١٢٣٢(الترمذي البيوع ) ١(

 .  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٢١٨٧(
 ورواه الترمذي يف سننه ٢٨١ ص٣ورواه أبو داود يف سننه ج.  ٤٠٢ ص٣رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج  ) (٢(

 .  )  كلهم من حديث حكيم بن حزام٢٨٩ ص٧ ورواه النسائي يف سننه ج٢٢٨ ص٤ج
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}     ¨≅ ym r&uρ  ª!$#  yìø‹t7ø9$#  {   ) وألن األصل يف املعامالت اإلباحة إال ما دل الدليل علـى             .     )١                                                         
                                                                                       لكن يشترط أن تبيع السلعة على غري من استدنتها منه فإن بعتـها علـى مـن                  -      حترميه  
        عـن                                                                                  ا منه كانت مسألة العينة اليت هي حيلة إىل أخذ الربا وهي حمرمة ولنهيه                      استدنته

   .   )٣ (                عن بيع العينة        وهنيه  )٢ (             بيعتني يف بيعة 

 من يبيع سيارة بثمن مؤجل أكثر من مثنها احلال 
،   وعندي معرض لبيع السيارات- واحلمد هللا - لدي كثري من املال - ٢٢س

س يطلب مين شراء سيارة إىل رأس السنة مث أبيعها عليه مببلغ      ً                 وأحيان ا يأتيين بعض النا
مع العلم أن قيمتها بالنقد أقل من ستة عشر ألف ريال ،  مخسة وعشرين ألف ريال

 .  أفتوين أثابكم اهللا؟  فهل يعترب هذا من الربا أم جائز
األجل ألن ؛  ال بأس ببيع السلعة كالسيارة وغريها بثمن مؤجل أكثر من مثنها احلال

وال شك أن بيع األجل خيتلف عن بيع احلاضر إال أنه ،  والتأخري يف مقابل الزيادة يف القيمة
فينبغي للبائع ،  ينبغي مراعاة حال احملتاج فال يزاد عليه زيادة باهظة تثقله وجتحف به

ولكن ال بد أن تكون ،  مراعاة حال املشتري احملتاج واملضطر فيزيد عليه زيادة معقولة
ألن بعض الناس قد ال تكون عنده السلعة وقت ؛  سلعة اليت تبيعها موجودة قبل البيعال

ال تبع ما  {                                             َّْ                    العقد وإمنا يشتريها للمستدين بعد هناية عقد الد ي ن وهذا ال يصح لقوله 

 .  )٤( } ليس عندك

                                                 
  . ٢٧٥:  سورة البقرة آية) ١(
ورواه النسائي .  ٢٢٧،  ٢٢٦ ص٤ورواه الترمذي يف سننه ج.  ٤٣٢ ص٢رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج  ) (٢(

كلهم من حديث أيب .  ٣٤٣ ص٥ورواه البيهقي يف السنن الكربى ج.  ٢٩٦،  ٢٩٥ ص٧يف سننه ج
 .  ) هريرة

ورواه البيهقي يف السنن .  ٢٧٢ ص٣ورواه أبو داود يف سننه ج.  ٢٨ ص٢رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج  ) (٣(
 .  ) كلهم من حديث ابن عمر.  ٣١٦ ص٥الكربى ج

، ابن ماجه التجارات  )٣٥٠٣(، أبو داود البيوع  )٤٦١٣(، النسائي البيوع  )١٢٣٢(الترمذي البيوع ) ٤(
 .  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٢١٨٧(
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 أحكام القرض 

 حكم الزيادة يف الدين 
 اقترضت من أحد األصدقاء مبلغ مائة جنيه على أن أوفيه بعد سنة مائة - ٢٣س
وحينما حان وقت الوفاء حاولت إعطاءه مائة فقط ولكنه أصر على أخذ ،  ومخسني

ً                زيادة  قدرها مخسون جنيه ا مقابل التأجيل وإن كان هذا ؟  فما احلكم يف هذه الزيادة،      ٍ                
ً                     ختلص من ذلك علم ا أن تلك النقود اليت من قبيل الربا فهل علي أنا إمث وكيف أ              

 ؟                                         َّ        اقترضتها منه قد اختلطت مع مايل فماذا علي  أن أفعل
%šÏ  {:  قال سبحانه وتعاىل،  اهللا سبحانه وتعاىل حرم الربا وشدد الوعيد فيه ©! $# 

tβθ è=à2 ù'tƒ (#4θ t/Ìh9$# Ÿω tβθãΒθ à)tƒ ω Î) $ yϑ x. ãΠθ à)tƒ ” Ï%©!$# çµ äÜ¬6 y‚ tFtƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# zÏΒ Äb§yϑ ø9$# 4 {   ، إىل أن

$  {:  قال yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ $ tΒ u’ Å+t/ zÏΒ (##θ t/Ìh9$# β Î) ΟçFΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪ { )٢( 
} öΝä3s9uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο 4θ uŠym ’Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# { )٣(   . 

؛  والربا له صور وأنواع ومن أنواعه هذا الذي ذكرته يف السؤال وهو القرض بالفائدة
ألن القرض الشرعي هو القرض احلسن الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض مث يرد عليك 

                     ً  أما القرض الذي جير نفع ا ،  بدله من غري زيادة مشترطة وال نقص هذا هو القرض احلسن
الذي يقصد من وراءه الزيادة الربوية فهذا حرام بالكتاب والسنة وإمجاع أو القرض 

فالواجب هو رد مثل املبلغ الذي اقترضته أما ،  املسلمني وعلى فاعله الوعيد الشديد
لعن آكل الربا  { والنيب ،                                                  ً الزيادة اليت اشترطها عليك وأخذها منك فهي حرام ورب ا

 من أكل الربا ومن أعانه على أكله من  فلعن )٥( )٤( } وموكله وشاهديه وكاتبه
                                                 

 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٧٨:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٧٩:  سورة البقرة آية) ٣(
، أبو داود البيوع  )٣٤١٦(، النسائي الطالق  )١٢٠٦(، الترمذي البيوع  )١٥٩٧(مسلم املساقاة ) ٤(

 .  )٢٥٣٥(، الدارمي البيوع  )١/٤٦٥(، أمحد  )٢٢٧٧(، ابن ماجه التجارات  )٣٣٣٣(
 .  من حديث جابر)  ١٢١٩ / ٣ (رواه مسلم ي صحيحه ) ٥(
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فهذا الذي فعلتموه حرام وكبرية من كبائر الذنوب وعليكم التوبة إىل اهللا سبحانه ،  هؤالء
وأنت ،  وعليه هو أن يرد عليك هذه الزيادة اليت أخذها منك ألهنا ال حتل له،  وتعاىل

وإذا أصر ،  وكان الواجب عليك أن متتنع من إعطائه الزيادة،         ً                  فعلت حمرم ا بإعطائه الزيادة
فهذا الذي أقدمتما عليه هو صريح ،  أن ترفع أمره إىل احلاكم املسلم لريدعه عن جرميته

وعلى ،            ً                                                       فعليكما مجيع ا التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل وعدم الرجوع إىل هذا التعامل،  الربا
 .  واهللا أعلم،  اآلخر أن يرد الزيادة اليت أخذها

 حكم الزيادة املشروطة يف القرض 
على أن أسدد هذا املبلغ بعد مثانية ،             ً                    اقترضت مبلغ ا من املال من البنك- ٢٤س

ومل أكن أعلم أن هذا ،   من املبلغ عليه) %١٤ (على أن أدفع نسبة ،         ً عشر شهر ا
 ؟   الشرع بالنسبة يلفما هو حكم؛          ً املبلغ رب ا

والواجب ،  ال جيوز للمسلم أن يتعامل هبا،                            ً      الزيادة املشترطة يف القرض رب ا صريح
 .  على املقرض أن يقتصر على أخذ رأس ماله

 )١( } ∪βÎ)uρ óΟçFö6è? öΝà6n=sù â¨ρââ‘ öΝà6Ï9≡uθøΒr& Ÿω šχθßϑÎ=ôàs? Ÿωuρ šχθßϑn=ôàè? ∩⊄∠  {:  قال تعاىل
*βÎ  {:  فقد قال اهللا تعاىل؛  ومن مل يتب من أخذ الزيادة  sù öΝ©9 (#θ è= yèøs? (#θ çΡsŒù'sù 5> öys Î/ zÏiΒ «!$# 

Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( { )٢(   . 

 آكل فقد لعن رسول اهللا  { ؛ وال جيوز للمسلمني أن يقترضوا من البنوك بالفائدة

فعليه أن ؛              ً                  ومن فعل شيئ ا من ذلك فيما سبق)٤( )٣( } الربا وموكله وشاهديه وكاتبه
 .  يتوب إىل اهللا وال يعود

                                                 
 .  ٢٧٩:  رة آيةسورة البق) ١(
 .  ٢٧٩:  سورة البقرة آية) ٢(
، أبو داود البيوع  )٣٤١٦(، النسائي الطالق  )١٢٠٦(، الترمذي البيوع  )١٥٩٧(مسلم املساقاة ) ٣(

 .  )٢٥٣٥(، الدارمي البيوع  )١/٤٦٥(، أمحد  )٢٢٧٧(، ابن ماجه التجارات  )٣٣٣٣(
 .  ) ) ١٢١٩ / ٣ (رواه مسلم يف صحيحه   ) (٤(
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 من اشترط الزيادة يف الدين 
 أخذت من قريب يل مبلغ مخسني ألف ريال على أن أرد ذلك املبلغ بعد - ٢٥س

وبعد أن سألت أحد الزمالء قال ال جيوز .  شهرين أو ثالثة خبمسة ومخسني ألف ريال
وآخر قال يل املؤمنون على شروطهم فما هو احلل يف .   نفس القيمةهذا األمر وأعطه

 .  ذلك
القرض عقد إرفاق وقربة واشتراط الزيادة فيه أو ما يسمى القرض بالفائدة ربا صريح 

فًعا فهو كل قرض جر ن { وحىت أي نفع يشترطه املقرض على املقترض فهو ربا لقوله 

 أما الزيادة اليت يبذهلا املقترض عند الوفاء من غري -وأمجع العلماء على ذلك .  )١( } ربا

خريكم  { وقد قال النيب .  ألن هذا من حسن القضاء؛  اشتراط عليه فال بأس هبا

وعليه إن .  )٣(          ً         مكانه خيار ا رباعي ا               ً               ملا استسلف بكر ا من اإلبل ورد )٢( } أحسنكم قضاء
وهذا الشرط باطل .  كان املقرض اشترط هذه الزيادة فهي حرام عليه وليس له إال رأس ماله

.  )٥( )٤( } كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل ولو كان مائة شرط { لقوله 

.  )٧( )٦( } املسلمون على شروطهم إال شرطًا أحل حراًما أو حرم حالالً {  وقال
 .                  ً                          وهذا شرط أحل حرام ا وهو الربا فهو باطل باطل

                                                 
ّ            ّ    ، والغم از على اللم از ص ٢٤٠انظر أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب ص ) ١( ، ومتييز الطيب من  ١٧٣      

 .  ١٢٤اخلبيث ص
، النسائي البيوع  )١٣١٦(، الترمذي البيوع  )١٦٠١(، مسلم املساقاة  )٢١٨٣(البخاري الوكالة ) ٢(

 .  )٢/٤٥٦(، أمحد  )٢٤٢٣(، ابن ماجه األحكام  )٤٦١٨(
 .  "                         ً إن خيار الناس أحسنهم قضاء "  من حديث أيب رافع بلفظ.  ١٢٢٤ ص٣رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ج) ٣(
، مالك العتق والوالء  )٣٩٢٩(، أبو داود العتق  )١٥٠٤(، مسلم العتق  )٢٠٦٠(البخاري البيوع ) ٤(

)١٥١٩(  . 
  . ما كان من شرط:  بلفظ.  - عنها  رضي اهللا-من حديث عائشة .  ٢٩ ص٣رواه البخاري يف صحيحه ج) ٥(
 .  )٢٣٥٣(، ابن ماجه األحكام  )١٣٥٢(الترمذي األحكام ) ٦(
كالمها من .   بنحوه١٠١ ص٤ ورواه احلاكم يف مستدركه ج٣١،  ٣٠ ص٥رواه الترمذي يف سننه ج )٧(

 .  حديث كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده
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 ن قيمتها حكم اشتراط الزيادة يف رد الدين وحكم قضائه بسلعة بأقل م
 عندنا نوع من التعامل اعتاده الناس يف بعض أريافنا وقرانا وهو بالذات - ٢٦س

يف موسم اخلريف يأيت الضعفاء والفقراء إىل ذوي املقدرة والتجار طالبني منهم بعض 
 فيقوم د         ً                                                        األشياء دين ا مثل النقود أو الذرة أو الفول وما أشبه ذلك إىل وقت احلصا

 كيس ذرة بشرط أن يسلمه كيسني ذرة أو ثالثة أكياس بعد                   ًالتاجر بتسليمه مثال 
            ّ      ً                                             احلصاد أو يسل مه مثال  مبلغ عشر جنيهات شرط أن يسلمه هو كيس ذرة وقت 

ً                         ً             احلصاد علم ا بأن قيمة كيس الذرة حالي ا مائة جنيه          . 
وخالصة القول بأن كل دين ال بد أن يكون عائده الضعفني أو الثالثة أضعاف فما 

 التعامل وما احلكم يف أمر هؤالء واستغالهلم إلخواهنم الضعفاء يف مثل احلكم من هذا
 ؟  هذه املعاملة من الناحية الدينية أحالل عملهم هذا أم حرام

ً                          أما بالنسبة ملا ذكر يف أول السؤال من أنه يدفع له كيس ا من الذرة على أن يرد له                                                   
تمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ألن هذا ربا جي؛  كيسني من الذرة بعد مدة فهذا ال جيوز

                                                                           ً  فال جيوز حبال من األحوال وأما بالنسبة ملا ورد يف آخر السؤال من أنه يدفع إليه نقود ا 
فهذا ال بأس به وهذا ما يسمى بدين السلم وهو تعجيل ،  على أن يدفع له ذرة بعد أجل

 الغين يضاعف  وأما ما ذكر من أن)١( الثمن وتأجيل املثمن وهو جائز بسنة النيب 
                                          ً                                 ً   ويكثر الربح على الفقري حيث أنه يدفع له نقود ا قليلة ويسترجع منه عند احللول طعام ا 
   ً                                                                             كثري ا أكثر مما جرت به العادة فال ينبغي استغالل حاجة الفقري وإرهاقه بالزيادة بل الدين 

 .  ينبغي هو أن تكون الزيادة معقولة تنفع الغين وال تضر الفقري

 ليه دين ال يعلم به أولياؤه حكم من تويف وع
                                                            ً    امرأة تقول هناك رجل مسلم قد استدان من رجل من أهل الكتاب مبلغ ا - ٢٧س
وأهله ال ،  وقد تويف هذا الرجل املسلم منذ ثالث سنوات ومل يسدد دينه،  من املال

                                                 
 .  ) من حديث ابن عباس.  ٤٦ ص٣ البخاري جانظر صحيح اإلمام  ) (١(
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فرفض الدائن ،  وقد أردت إبالغ أهله عنه ليقوموا بسداده نيابة عنه،  يعلمون به
فروحه مرهونة ؛  وأنا أعلم ضرورة الوفاء بدين امليت،   دون أن يساحمهإبالغهم
 ؟  فما رأيكم يف هذه املسألة بارك اهللا فيكم؛  بدينه

ِ  عليك أيتها السائلة أن تبلغي أولياء امليت بالدين الذي عليه هلذا الكتايب الذي ذكرت                                                                               
م يسددون عنه أو ال أما كوهن،               ًّ                             أن له عليه حق ا جيب تبليغ أولياء امليت عن ذلك

ً                     فهذا إذا ثبت جيب عليهم حتم ا أن يسددوه من تركته؛  يسددون وإن مل يكن به وثيقة ،                          
واألحوط واألحسن ،  ولكن يعترب قرينة،  فهذا ال يثبت احلق؛  إال الشهادة اليت تدلني هبا

 .  هلم أن يربئوا ذمة ميتهم من دينه

 حكم القرض اجلماعي 
                              ً       ً   بني الشباب حبيث يدفع كل شخص مبلغ ا معين ا  ما حكم ما حيدث- ٢٨س

 ؟                          ً                                      وتعطى جمموع املبالغ أو جزء ا منها ألحدهم مث يدفعها بالتقسيط للصندوق
وألنه ،  ألنه إقراض بشرط القرض،  هذا ما يسمى بالقرض اجلماعي وهو حمل نظر

        ّ       ء على أن  النفع ومن العلماء من أفىت جبوازه بنا.           ً                        قرض جر نفع ا فال جيوز هلذين االعتبارين
 لقوله .   والراجح يف نظري هو الرأي األول-مل خيتص بطرف واحد وهو املقرض 

وقد أمجع العلماء على معناه وهذا منه وألنه .  )١( } كل قرض جّر منفعة فهو ربا { :

 .   واهللا أعلم- )٣( )٢( }  عن بيعتني يف بيعةهنى النيب  { قرض مشروط يف قرض وقد

                                                 
ّ            ّ     والغم از على اللم از ص٢٤٠انظر أسىن املطالب ص  ) (١(  .  ) ١٢٤ومتييز اخلبيث من الطيب ص.  ١٧٣     
،  )٢/٤٧٥(، أمحد  )٣٤٦١(، أبو داود البيوع  )٤٦٣٢(، النسائي البيوع  )٥٥٩(البخاري مواقيت الصالة ) ٢(

 .  )١٧٠٤(مالك اجلامع 
ورواه النسائي .  ٢٢٧،  ٢٢٦ ص٤ ورواه الترمذي يف سننه ج٤٣٢ ص٢رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج ( ) ٣(

كلهم من حديث أيب .  ٣٤٣ ص٥ورواه البيهقي يف سننه الكربى ج.  ٢٩٦،  ٢٩٥ ص٧يف سننه ج
 .  ) هريرة
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 حكم القرض من البنك لبناء مسكن 
ً                       ً    أخذت قرض ا من البنك ألبين به مسكن ا يل- ٢٩س  ؟                      ً فهل يعد هذا القرض رب ا؛          

وبناء املسكن ال ،  سواء من البنك أو من غريه،  القرض بالفائدة ربا بإمجاع أهل العلم
فعليك أن تتوب إىل ؛  وشدد الوعيد فيه،                      ً ألن اهللا حرم الربا مطلق ا؛  يسوغ التعامل بالربا

وكان الواجب عليك أن تسأل أهل العلم قبل أن تقدم على هذه ،  اهللا مما صنعت
؛  مث إذا حتصلت على كسب مباح،  وبإمكانك أن تشتغل وتكتسب ما أباح اهللا،  املعاملة

 .             ً     نيت لك مسكن ا منهب

 األموال احملرمة 

 الطريقة اليت حيصل هبا التاجر على املال احلالل 
؛  وأخاف أن أقع يف الربا أو الكسب احلرام،   أنا صاحب حمل جتاري- ٣٠س

ً                      وخصوص ا وأن من الناس الذين ،                               ً          فبماذا تنصحوين كي يكون كسيب حالال  إن شاء اهللا     
 ؟  فهل جيوز يل أن أبيع عليهم؛  هم من يلعب القمارومن،  أبيع هلم من يشرب اخلمر

وهي أنك ال تبيع إال ،  وهللا احلمد،  الطريق اليت حتصل هبا على احلالل ميسورة:     ًأوال 
وغري ذلك من .  والصور،  واخلمر،  كالدخان؛  وال تبع املواد احملرمة،  املواد املباحة

؛  وإذا حرم شيء،  ألهنا حمرمة؛   تبيعهاكل هذه ال جيوز لك أن،  احملرمات وآالت اللهو
ً        أيض ا ال تغش،              ً        فال تبع إال سلع ا مباحة؛  حرم مثنه وال ،  وال ختدع املتعاملني معك،    

كل هذا ،                          ً      ً                         وال ترفع الثمن بغري حق رفع ا باهظ ا وتغرر باجلهلة بقيم السلع،  تكذب عليهم
وعليك بتحري اخلري ،  خالصوعليك بالنصح واإل،  وعليك بالصدق،  من التعامل احملرم
 .   الباعة إىل التزامهكما أرشد النيب ؛  وعدم احللف،  وعدم الكذب،  يف معامالتك

فال بأس ؛  فأنت إذا بعت عليهم مواد مباحة؛  وأما أنك تبيع على أناس عصاة
ى إال إذا كانوا يستعينون هبذه السلع اليت يشتروهنا منك عل؛  جيوز أن تبيع عليهم،  بذلك
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أما إذا ،  فال جيوز أن تبيع عليهم ما يعينهم على فعل احلرام؛  وعلمت ذلك،  فعل احلرام
 .  فال مانع من ذلك؛  وهي سلع مباحة تبيعها عليهم كغريهم،            ً مل تعلم شيئ ا
ولكن ،   مع أن اليهود يف معامالهتم شيء من احلرام)١( تعامل مع اليهود والنيب 

،  إال ما علمنا أنه حرام؛  واألصل اإلباحة،  ع أحوال الناسحنن لسنا مكلفني بأن نتتب
 .  واهللا أعلم.  فنتركه

 املصارف اإلسالمية اليت تعطي الربح املتغري 
 املصارف اإلسالمية تعطي ما يسمى بالربح املتغري وهو يعين إعطاء ربح - ٣١س

لنوع من فهل هذا التعامل مع هذا ا% ١٧،  %١٢                        غري ثابت شهري ا يتراوح بني 
 .              ً وجزاكم اهللا خري ا؟  األرباح حالل

وهو الذي يقدر جبزء مشاع معلوم ،  الربح غري احملدد بنسبة معلومة ثابتة ال بأس به
،  ويزيد وينقص ويرتفع وينخفض بسبب األسعار واحملاصيل،  إخل.  كالنصف والربع

 .  واهللا أعلم.  وتارة ال يكون هناك ربح هذا هو الذي ال بأس به

 حكم أخذ الفوائد البنكية 
ما هو تعليقكم .   كثر احلديث والفتاوى حول جواز أخذ الفوائد البنكية- ٣٢س

 ؟  على ذلك
واهللا سبحانه حرم الربا ،  أخذ الفوائد البنكية الربوية حرام بال شك ألهنا ربا صريح

الربا الفوائد ومن .  وحرمه رسوله وأمجع املسلمون على حترمي الربا ومن استحله فهو كافر
مث ما كل مفت يكون على .  البنكية ومن قال حبلها فال عربة بقوله ألنه خمالف للنصوص

مستوى الفتوى فغالب املفتني اليوم جهال باألحكام الشرعية أو متساهلون بشأن الفتوى 
 .  وخطورهتا

                                                 
 .  ) ٢٣١ / ٣ (صحيح البخاري :  انظر) ١(
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 وية حكم املشاركة يف برنامج الستثمار األموال عن طريق املتاجرة يف البنوك الرب
 أحد البنوك الربوية يعلن عن برنامج الستثمار األموال عن طريق املتاجرة - ٣٣س

ً             علم ا بأنه ينوب ،  فهل جيوز يل املشاركة يف هذا االستثمار؛  يف بيع وشراء العمالت   
 .  أفيدونا أثابكم اهللا؟  وال تتم يف هذا البيع املقابضة،  عين يف البيع والشراء

إنه يتعامل يف بعض النواحي على :  ولو قال،  ن على التعاملالبنك الربوي ال يؤمت
فال ؛  غالب تعامالته يف الربا،     ً                        نظر ا ألنه يف األصل مؤسسة ربوية؛  الوجه الشرعي

ً                                                                 وأيض ا بيع وشراء العمالت ال بد أن يقوم على التقابض يف اجمللس من التساوي يف ،  يؤمن    
ألن مصارفتها يف املعامالت ال ؛   معاملة البنوكيبعد حتقيقه يف،  وهذا أمر دقيق،  املقدار

فإنه جيب على ؛  وعليه،  فقد اشتهر عنها أهنا كذلك؛  تقوم على التقابض يف اجمللس
 .  واهللا املوفق.  وال يثق بإعالناهتا،  املسلم أن يبتعد عنها

 حكم أخذ األجرة من الفوائد الربوية 
الم يف دائرة من الدوائر املعنية يف  يشتغل بعض األخوة امللتزمني باإلس- ٣٤س

؛  وقد مسعوا أن ما يصرف هلم من األجر يكون من الفوائد الربوية،  الشؤون اإلسالمية
 ؟  ما حكم اإلسالم فيها

،  واألصل اإلباحة،  ال يكفي يف املنع؛  هذه من الربا:  جمرد السماع بأن يقال
أما إذا مل يعلم إال جمرد ،  كسب حرامواألجري يأخذ أجرته ما مل يعلم ويتيقن أهنا من 

فإنه ال حيرم عليه أن يتقاضى راتبه أو أجرته من مؤجره أو اجلهة اليت يعمل ؛  إشاعات
ً                                                    خصوص ا إذا كانت تلك اجلهة أو هذا الشخص يتعامل معامالت كثرية،  فيها منها ،     

 علم أنه من فإنه ال حيرم على املتعامل معه إال ما؛  شيء حمرم ومنها شيء غري حمرم
 .  فاألصل اإلباحة؛  أما ما مل يعلم،  الكسب احلرام
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 وهم يتعاملون )١(            ً             ويستدين أحيان ا من اليهود ،   كان يتعامل مع اليهودوالنيب 
فما مل ؛  بل هناك شيء من احلالل وشيء من احلرام،  لكن ليس كل أمواهلم ربا،  بالربا

فمجرد الشائعات ال ؛   وال حرج عليه من هذافإنه يأخذه؛  يعلم اإلنسان أنه من احلرام
 .  تكفي

 األموال املكتسبة بسبب العمل يف البنوك الربوية 
 كنت أعمل يف أحد البنوك وعندما خرجت منهم عرفت أن املال الذي - ٣٥س

 ؟  إذا كان هذا صحيح ماذا أفعل هبذا املبلغ هل أتصدق به أم ال.  اكتسبته كله حرام
  ً                                                                        راًما من ربا أو غريه مث تاب منه فإنه يتصدق به وال يأكله أو يضعه                           ً     من اكتسب ماالً ح   

                                             ال من أجل طلب األجر ألنه مال حـرام واهللا             ،                                      يف مشروع خريي من أجل التخلص منه      
                     ً                                                               تعاىل طيب ال يقبل إال طيًبا ولكن صاحبه خيرجه عن ملكه ويضعه يف مشروع خريي أو                

           وهذا بشرط     ،                            لك معروف يوضع يف املصاحل                                                  يدفعه إىل حمتاج ألنه كاملال الذي ليس له ما        
   .                                       إهناء هذا التكسب احملرم حبيث ال يستمر عليه

 حكم املال الذي شك أنه مال ربا 
 لقد اكتسبت من عمل أشك فيه أنه من مال ربا وأنا مستعد ألتنازل عنه - ٣٦س

 ؟  هل هو حرام أم ماذا أصنع فيه؟  فما حكم ذلك املال.  إرضاء هللا ورسوله
              ً                                                     يكون املال حرام ا إال إذا تأكدت أن مصدره حرام وما دمت مل تتأكد فاألصل ال
لكن إن تركته من باب االحتياط والورع فهذا حسن وطريق التخلص منه أن .  احلل

 .  تتصدق به أو تضعه يف مشروع خريي

                                                 
 .  ) ٢٣١ / ٣ (صحيح البخاري :  انظر) ١(
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 حكم العمل يف شركة تأخذ تسهيالت بنكية من البنوك الربوية 
ذ تسهيالت بنكية من البنوك الربوية يف حدود مخسة  أعمل يف شركة تأخ- ٣٧س

وهل جيوز يل ،  فما هو احلكم يف مرتيب من هذه الشركة.  باملائة من أرباح الشركة
 ؟  مع العلم أن معظم الشركات تتعامل هبذه الطريقة،  العمل فيها

لم أن وال جيوز للمس.  التعامل بالربا حمرم على الشركات وعلى البنوك وعلى األفراد
ألن املوظف عند هذه ؛                         ًولو كان تعاملها به قليال ،  يتوظف يف احملالت اليت تتعامل بالربا

 واملتعاون مع -                                 ً                        املؤسسات واحملالت الربوية يكون متعاون ا معهم على اإلمث والعدوان 
.  )٢( )١( } لعن اهللا آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه { املرابني تشمله اللعنة لقوله 

 فالواجب عليك أيها السائل -فلعن املوكل والشاهد والكاتب من أجل تعاوهنم مع املرايب 
tΒ  {             ً     ً        أن تلتمس عمال  بعيد ا عن ذلك uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã&©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµø% ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω 

Ü=Å¡tFøt s† 4 { )٣(  . } ٤( } ومن ترك شيئًا هللا عوضه اهللا خًريا منه(  . 

 حكم الزواج من مال حرام 
وأنا أريد أن ،  ن املال قد اكتسبته من جتارة املمنوعات           ً    أمتلك مبلغ ا م- ٣٨س

ً                            علم أ أنه ليس لدي ما يعينين على ؟  فهل الزواج به حالل أم حرام؛  أتزوج به   
 ؟  ألين وحيد يف هذه الدنيا؛  الزواج

                                                 
، أبو داود البيوع  )٣٤١٦(، النسائي الطالق  )١٢٠٦(، الترمذي البيوع  )١٥٩٧(مسلم املساقاة ) ١(

 .  )٢٥٣٥(، الدارمي البيوع  )١/٤٦٥(، أمحد  )٢٢٧٧(، ابن ماجه التجارات  )٣٣٣٣(
 .  " لعن رسول اهللا"  بلفظ.  من حديث جابر.  ١٢١٩،  ١٢١٨ ص٣رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ج )٢(
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الطالق ) ٣(
              ً        إنك لن تدع شيئ ا اتقاء  : ( وقد ورد بلفظ.  عن رجل من أهل البادية.  ٧٨ ص٥انظر مسند اإلمام أمحد ج )٤(

 .   " اللهإال أعطاك اهللا خري منه
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 :  املال احلرام ال جيوز للمسلم أن يستعمله
يا ! يا رب ؛  ميد يديه إىل السماء { :  يف الرجل يطيل السفر أشعث أغربقال 

فأّنى يستجاب ؛  وغذي من حرام،  وملبسه حرام،  ومشربه حرام،  ومطعمه حرام! رب 
 .  )٢( )١( } !؟  لذلك

$  {:  وقال تعاىل yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= à2 ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ oΨ ø% y—u‘ { )٣(   . 
وإن كان ،                                  ً                          فالواجب على املسلم الذي اكتسب ماال  من وجه حرام أن يتوب إىل اهللا

،  فإنه يتصدق به؛  وإن مل يعرف صاحبه،  فإنه يرده إليه؛  أخذ املال من صاحبه بغري حق
 .  ويتزوج،                        ً    ًولكن عليه أن يكتسب ماال  حالال ،  وال يتزوج منه،  وال يستعمله
É#Ï÷è  {:  قال تعاىل tG ó¡uŠø9uρ t Ï% ©!$# Ÿω tβρ ß‰Ågs† %·n% s3ÏΡ 4 ®L ym ãΝåκu ÏΖøó ãƒ ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù 3 { )٤(   . 

tΒ  {:  وقال تعاىل uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø% ã—ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 { )٥(   . 

  يف البيع بعلم صاحبها أو بدون علمه )مقدار هلالت(حكم أخذ الزيادة 
 أنا رجل أعمل لدى إحدى الصيدليات ويوجد على األدوية أسعار - ٣٩س

ً          خمتلفة فمثال  إذا أتى إيل  من يشتري عالج ا وقيمته                ً  اثنا عشر رياال  ) ٦٠.  ١٢ (          ً           َّ            
ليس :                ً                     ثالثة عشر رياال  وأعتذر للمشتري بقويل) ١٣ (إنه بسعر :  لة أقولوستون هل
فهل ،  والبعض ال يعلم فيأخذ العالج ويذهب،               ً     فيترك ذلك رغم ا عنه،     َّ    لدي  هلل

                                َّ                                    ً  الذي يبقى دون علم املشتري حالل علي  مع العلم أن الذي يبقى ال آخذ منه شيئ ا 
 ؟    َّ                          لي  أن أعمله حنو صاحب الصيدليةوما ع؟  سوى ما آخذه من صاحب الصيدلية

                                                 
 .  )٢٧١٧(، الدارمي الرقاق  )٢/٣٢٨(، أمحد  )٢٩٨٩(، الترمذي تفسري القرآن  )١٠١٥(مسلم الزكاة ) ١(
 .  ) ٧٠٣ / ٢ (رواه مسلم يف صحيحه  )٢(
 .  ١٧٢:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٣٣:  سورة النور آية) ٤(
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الطالق ) ٥(
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ال جيوز أن تأخذ من مشتري الدواء غري القيمة املكتوبة على العلبة إال إذا أخربته 
وكونك ال تأخذ الزيادة ذلك ال يعفيك من املسؤولية ولو كانت ،  ومسح لك بالزيادة

Ÿω  {:  الزيادة يسرية لقوله تعاىل uρ (#þθ è= ä.ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& Νä3oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ { )وقوله ،   )١ }  ال

 .                  ً ذا اجتمع صار كثري ا والقليل إ)٣( )٢( } حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه

 حكم أخذ الرشوة 
 ؟   ما حكم الشرع يف أخذ الرشوة- ٤٠س

 ألن النيب ؛  ومن أخبث املكاسب،  ومن أشد احلرام،  أخذ الرشوة من السحت
واللعن يقتضي ،  - وهو الساعي بينهما - )٤( } لعن الراشي واملرتشي ولعن الرائش {

 .  وهي من السحت،  وبأن الرشوة كبرية من أعظم كبائر الذن
šχθ  {:  واهللا جل وعال قال يف اليهود ãè≈£ϑ y™ É> É‹s3ù= Ï9 tβθè=≈ 2 r& ÏM ós¡= Ï9 4 { )٥(   . 

Ÿω  {:  قال تعاىل uρ (#þθ è=ä.ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& Νä3oΨ ÷t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9$$ Î/ (#θ ä9ô‰è?uρ !$ yγ Î/ ’n< Î) ÏΘ$ ¤6çt ø: $# (#θ è= à2 ù'tG Ï9 $ Z)ƒ Ìsù 

ôÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$̈Ψ9$# ÉΟøO M}$$ Î/ óΟçFΡr&uρ tβθ ßϑ n=÷è s? ∩⊇∇∇∪ { )ذه اآلية على أحد التفسريين تعين وه،   )٦
 .  يف الرشوة وحتذر منها

                                                 
 .  ١٨٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )٢٥٣٤(، الدارمي البيوع  )٥/٧٣(أمحد ) ٢(
،  ) ١٠٠ / ٦ " ( السنن الكربى"  ، وروه البيهقي يف ) ٧٣،  ٧٢ / ٥ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (٣(

 .  ) كالمها من حديث أيب حرة الرقاشي عن عمه
:  بدون ذكر)  ٢٩٩ص / ٣ (، ورواه أبو داود يف سننه  ) ٢٧٩ / ٥ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده   ) (٤(

،  ) ٧٧٥ / ٢ (، ورواه ابن ماجه  ) الرائش (بدون ذكر )  ١٥ / ٥ (، ورواه الترمذي يف سننه  ) الرائش (
 .  ) ، ورواه غريهم ) الرائش : ( بدون ذكر

 .  ٤٢:  سورة املائدة آية) ٥(
 .  ١٨٨:  سورة البقرة آية) ٦(
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،  وهي كبرية من كبائر الذنوب،  فالرشوة حرام بالكتاب والسنة وإمجاع املسلمني
           ً                                 واستعمل حرام ا يؤثر على أخالقه وعلى دينه وعلى ،              ًفقد أكل سحتا ؛  ومن أكل منها

 .  سلوكه
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه  { أن النيب :  وقد جاء يف احلديث

وغذي ،  وملبسه حرام،  ومشربه حرام،  ومطعمه حرام! يا رب! إىل السماء يا رب 
 .  )١( } !؟  فأّنى يستجاب له؛  باحلرام

أنه مينع ؛   أن أكل احلرام من الرشوة وغريهان فيه النيب  ّ بي ،  وهذا حديث صحيح
وهذا خطر ،  وأن آكل الرشوة أو غريها من احلرام ال يستجاب له دعاء،  قبول الدعاء

ورد ؛  فإذا قطع الصلة بينه وبني اهللا،   طرفة عني      ً                ألن أحد ا ال يستغين عن اهللا ؛  عظيم
 ! ؟  فما قيمة حياته؛  دعاؤه

،  وفشى فيه اخللل،  إال وفشى فيه الفساد؛  لرشوة ما فشت يف جمتمعا؛      ً وأيض ا
وتقدمي أهل ،  وإهانة أهل احلق،  وضياع احلقوق،  واإلخالل باألمن،  وتشتت القلوب

وأثرها على ،  فالرشوة من أخبث املكاسب؛                      ً    ّ ً وهذا حيدث يف اجملتمع ضرر ا بي ن ا،  الباطل
 .  الفرد واجملتمع من أسوأ اآلثار

وعلى من عافاه اهللا ،                                            ً        على املسلم أن يتوب إىل اهللا إذا كان يتعاطى شيئ ا من ذلكف
،  فإهنا جرمية كبرية؛  وأن يدمي عليه العافية،   الثبات على احلقمنها أن يسأل اهللا 

وجيب على ،  وغش للمجتمع،  وغش للنفس،  وهي غش لوالة األمور،  ومعصية ظاهرة
 .   كما لعنهم اهللا على لسان رسوله؛  دعوا املرتشني والراشنيوالة األمور أن ينكلوا وير

                                                 
 .  )٢٧١٧(، الدارمي الرقاق  )٢/٣٢٨(، أمحد  )٢٩٨٩(، الترمذي تفسري القرآن  )١٠١٥(مسلم الزكاة ) ١(
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 حكم اإلكرامية 
وبعضهم يطلب إكرامية باإلضافة إىل ،  وفيه طباخون،   لدينا قصر أفراح- ٤١س
حيث إنه تعود على أخذه من ؛                          ً                  فهل جيوز إعطاء العامل مبلغ ا من املال إكرامية؛  راتبه
 ؟  الناس

فال ؛  ن العمال له راتب وله أجر مقطوع من صاحب العملإذا كان هناك عامل م
ألن بعض الناس فقراء ال ؛  ألن هذا يفسده على اآلخرين؛  جيوز ألحد أن يعطيه
 .  فهذا العمل سنة سيئة؛  يستطيعون إعطاءهم

 األكل من أموال الذي يبيع اخلمر 
 إليه وآكل فهل جيوز أن أذهب؛  ويبيع اخلمر،   يل أخ مهاجر يف فرنسا- ٤٢س

 ؟  أرجو اإلفادة؟                 َّ    ً       وهل إذا أهدى إيل  شيئ ا أقبله،  من أمواله
ً                              ألن املهاجر شرع ا هو الذي يهاجر من بالد الكفر ؛  فهذا خطأ؛                  ً أما تسميته مهاجر ا             

املهاجر من هجر ما هنى اهللا :  وبلفظ أعم،  هذا هو املهاجر،                   ً       إىل بالد اإلسالم فرار ا بدينه
 .                  ً هذا ال يسمى مهاجر ا؛  ن بالد اإلسالم إىل بالد الكفروالذي يذهب م،  عنه

ّ       فاهللا حر م اخلمر؛                  ً            وأما أنه جيمع ماال  من بيع اخلمر ولعن رسول ،  وحرم مثنها،       
؛   يف اخلمريف عشرة ذكرهم رسول اهللا ؛  ولعن بائعها وآكل مثنها،   اخلمر اهللا

 .  )١(كلهم ملعونون 
فإنه ال جيوز لك أن ؛  كسب أخيك كله من هذا املوردوإذا كان ،  فثمن اخلمر حرام

 .  فاهللا يغنيك عنه.  وال أن تنتفع منه بشيء،  تأكل منه
لعل اهللا أن ؛   وأن تعظه يف اهللالكن عليك مع أخيك املناصحة والتذكري باهللا 

ا وإذ،  واهجره،  فال تذهب إليه؛         َّفإن أصر ،  وأن يترك هذا الكسب اخلبيث،  يتوب عليه
 .  فال تقبلها؛  علمت أن هديته من مثن اخلمر

                                                 
 .  ) ١١٢٢ / ٢ (سنن ابن ماجه :  ، وانظر ) ٢٩٦ / ٤ (سنن الترمذي :  انظر) ١(
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 حكم التأمني اإللزامي على النفس واملال والسيارة 
                                           ً                     هل جيوز التأمني على النفس واملال والسيارة عموم ا ال سيما وأنين أعيش - ٤٣س

 ؟  يف الغرب وهذه األمور عندهم إلزامية وعادية
 :  فأجاب فضيلته
فال جيوز ،   ً             ً                    ر ا وخماطرة وأكال  ألموال الناس بالباطلألن فيه غر؛  التأمني ال جيوز

                          ّ                     ً     ً                               التأمني على وجه االختيار وأن  اإلنسان يدخل فيه خمتار ا وطمع ا ملا فيه من الفوائد أو ما فيه 
أما إذا أكره على هذا واضطر إليه بأن مل يسمحوا له ،  من االستثمار هذا ال جيوز للمسلم
نها كالدراسة وشراء السيارة وما شابه ذلك فإنه يفعل مبزاولة مصاحله اليت ال يستغين ع

        ً                     ً                                        ذلك ال طمع ا يف االستثمار وإمنا طمع ا يف احلصول على مصلحته اخلاصة اليت ال يستغين 
عنها فال بأس أن يقدم قسط التأمني ولكن ال يستغل ذلك وال يستثمر ذلك ألنه إمنا فعله 

 .  ه هو                            ً            من أجل الوصول إىل مصلحته ال طمع ا يف استثمار

 احلكم الشرعي يف التأمني 
                                   ً                   ً      ما هو احلكم الشرعي يف التأمني وهو مثال  أن يدفع الشخص مبلغ ا من - ٤٤س

املال كل شهر أو كل سنة إىل شركة التأمني للتأمني على سيارته لو حصل حادث 
وتضررت منه فإهنم يقومون بتكلفة إصالحها وقد حيصل وقد ال حيصل للسيارة شيء 

ٌ                                                    وهو مع ذلك ملزم  بدفع هذا الرسم السنوي فهل مثل هذا التعامل جائز أم طول العام                
 ؟  ال

ألن فيه مغامرة وخماطرة وفيه أكل للمال ؛  ال جيوز التأمني على السيارة وال غريها
بالباطل والواجب على اإلنسان أن يتوكل على اهللا تعاىل وإذا حصل عليه شيء من قدر 

بالتكاليف اليت تترتب عليه والغرامة اليت تترتب عليه من ماله اهللا سبحانه فإنه يصرب ويقوم 
ال من مال شركة التأمني واهللا سبحانه وتعاىل هو يعني على هذه األمور وغريها فال يلجأ 
إىل شركات التأمني وما فيها من خماطرة وأكل أموال اآلخرين بالباطل عالوة على ذلك 
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راهتم وعرفوا أن الشركة ستتوىل دفع الغرامة فإن                          ّ           فإن أصحاب السيارات إذا أم نوا على سيا
هذا يبعث على التساهل من قبلهم وعلى التهور يف القيادة ورمبا يترتب على ذلك إضرار 
،  بالناس ومبمتلكاهتم خبالف ما إذا علم أنه هو سيتحمل وهو املسؤول فال يتحرز أكثر

ة اليت تتحملها الشركة قد تكون أكثر ألن الغرام؛                       ً              وقلنا إن يف التأمني أكال  للمال بالباطل
فيأكل أموال الناس بالباطل ورمبا ال حيصل على ،  مما دفع املساهم بأضعاف أضعاف

 .  املساهم غرامة فتأكل الشركة ماله بالباطل
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 اجلامع يف البيوع 

 املزارعة وتأجري األرض الزراعية 
زراعة فقام بتأجريها  والدي له أرض زراعية لكنه ال يستطيع إحياءها بال- ٤٥س

لشخص آخر يقوم بزراعتها مقابل أجر سنوي لكل فدان منها وبينهما عقد اتفاق 
 ؟  بذلك فهل جيوز هذا التصرف أم ال

ال بأس أن يؤجر األرض ملن يزرعها بدراهم أو جبزء مشاع مما خيرج منها كالثلث 
عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج  { ؛ ألن النيب  . أو الربع أو العشر أو اخلمس

  )٢( )١( }منها 

 حكم بيع الرجل على أبنائه وعجز أحدهم عن الشراء 
ّ                   أنا رجل قدر اهللا علي  مبرض يف رجلي اليمىن- ٤٦س ، إىل أن قرر األطباء                    
، ولكن   ويل إخوة ثالثة، ، وأنا أعول أسرة كبرية               ً          ، مما جعلين عاجز ا عن العمل بترها

؛ فلم أحصل  ، ولعجزي عن شراء شيء منها أيب قد باع مزارعه على إخويت الثالثة
؛ أم أنه حيق يل املطالبة حبقي بدون شراء وال  والدي هذا صحيح ؛ فهل فعل على شيء

 ؟  بيع
،  ، وإنك رجل مصاب إن أباك باع بعض مزارعه على إخوتك:  تقول أيها السائل

 ؟  ؛ فهل لك حق االعتراض دير على الكسبوال تق
، ليس فيه                                             ً       ً  إنه إذا كان قد باع هذه املزارع على إخوتك بيع ا صحيح ا: اجلواب

، ومل يترك هلم  ، وإمنا باعها عليهم كما يبيعها على غريهم بثمن كامل احتيال وال تلجئة

                                                 
، النسائي األميان والنذور  )١٣٨٣(، الترمذي األحكام  )١٥٥١(، مسلم املساقاة  )٢٥٨٠(البخاري الشروط ) ١(

، الدارمي البيوع  )٢/٢٢(، أمحد  )٢٤٦٧(، ابن ماجه األحكام  )٣٤٠٨(، أبو داود البيوع  )٣٩٢٩(
)٢٦١٤(  . 

 .  ) من حديث عبد اهللا بن عمر ما.  ٦٨ ص٣يح اإلمام البخاري جانظر صح ) (٢(
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؛  لك حق االعتراض، وليس  ؛ فال حرج عليه يف ذلك ، بل استوىف الثمن منهم    ً     شيئ ا منه
 .  ، وليس فيه ختصيص هلم بشيء من املال دونك ألن هذا ليس فيه حماباة

، وحاباهم  ، قد تسامح معهم فيه ؛ بأن كان بيع حيلة أما إذا كان خالف ذلك
، وجيب على الوالد أن يسوي بني أوالده يف اهلبة  ؛ ألنه جور ؛ فهذا ال جيوز به

اتقوا اهللا واعدلوا  { ؛ لقوله   بعضهم دون اآلخر، وال جيوز له أن خيص والعطية

،  ؛ فواجب على الوالد أن يسوي بني أوالده فيما مينحه هلم )٢( )١( }بني أوالدكم 
 .  وال جيوز له أن يفضل بعضهم على بعض

 حتديد النسب للربح بالتجارة 
ً                                نسبة معينة وحمددة شرع ا للربح بالتجارة أم ال حدود فيه  هل هناك - ٤٧س                    

 ؟  مشروعة حىت لو بلغ الضعف أو ضعفني
؛ ألن اهللا أباح التجارة والبيع والشراء من غري تقيد  ال حدود للربح يف التجارة

Hω  {:  ، قال تعاىل بربح معني Î) β r& šχθ ä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB  tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ Ï iΒ 4 { )وقال   )٣ ،

$  {:  تعاىل yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) Λ äΖ tƒ# y‰ s? A ø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β çνθ ç7 çF ò2 $$ sù 4 { )٤(  ،
، أما إذا   إذا كان الربح جيري على الوجه الصحيح وعلى الوجه املشروعومل حيدد الربح

                                   ً                                         كان على غري الوجه املشروع كأن يكون رحب ا ربوي ا أو فائدة ربوية أو كان فيه استغالل 
ه أن يستغل اإلنسان حاجة املضطر ويزيد عليه زيادات حلاجة الفقري واملضطر فإنه يكر

                                                 
،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ١(

،  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )٣٦٨١(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

 .  ) ) ١٣٤ / ٣ (رواه البخاري يف صحيحه  ) (٢(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٤(
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، أما إذا كان الربح مما جرت به العادة أو  ، فإنه يكره له هذا ، ألنه حمتاج ومضطر باهظة
 .  كان بسبب ارتفاع السعر فال بأس

 حكم وصول الربح إىل الضعف والضعفني 
 ؟  عفني                              ً                وحىت لو وصل الربح إىل الضعف مثال  من القيمة أو ض- ٤٨س

ً                                                        ال حتديد وخصوص ا إذا كان كثرة الربح الرتفاع الثمن وغالء األسعار فال شيء يف             
، إمنا كما ذكرنا ينبغي للمسلم أن يتسامح مع أخيه املسلم وأن ال يثقله بالدين  هذا

ً                      ً ، خصوص ا إذا كان مضطر ا وحمتاج ا والثمن        . 

 حكم بيع شركة التقسيط أرضا حبث عنها املشتري
 كل شهر % ٢٠ها عليه  بتقسيط

، وذهب إىل شركة تقسيط   رجل يريد شراء أرض لبناء سكن عليها له- ٤٩س
اذهب وانظر إىل األرض وسوف نشتريها لك ونقسطها عليك على أن :  فقالت له

 ؟               ً ؟ جزاكم اهللا خري ا ، فهل هذا جائز من القيمة كل شهر% ٢٠تدفع نسبة 
ً                                 ا ال أرض ا وال غريها إال إذا كان يف ملكه وحتت                         ً     ً ال جيوز لإلنسان أن يبيع شيئ ا معين        

، وذلك أنه ذكر  )١( }ال تبع ما ليس عندك  {  حلكيم بن حزام تصرفه لقوله 
:   أن يأتيه الرجل يسأله البيع وليس هو عنده فيذهب ويشتريه من السوق فقالللنيب 

 .  )٢( }ال تبع ما ليس عندك  {

                                                 
، ابن ماجه التجارات  )٣٥٠٣(، أبو داود البيوع  )٤٦١٣(، النسائي البيوع  )١٢٣٢(الترمذي البيوع ) ١(

 .  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٢١٨٧(
، ابن ماجه التجارات  )٣٥٠٣(، أبو داود البيوع  )٤٦١٣(، النسائي البيوع  )١٢٣٢(الترمذي البيوع ) ٢(

 .  )٣/٤٠٢(، أمحد  )٢١٨٧(
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 رجل باع بيته بثمن خبس وأراد ابنه استرجاعه 
 قد باع والدي البيت الذي كنا نسكنه وبستانه بثمن خبس دون أن - ٥٠س

، ومل يبق له ملك  ، ويف طاعته مازلت واحلمد هللا على ذلك ، وأنا إىل جانبه خيربين هبذا
، وقادر على استرجاعه من املشتري بالثمن الذي وقع عليه  ج إليه، وأنا حمتا آخر

؛ إال  ، وليس له حجة شرعية ، مل يقبل والدي بذلك ، ولكن لألسف الشديد التعاقد
، على الرغم من  ، ومل يبق يل حق عليه آخر أنه يزعم أنه رباين وعلمين على نفقته

؟ أوليس يل  ا العقد صحيح أم باطلهل هذ:  ؛ فأنا أسألكم حاجيت املاسة هلذه الدار
؛  ؟ وهل يل احلق يف الشفعة احلق على الغري يف شراء بييت الذي فيه مولدي ومنشئي

ً                                                    علم ا بأنه مضى اآلن ما يزيد على عشرة أشهر من تاريخ البيع ؛ فهل للمدة تأثري على    
 .  ؟ أفيدونا بارك اهللا فيكم جواز االسترجاع من عدمه
؛ فهذا شيء  ل من برك بوالدك وجودك معه ووقوفك إىل جانبهما ذكرت أيها السائ

 .  ، ولك فيه الثواب إن شاء اهللا عند ربك ، وتشكر عليه واجب عليك
؛ فهل لك  ، ومل يشعرك بذلك وأما ما ذكرت من أنه باع بيته وبستانه بثمن قليل

 ؟  حق االعتراض واألخذ بالشفعة أو ال
؛ فليس لك االعتراض      ً                 رشيد ا يف تصرفاته وعقلهعن ذلك أنه مادام والدك اجلواب 

ً            ، وليس لك أيض ا حق الشفعة                  ً      ً ، ويعترب بيعه صحيح ا والزم ا عليه               ً     ؛ ألنك لست شريك ا له              
               ً       ، وأنت لست شريك ا له يف  ، والشفعة إمنا تثبت للشريك يف هذا البيت أو يف البستان

، هو الذي  عه إىل القاضي؛ فهذا مرج ، فإن كان غري سليم التصرف من ناحية عقله ذلك
 .  ، وله أن يبطل العقد إذا ظهر له أنه مل يستوف الشروط الشرعية ينظر يف القضية

 حكم بيع الشريك دون إذن شريكه 
                         ً                                        أنا أقيم هنا يف اململكة حبث ا عن الرزق ويل أمالك يف اليمن بيين وبني أخي - ٥١س

ً                           شاع ا بيننا إال أن أخي هذا قام ، بعضها مقسم وبعضها ال يزال م الذي ال يزال هناك   
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                                              ً                           ببيع بعض املمتلكات املشتركة بيننا دون أن يأخذ إذن ا مين أو موافقة وقد باع حىت 
، فهل جيوز له ذلك وهل هذا البيع صحيح وإن                       ً     بعض أمالكي اخلاصة مستغال  غيايب
 ؟  ، فهل يل احلق يف استرجاعه من املشتري أم ال كنت غري راغب يف بيع ما خيصين

                        ً                                               جيب على املسلم أن يكون أمين ا وال سيما القريب من قريبه فال يعتدي على شيء من 
 )٢( )١( }ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه  { ماله بدون إذنه لقول النيب 

، والواجب عليه أن حيترم مال أخيه  حيل لهفهذا الذي فعله أخوك على ظاهر ما ذكرت ال 
،  ، وتصرفه هذا ال يصح ما دام أنك مل تأذن له بالبيع وهذا التصرف وأن ال ينقصه بشيء

فإنه تصرف باطل وال يصح ولكن إذا كان بينكما نزاع يف هذا املوضوع أو خصام فال 
 .  حيل هذا إال احملكمة الشرعية

 الوكاالت الشرعية حكم البيع والشراء يف العقار ب
 ؟   ما حكم البيع والشراء يف العقار بالوكاالت الشرعية- ٥٢س

                                                          ً             جيوز لإلنسان أن يشتري لغريه عقارات بالوكالة عنه بأن يكون مسسار ا له ويأخذ يف 
 .  مقابل عمله أجرة من املوكل

 حكم بيع البضائع بأكثر من تسعرية الدولة 
السلع هلا أسعار حمددة من الدولة ولكين             ً    ً         أنا أملك حمال  جتاري ا وبعض - ٥٣س

ّ     فهل هذا جائز مع أنه قيمة شرائها قد تكون زائدة علي  لو .  أبيعها بأكثر من ذلك                                                 
 ؟  بعتها بالسعر احملدد رمبا خسرت وكذلك املشتري راض بذلك فما احلكم يف هذا
ه ومل إذا كانت السلعة تساوي القيمة اليت ذكرهتا وبينت للمشتري ذلك ومل تغرر ب

أن ال يكون هناك من :  ختش من الدولة الضرر والعقوبة فال مانع من ذلك هبذه الشروط

                                                 
 .  )٢٥٣٤(، الدارمي البيوع  )٥/٧٣(أمحد ) ١(
،  ) ١٠٠ / ٦ " ( السنن الكربى"  ، ورواه البيهقي يف ) ٧٣،  ٧٢ / ٥ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف  ) (٢(

 .  )  أيب حرة الرقاشي عن عمهكالمها من حديث
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ً                    قبل الدولة ضرر عليك أو تبني ذلك للمشتري وأن تكون السلعة أيض ا تساوي هذه القيمة                                                           
 .  ليس فيها غنب للمشتري

 حكم البيع باملزاد العلين 
 يعترب من قبيل شراء الرجل على هل)  احلراج ( هل البيع باملزاد العلين - ٥٤س

 ؟  شراء أخيه املنهي عنه أم ال
ً                       السوم على السوم فيه تفصيل إن كان املزاد مل يزل مفتوح ا والسلعة ينادى عليها                                                   

؛ ألن الزيادة مطلوبة والزيادة  ، فال بأس أن يزيد اإلنسان على سوم آخر ويطلب املزيد
 .  )١(يف بعض البيعات اليت توالها ؟  َ       م ن يزيد:   قال، والنيب  مفتوح باهبا

وأما إذا كان السوم قد انتهى وأراد صاحب السلعة أو وكيله أن يبعه على شخص 
؛ ألن  وقطع السوم وانتهى فحينئذ ال جيوز ألحد أن يتقدم ويسوم على سوم أخيه

 .  )٣( )٢( }وال يسم على سوم أخيه  {:   قال النيب

 حكم بيع األغنام وهي مصابة باملرض 
                                            ً                نعمل يف تربية املواشي واملتاجرة فيها وحيدث أحيان ا أن تصاب بعض - ٥٥س

، فهل  األغنام أو اإلبل ببعض األمراض فنبيعها يف األسواق وهي مصابة بذلك املرض
 ؟  علينا شيء يف ذلك

عباده وهو من قوام مصاحلهم البيع والشراء مما أباحه اهللا سبحانه وتعاىل ل
ً                             ، ولكن جيب أن يكون البيع والشراء قائم ا على الصدق واألمانة والنصيحة ومنافعهم                                      ،

                                                 
"  سنن ابن ماجه"  ، و ) ٢٥٩ / ٧ " ( سنن النسائي"  ، و ) ٢١٤ / ٤ " ( سنن الترمذي"  كما يف  ) (١(

 .  ) ، كلهم من حديث أنس بن مالك ) ٧٤١،  ٧٤٠ / ٢ (
التجارات ، ابن ماجه  )٤٥٠٢(، النسائي البيوع  )١٥١٥(، مسلم البيوع  )٢٥٧٧(البخاري الشروط ) ٢(

 .  )٢/٣٩٤(، أمحد  )٢١٧٢(
 .  ) من حديث ابن عمر وأيب هريرة م)  ٢٤ / ٣ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف  ) (٣(
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، وإن كذبا  ا يف بيعهما، فإن صدقا وبيَّنا بورك هلم البيعان باخليار ما مل يتفرقا { قال 

 .  )٢( )١( }وكتما حمقت بركة بيعهما 

وال  {:  ، وقال )٣( }ومن غشنا فليس منا  {:   عن الغش فقالوهنى 

،  )٤( }، وال خيطب على خطبة أخيه  وال يبع الرجل على بيع أخيه،  تناجشوا
، فإذا بعت سلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك أن تبينه  واألحاديث يف هذا كثرية

، فهذه األغنام اليت تبيعوهنا وفيها مرض جيب عليكم أن  للمشتري وال تكتمه وتدلسه عليه
لى أهنا معيبة وتطلعوا املشتري على ما فيها حىت تبينوا ما فيها من املرض وأن تبيعوها ع

ً                         يكون بيعكم قائم ا على الصدق وعدم الكتمان  .  ، واهللا أعلم               

 حكم شراء كل البضاعة من السوق والتحكم يف سعرها بالزيادة 
 يقوم أحد األشخاص الذين يعملون يف التجارة عندنا إذا أحس أن هناك - ٥٦س

ً                         نوع ا من البضائع بدأ سعره يت حسن يف السوق يقوم بشراء كل ما يف السوق من تلك   
؟ وهل ما يكسبه  ، فما حكم هذا العمل البضاعة ويتحكم يف سعرها بالزيادة أكثر

 ؟  هبذه الطريقة حالل أم حرام
ال شك أن الذي يضايق املسلمني فيما حيتاجون إليه من السلع الضرورية ويشتريها 

شتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم ال شك أن كلها من السوق ويضطر الناس إىل أن ي
، إذا كان  ، وجيب األخذ على يده ومنعه من ذلك هذا ال جيوز وهو احتكار منهي عنه

األمر كما ذكر السائل أنه ليس هناك يف السوق غري هذه السلعة اليت حيتاج إليها الناس 

                                                 
، أبو  )٤٤٦٤(، النسائي البيوع  )١٢٤٦(، الترمذي البيوع  )١٥٣٢(، مسلم البيوع  )٢٠٠٤(البخاري البيوع ) ١(

 .  )٢٥٤٧( البيوع ، الدارمي )٣/٤٠٢(، أمحد  )٣٤٥٩(داود البيوع 
 .  ) من حديث حكيم بن حزام)  ١٠ / ٣ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف ) (٢(
 .  )٢/٤١٧(، أمحد  )١٠١(مسلم اإلميان ) ٣(
، مالك  )٢/٣٩٤(، أمحد  )٤٥٠٢(، النسائي البيوع  )١٥١٥(، مسلم البيوع  )٢٠٣٣(البخاري البيوع ) ٤(

 .  )١١١١(النكاح 
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ب على والة األمور منعه وهو يشتريها وحيضرها عنده ليتحكم فيها فهذا أمر ال جيوز وجي
، أما إذا كانت هذه السلع من الكماليات والناس ليسوا يف حاجة إليها أو كان  من ذلك

هناك سوق آخر وسلع أخرى والناس جيدون غريها يف مكان آخر من غري مشقة عليهم 
 .  ، ولكن ال ينبغي للمسلم أن يضايق الناس فإن هذا ال حيرم

  أخوة اشتركوا يف شرائها كيفية توزيع أرض زراعية بني
، وقد  ، من أبوين رحيمني ، أربع إناث وثالثة ذكور  حنن سبعة أشقاء- ٥٧س

، وقد عشنا نأكل مع والدينا                       ً ، تزوجت منذ عشرين عام ا ، وأنا صغريهم تزوج اجلميع
        َّ          ، وقد من  اهللا علينا  ، وكانت حالتنا املادية متواضعة للغاية يف وعاء واحد حنن الذكور
                                 ً  ، حىت أخذنا حلي نسائنا ودفعناها مثن ا  ، فجمعنا كل ما منلك بشراء قطعة أرض زراعية

، ومل  ، وقد تويف ، ومن حرصنا على رضى والدنا سجلنا بامسه نصف هذه املساحة هلا
؛ لعلمهن بظرف شرائها والظروف                  ً ، وهن مل يطلنب شيئ ا                       ً      نعط أخواتنا البنات شيئ ا منها

، وذلك عن طيب نفس                     ً     ً ، ومل نعط نساءنا شيئ ا أيض ا باجلامعات، وأبناؤنا  املعيشية
 ؟  ؟ وكذلك يف نسائنا هل هلن حق على ذلك أم ال                        ً؛ فما رأيكم يف أخوايت أوال  منهن

، فإن كان تسجيلكم نصف األرض لوالدكم مبعىن أنكم  أما بالنسبة لألخوات
ألوالده الذكور واإلناث ؛ فإنه حينئذ يكون تركة له تورث عنه  أعطيتموه هذا النصف

،  ، فتكون تركة تقسم على ورثته وملن ترك من الورثة على فرائض املرياث اليت شرعها اهللا
، فلهن نصيب يف هذه األرض على حسب املرياث من نصيب  ومن ورثته أخواتكم

 .  والدهن
ً                          ؛ فإذا كن أيض ا قد اشتركن معكم يف شرائها أما بالنسبة لزوجاتكم لي ، ودفعن احل             

، أما إذا كن دفعن  ؛ فيكون هلن نصيب يف هذه األرض على أنه اشتراك معكم يف شرائها
 .  ؛ فهي من اختصاصكم ، وإعانة لكم على شرائها هذا احللي من باب اهلبة لكم
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 حكم بيع عقود العمل 
، والذي كلفين بأن   لقد تسلمت عقودات عمل أحد رجال األعمال- ٥٨س

؛ قمت ببيع  ، وعندما سافرت  ً                        ال  تسلمت التأشريات اخلاصة هبم، وفع             ًأحضر له عماال 
؛ فهل جيوز يل  ، الذين يرغبون يف العمل مع هذا الشخص هذه العقودات إىل العاملني

 ؟                                         ٌ        ؟ وهل املال الذي كسبته من هذه الطريق حالل  أم حرام مثل هذا التصرف
جب عليك أن تنفذ ما ؛ ألن الوا ، واملال الذي أخذته به حرام هذا التصرف خطأ

، وما أخذته  وكلك عليه موكلك من استقدام هؤالء العمال حسب االتفاق بينك وبينه
 .                                             ً ؛ فعليك أن ترده للعمال الذين أخذته منهم ظلم ا من هذا املال حرام عليك

 حكم شراء أمساء الغري من أجل املسامهة يف الشركات املسامهة والبنوك 
الغري من أجل املسامهة يف الشركات املسامهة  ما حكم شراء أمساء - ٥٩س
 ؟  والبنوك

شراء أمساء الغري من أجل املسامهة يف الشركات املسامهة والبنوك هو من التزوير احملرم 
فال جيوز فعله والثمن الذي يأخذه صاحب االسم حرام عليه والكسب الذي حيصل عليه 

سامهة الغالب عليها أهنا تشتغل بالربا فال  مث الشركات امل-                         ً  مشتري األمساء حرام عليه أيض ا 
 .  جتوز املسامهة فيها وكذلك البنوك هي مؤسسات ربوية فال جتوز املسامهة فيها

 حكم بيع الرجل كليته 
 لدينا مريض بالكلى وقرر له زراعة كلى وقد طلب شخص مقابل كليته - ٦٠س
 ؟  ، فهل هذا جائز  ألف ريال٥٠مبلغ 

، وال جيوز لإلنسان أن  ن اضطر إليها إذا تيسرت بطريقة مباحةجتوز زراعة الكلية مل
 )١(                 ً                                            ً           يبيع كليته أو عضو ا من أعضائه ألنه قد جاء الوعيد يف حق من باع حر ا فأكل مثنه 

                                                 
 .  ) من حديث أيب هريرة.  ٤١ ص٣إلمام البخار جانظر صحيح ا  ) (١(
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ولئال يكون ذلك .  ؛ ألن اإلنسان ال ميلك جسمه وأعضاءه وبيع العضو يدخل يف ذلك
ولئال يؤدي ذلك إىل االعتداء على .  هر يل هذا الذي يظ-وسيلة إىل املتاجرة باألعضاء 

 .                               ً         الضعفة من الناس وسرقة كالهم طمع ا يف املال

 رجل اشترى ثلث مال رجل آخر مقابل التصدق برأسني من الشياه
  من أول شهر رجب كل عام 

، وذلك مقابل                  ً                           اشترى والدي ثلث ا من مال شخص غريب عنا متوىف- ٦١س
ث برأسني من الشياه أو عجل من البقر يف أول شهر التصدق عن املتوىف صاحب الثل
، وبعد ذلك  ، وقد استمر والدي على هذا مدة طويلة رجب من كل عام مدى احلياة

، مع العلم أن الشرط هو استمرارها مدى  رفض بعض اإلخوان االستمرار يف أدائها
ب عليهم ، أم جي ؛ فهل جيوز هلم هذا ويكفي ما قدموه من صدقات فيما مضى احلياة

؟ وهل يصح اشتراط مثل هذا الشرط كقيمة هلذا الثلث من  تنفيذ الشرط واالستمرار
 ؟  املال

 :  هذا السؤال ذو شقني
؛  ، وهذا ال جيوز تعيني شهر رجب لتقدمي شيء من هذه الوصية فيه:  الشق األول

، ال  ور، ومل يثبت له فضيلة على غريه من الشه ؛ ألن رجب ال خيتص بشيء ألنه بدعة
؛ فتخصيصه بنوع من الصدقات أو عبادة من العبادات ختصيص ال  يف أوله وال يف آخره
؛ من أهنم يذحبون من  ، وال جيوز االستمرار على ما ذكره السائل دليل عليه من الشرع

 .  ؛ فإن هذا بدعة يأمثون بفعلها ؛ يعتقدون أن ذلك له فضيلة وصية امليت يف أول رجب
؛ فهذا حيتاج إىل  وهو التصرف يف هذا الوقف أو هذه الوصية:  ينأما الشق الثا

،  إما بوثيقة مكتوبة:  الرجوع إىل القاضي للنظر يف شروط املوصي وإثبات هذه الوصية
؛  ، مث هو يوجه مبا يراه حول هذه الوصية أو بشهود عدول يشهدون عليها عند القاضي

 .  فال بد من الرجوع إىل القاضي يف هذا
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، وألن بيع الوقف ال  ، واهللا أعلم ؛ ألنه بثمن جمهول املقدار ذا البيع فيه نظروه
 .  جيوز

 حكم إجابة دعوة املرايب الذي ال يشك يف تعامله هبذه املعاملة 
؟                                  ُ                         ما حكم إجابة دعوة املرايب الذي ال ي شك يف تعامله هبذه املعاملة- ٦٢س

 .  أفتوين غفر اهللا لكم
؛ فإنه ال جيوز لك  ؛ كالربا أو غريه ام الداعي كله من احلرامإذا كنت تعلم أن طع

، وال                          ً               ، أما إذا كان طعامه خمتلط ا من احلرام وغريه ، وال األكل من طعامه إجابة دعوته
 )١( أكل من طعام بعض اليهود ؛ ألن النيب  ؛ فال بأس باألكل منه تعلم أنه من احلرام
 .  واهللا أعلم.  وهم يتعاملون بالربا

 حكم ما يسمى بشرجة عظم 
   ً                    مثال  رجل يشتري مائة رأس )  شرجة عظم ( يف منطقتنا عمل يطلق عليه - ٦٣س

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 

      ً                                               ، وأخري ا يأخذ املشتري نصف الغنم من املريب ويترك له النصف  يوفيه مجيع نقوده
 ؟  اآلخر فما احلكم يف ذلك

ً                                                        ال بأس إذا اشترى غنم ا ودفعها آلخر يقوم عليها ويرعاها ويقوم مبصاحلها مدة معينة                    
؛ ألن هذا من باب اإلجارة حسب  إذا متت هذه املدة يكون له قسم منها ال بأس بذلك

، أما  ، إذا كانت مهمة األجري رعيها وحفظها ونفقتها على مالكها الشرط الذي بينهما
 .  واهللا أعلم.  إذا كانت مهمته اإلنفاق عليها هذه املدة فهذا ال يصح فيما يظهر يل

                                                 
 .  ) ١٤١ / ٣ (صحيح البخاري :  انظر) ١(
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 يف احلجر 

 من منع حق األيتام حبجة أهنما صغار السن 
بت  جلدي زوجتان إحدامها أم أليب وعمي واألخرى وهي الصغرى قد أجن- ٦٤س

منه طفلني وقد تويف جدي وكذلك زوجته أم هذين الطفلني ومها صغريان وقد كفلهما 
ً                     والدي وقام على تربيتهما ورعاية شؤوهنما وقد ترك جدي أرض ا زراعية فكان والدي                                                      
     ً                                                                    مستولي ا عليها ويصرف يف شؤون البيت وجتارة املواشي منها إىل أن جاء أخوه الشقيق 

     ً                                         ه فعال  وبقي أخواه الصغريان اللذان بلغ عمر أحدمها وطلب منه نصيبه وأعطاه نصيب
 سنة مل يعطهما نصيبهما حبجة أهنما ال زاال صغريين دون سن ١٦ سنة واآلخر ٢٥

الرشد فما حكم هذا وما حكم ما يصرفه والدي يف شؤون البيت واألسرة من دخل 
 . ؟ األرض وهل يعترب هذا من أكل مال اليتيم أم ال

ىل أوصى باليتامى وحفظ أمواهلم والعناية هبا وتنميتها وتسليمها إليهم اهللا سبحانه وتعا
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ليه إذا بلغ رشده كما أمر اهللا تعاىل بذلك وال جيوز على مال اليتيم وتعاهده ودفعه إ

                                                 
 .  ٦ - ٥: يتان اآلسورة النساء ) ١(
 .  ١٠:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١٥٢:  سورة األنعام آية) ٣(
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                                                             ً               لإلنسان أن يتساهل يف ذلك وأن يفرط ويضيع مال اليتيم وأن يأكل شيئ ا منه بغري مسوغ 
؛ ألن هذا من الكبائر املتوعد عليها بالوعيد الشديد وبالنسبة ملا أكله من دخل  شرعي

tΒ  {:  هذه األرض فاهللا سبحانه وتعاىل يقول uρ tβ% x. $ |‹ÏΨ xî ô#Ï÷è tG ó¡uŠù= sù ( tΒ uρ tβ% x. #ZÉ) sù ö≅ ä.ù'uŠù= sù 

Å∃ρ á÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 { )يأكل األقل من :  فيأكل من مال اليتيم بقدر عمله والفقهاء يقولون.   )١
 .  كفايته أو أجرته أما ما زاد على ذلك فهو ال جيوز

ً                                   وكيل أيتام اشترى هلم أرض ا بتركة والدهم وسجلها باسم والدهتم                         
، واجتمعت هبم   أنا وكيل عن أيتام تويف والدهم وترك هلم تركة- ٦٥س
،  ال:  ؟ فقال مجيعهم هل فيكم أحد يريد من تركة والده:  ، وقلت هلم مجيعهم

، حيث إن  ، وقمت ببنائها باسم أمهم                    ً ، حيث اشتريت هلم أرض ا  التركةفتصرفت يف
 .  ؟ أفيدونا حفظكم اهللا ؛ فهل علي شيء يف هذا التصرف أمهم مل تتزوج حىت اآلن

، ويذكر أنه مجع  ، وحرصه على مصلحتهم نشكر السائل على عنايته بإخوته األيتام
؛ إال أنه كتبها باسم              ً ، وعمرها سكن ا م               ً   ، واشترى به أرض ا هل استحقاقهم من إرث أبيهم

 .  أمهم
، وال تبقيها مكتوبة باسم  ال بد من أن تبني أن هذه األرض هلؤالء األيتام:  نقول

، وال تدري ماذا             ً     ، وتكون ملك ا لألم ؛ لئال تؤخذ األرض مبوجب هذه الكتابة األم
، فيجب عليك  حقهم          ً          ، فتكون سبب ا يف ضياع  سيحصل فيما بعد من اخلالف أو املوت

، وأن هذه األرض وهذا البناء           ِّ        ، وأن تبي ن الواقع ، وأن تستدركه أن تستأنف هذا األمر
 .  هو ملك هلؤالء األيتام

 حكم األكل مع اليتيم من مال اليتيم 
؛ فهل جيوز لوالد أمهم أن يأكل معهم   هناك أيتام يأتيهم مال ونفقة هلم- ٦٦س
 ؟       ً  دائم ا؛ سواء زيارة أو من ماهلم

                                                 
 .  ٦:  سورة النساء آية) ١(
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، أما أن يأكل معهم  ؛ فال بأس أن يأكل معهم يف بعض األوقات إذا كان يف زيارة
، لكن جيوز أن خيلط طعامه مع طعامهم  ؛ فهذا ال جيوز له ، وال ينفق من ماله     ً دائم ا

؛ ألنه يوفر ماله ويأكل  ؛ فهذا ال جيوز                               ً ، أما أن يعتمد على طعامهم دائم ا ويأكل معهم
 .  ممال األيتا

y7  {:  قال تعاىل tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Çtã 4’ yϑ≈ tG uŠø9$# ( ö≅ è% Óy Ÿξ ô¹ Î) öΝçλ°; ×öyz ( βÎ)uρ öΝèδθäÜÏ9$ sƒ éB öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù 4 

ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ y‰Å¡øßϑ ø9$# zÏΒ Ëx Î= óÁ ßϑø9$# 4 { )أنه ال بأس أن خيلط طعامه :  ، ومعىن اآلية الكرمية  )١
 .  ؛ ملا يف ذلك من احلرج                ً ، وال يأكل منفرد ا مع طعامهم

 يف الشفعة 

 حكم الشفعة يف املال الذي اقتسم بني أصحابه 
                     ً                                           اقتسم هو وأخوه عقار ا بينهما وعرف كل منهما نصيبه وأخذ يعمل فيه- ٦٧س

، واآلخر أراد أن يبيع نصيبه ألجنيب عنهم رغم رغبة أبناء  وينميه إىل أن مات أحدمها
 ؟  ، فهل هلم حق الشفعة يف ذلك أم ال أخيه يف نصيبه

ً         ، فإذا كان العقار مشاع ا مل يقسم الشفعة إمنا تثبت يف العقار الذي مل يقسم ، وباع                       
، أما إذا اقتسم العقار وحددت احلدود  ، فلبقية شركائه الشفعة عليه أحد الشركاء نصيبه

،  ؛ ألنه انفصل عنه وقامت الطرق وباع أحد اجلريان نصيبه فإنه ال شفعة جلاره عليه
، إال إذا كان بني امللكني شيء مشترك من املرافق كاملسيل          ً              ً    وصار جار ا له وليس شريك ا له

بت يف مثل هذا الوجود ، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الشفعة تث واملمر وغري ذلك
، أما إذا كانت القسمة فارزة للنصيبني ومل يبق بينهما  لالشتراك بني امللكني يف أحد املرافق
 .  اشتراك يف شيء فإنه ال شفعة للجار

                                                 
 .  ٢٢٠:  سورة البقرة آية) ١(
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 يف الشركات 

 حكم األكل من الشركة دون علم املالك 
دون ، وأتناول طعامي من الشركة   أنا موظف يف شركة لتصنيع اللحوم- ٦٨س

ً                  ً  ؛ علم ا بأين أتقاضى راتب ا   وصومي-؛ فهل تصح صاليت علم صاحب الشركة بذلك     
، وهناك قانون عمل يعطي العامل احلق يف نسبة من            ً                    شهري ا ضعيف ا نسبي ا مقارنة بعملي

،  ، وقد طالبت بزيادة الراتب                   ً               ، لكن ال أتقاضى شيئ ا من هذه األرباح أرباح الشركة
  . ؟ نرجو اإلجابة فرفض

، أما  الذي تستحقه على صاحب العمل هو األجر واملرتب الذي تعاقدت معه عليه
؛ فال حرج يف  إذا كنت شرطت عليه أن تأكل من ماله:  ؛ فهذا يتبع الشرط األكل
أما .  ؛ فال بأس ، أو علم أنك تأكل ومسح بذلك ، أو هو يراك تأكل ومسح بذلك ذلك

 .  ، وال تستحق عليه إال املرتب إال بإذنه ورضاه؛ فال جيوز لك أن تأكل  إذا مل يسمح
أنا آكل من :  ، وأن تقول ، وأن تصارحه بالواقع والذي أراه أن تطلب منه املساحمة

 .  ؛ فال تأكل منها ، وإن منع ؛ فال حرج ، فإن مسح ، وأرجو أن تسمح يل هذه اللحوم
مث باألكل من مال ، ولكنك تأ ؛ فهما صحيحان إن شاء اهللا وأما صومك وصالتك

 .  الغري بغري إذنه

 يف الشركة 

 املضاربة وعلى من تكون الزكاة فيها 
 يل مبلغ من املال وقد تركته عند صديق يل ليتاجر فيه ومل نتفق على نسبة - ٦٩س

ً           ٍ                         َّ                    معينة من الربح علم ا بأنين راض  بأي قدر من الربح يدفع إيل  أو حىت اخلسارة فهل يف                   
ً                                         لشركة شيء شرع ا ومن يدفع الزكاة هو أم أنا وهل أزكي عن مثل هذا النوع من ا             

 ؟  رأس املال فقط أم حىت عن الربح



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٠٣٩

هذا النوع الذي ذكرته من أنك دفعت دراهم إىل شخص ليتاجر هبا جبزء من الربح 
هذا النوع من شركة املضاربة وهو تعامل مباح يف اإلسالم ولكن من شروط صحة شركة 

عامل من الربح بأن يكون له جزء مشاع من الربح كالثلث أو املضاربة تعيني نصيب ال
، هذه هي  الربع أو اخلمس يزيد بزيادة الربح وينقص بنقصه ويعدم إذا مل يكن هناك ربح

 .  املضاربة الصحيحة
أما إذا مل يعني نصيب العامل من الربح فإن الشركة ال تصح لفقد الشرط ويكون 

؛ وأما قضية الزكاة فأنت تزكي  عامل أجرة مثلهالربح كله لصاحب املال ويكون لل
، وأما صاحب رأس املال فإنه يزكيه ويزكي نصيبه من                ً ، إذا بلغ نصاب ا نصيبك من الربح

 .                    ً                  الربح ولو كان قليال  ألنه يتبع رأس املال

 يف املزارعة واملساقاة 

 اتفاق بني صاحب بستان ومزارع يسقي النخيل على أن يعطي صاحب البستان
  ثلث التمر مقابل السقي وأخل بالشرط املزارع 

،  ، وصاحب البستان اتفق مع مزارع يسقي النخيل  يوجد بستان خنل- ٧٠س
،  واتفق صاحب البستان واملزارع عندما يثمر النخل أن يعطيه ثلث التمر مقابل سقيه

ملزارع ؛ فهل يستحق ا                           ً                          ومنذ أكثر من مخسة وعشرين عام ا مل يسق هذا البستان باملاء
 ؟  أخذ الثلث من التمر
صاحب الشجر وصاحب :  ، وهل على ما تعاقد عليه الطرفان هذا عقد مساقاة

، وما  ؛ فصاحب العمل يستحق من الغلة مبوجب ما يؤدي من العمل املشروط عليه العمل
؛ فإنه ال يستحق  ، ومل يسق هذه النخيل دام أنه مضت فترة مل يقم بالعمل املشروط عليه

؛ فال  ، واملسلمون على شروطهم ؛ ألنه مل يؤد ما شرط عليه من سقيها          ً غلتها شيئ امن 
؛ إال إذا كان يقوم بسقيها ويويف بشرط العقد الذي تواطأ                            ً حيل له أن يأخذ من غلتها شيئ ا
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؛ فإنه يستحق بقدر  ، وإن كان يسقي بعض الشيء ويترك البعض اآلخر عليها مع املالك
 .  واهللا تعاىل أعلم.  ما يقوم به من العمل
 .  ؛ فاملرجع يف فصل الرتاع يف ذلك ويف غريه هو احملكمة الشرعية وعلى كل حال

 حكم إعطاء أجر من يلقح الشجرة من مثرته 
 جرت العادة يف بلدنا أن يقوم الشخص بتلقيح النخل على أن تكون - ٧١س

، وما احلكم إذا  ا جائز، فهل هذ أجرته من الثمرة بأن يعطى مثره عرجون من كل خنلة
 ؟  تلفت الثمرة قبل استالمها منه

                                                             ً                إذا كان أجره على تلقيح النخل بأن تكون أجرته من نفس الثمرة مثال  الربع أو العشر 
ً                         وما أشبه ذلك بأن يكون جزء ا مشاع ا يف الثمرة فهذا عقد صحيح      ً                           . 
؛ ألنه كما   غري صحيحأما إذا أجره بثمرة خنلة معينة أو جزء من مثرة خنلة معينة فهذا

 .                                                                             ً أشار السائل رمبا تلفت مثرة هذه النخلة املعينة أو اجلزء املعني منها فيضيع تعبه هدر ا

ً          حكم إعطاء أجرة من يقوم بزراعة األرض جزءا من احملصول مشاع ا بينهما                                                       
ً                                       من العادات عندنا أيض ا أن يعطي صاحب األرض الزراعية أرضه إىل - ٧٢س                     

ها مقابل جزء من احملصول وكذلك يعطي صاحب املاكينة الذي شخص يقوم بزراعت
 ؟                    ً ، فهل هذا جائز شرع ا                        ً          يسقي الزرع بواسطتها جزء ا من احملصول

ً                              نعم هذا جائز شرع ا إذا كان هذا اجلزء مشاع ا يف احملصول كالربع واخلمس والعشر                        ً                  ،
 .  نوعإمنا املمنوع أن يعني مثرة شجرة معينة أو زرع ناحية معينة فهذا مم

 يف اإلجارة 

 حكم أجرة املدة املتبقية ملن انتدب يف عمل وانتهى العمل قبل أن تنتهي املدة 
 شخص انتدب يف مهمة وملدة معينة وقضى أكثرها يف هذه املهمة املوكلة - ٧٣س

هذا :  ، وقال املسئول عن هذه املهمة للمنتدبني له مع بقية زمالئه وبقي يوم أو يومان
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، فهل يصح           ً                                           املهمة وغد ا الذي يرغب املغادرة إىل أهله بإمكانه أن يرجعاليوم تنتهي 
 ؟  أن يأخذ قيمة انتداب هذا اليوم أو اليومني اللذين مل جيلس فيهما للمهمة

، أما األيام  ال جيوز أن يأخذ من قيمة االنتداب إال مبقدار األيام اليت كان يعمل فيها
، وإذن  ، ألنه يف غري مقابل                    ً له أن يأخذ عنها شيئ االيت تركها ورجع إىل أهله فال جيوز 

، ألنه ملا رجع  املسئول له بالرجوع إىل أهله ال يسوغ له األخذ عن األيام اليت تركها
 .                                                      ً ، نعم يعترب يوم الذهاب ويوم الرجوع إذا كان املكان بعيد ا انقطع انتدابه

 حكم استخدام أحد املوظفني احلكوميني يف الشؤون اخلاصة 
 إنين رئيس يف إحدى الدوائر ولدي موظفون وسائقون ويف بعض - ٧٤س

ّ ، فهل يف هذا شيء علي  األحيان أستخدم أحدهم يف أعمال خاصة يب  ؟                    
ال جيوز لك أن تستخدم املوظفني والسائقني الذين هم تبع للدائرة احلكومية يف 

، واستغالل  حية؛ ألن هذا االستخدام خارج عما خصصوا له من نا ، مصاحلك اخلاصة
، وإذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له على حسابك  ملوظفي الدولة ملصاحلك اخلاصة

 .  اخلاص

                                                             ً  حكم املوظف الذي يقدم األعذار لرئيسه وقد تكون يف أكثر األحيان كذب ا 
؛ ما                                                           ً  األعذار اليت يقدمها املوظف لرئيسه قد تكون يف أكثر األحيان كذب ا- ٧٥س

 ؟  رأي فضيلتكم
الواجب على املسلم أن يتقي اهللا ويترك الكذب واحليل اليت يتذرع هبا إىل ترك العمل 

، وعلى املسئولني عن دوام املوظفني من  الوظيفي الذي وكل إليه يف مقابل راتب يتقاضاه
رؤساء الدوائر أن يتقوا اهللا ويدققوا يف اإلجازات اليت مينحوهنا ملوظفيهم بأن تكون جارية 

؛ ألن   الصحيح والنظام الوظيفي وأن يسدوا الطريق على احملتالني واملتالعبنيعلى املنهج
 .  ، يسألون عنها أمام اهللا سبحانه وتعاىل هذه أمانة يف أعناق اجلميع
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 االتفاق للعمل مبؤسسة على اإلنتاج مث حل االتفاق مث أصبح على نسبة الثلث 
،  ين أعمل باإلنتاج أنا أعمل مبؤسسة وقد قدمت من مصر على أن- ٧٦س

اشتغل :  وعندما حضرت إىل عنيزة أخذ الكفيل صاحب املؤسسة العقد مين وقال يل
، فليس هذا ما اتفقنا عليه  ، فهل هذا حرام على الطرفني ، فيأخذ الثلث بالنسبة
ً                                                                 ، وأيض ا هو خمالف لنظام احلكومة ولو مل أوافق على ذلك فإنه يهددين بالسفر إىل     ً سلف ا      

 ؟  ا يف حاجة ماسة إىل العمل الكتساب احلاللبلدي وأن
، من أنه ليس باختيارك وإمنا ألزمك به                                   ًال جيوز مثل هذا التعامل ملا ذكرت أوال 

ً                                 ، وأيض ا هو خمالف لنظام احلكومة الذي جعل  وهددك إذا مل توافق بأن يسفرك إىل بلدك      
، فهذا تعامل حرام وال  ملصلحة اجملتمع وكل من األمرين يقضي ببطالن مثل هذا التعامل

                                                           ً               جيوز للمستقدم أن يستغل حاجته وفقره ويسخره يف العمل ملصلحته خالف ا ملا اتفق عليه 
    ً                                                                    وخالف ا ملا تقتضيه األنظمة احلكومية اليت جعلت لضمان مصلحة اجملتمع ومصلحة الطرفني 

، فعلى كل حال هذا تعامل حرام وجيب على صاحب العمل أن يكف عنه  باخلصوص
 .  ، واهللا أعلم رجع إىل أصل العقد الذي اتفقتما عليه حني استقدامك من بلدكوأن ي

 خلو الرجل 
                   ً       ، وبعد مضي عشرين عام ا طلب   استأجر والدي قطعة أرض لزراعتها- ٧٧س

، فقام املالكون ببيعها لغريه  ، فلم يستطع شراءها أصحاهبا من املستأجر شراء األرض
؛ فهل جيوز للمستأجر أن يأخذ نصف  ؛ ألهنا مؤجرة مببلغ يعادل نصف مثنها حينذاك

 .  ؟ أفيدونا أفادكم اهللا ؟ أو يأخذ خلو رجل ويتركها بدل باقي مدته
:  ؛ فله حق فيها ؛ إال باقي مدة اإلجارة املستأجر ليس له استحقاق يف هذه األرض

 وإن شاء تنازل ، إن شاء استمر يف استنفادها واالنتفاع باألرض إىل أن تنتهي مدة اإلجارة
واهللا .  ؛ فالصلح جائز بني املسلمني عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف اآلخر

 .  أعلم



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٠٤٣

 حكم استئجار املقرئني لقراءة القرآن لألموات 
 رجل من قراء القرآن الكرمي استأجره شخص آخر ليقرأ القرآن الكرمي - ٧٨س

، أخذ هذا القارئ  ية يعطيها له    ً                                        كامال  ويهدي ثواب ذلك ألمواته مقابل إكرامية شهر
يقرأ سورة اإلخالص ثالث مرات فقط ويتظاهر للذي استأجره بأنه قد ختم القرآن 
فيعطيه اإلكرامية املتفق عليها من املال ويفعل ذلك كل شهر واستمر القارئ على ذلك 

 ؟  فترة من الزمن بل سنني فما حكم ذلك وماذا جيب يف هذه احلالة
 املقرئني لقراءة القرآن لألموات من البدع اليت ما أنزل اهللا هبا من استئجار:     ًأوال 

؛ ألن القارئ إذا قرأ القرآن بقصد أخذ األجرة فإن  سلطان ومن أكل أموال الناس بالباطل
%tΒ tβ  {:  ، ألنه أراد بعمله املال وأراد بعمله احلياة الدنيا واهللا تعاىل يقول عمله باطل x. 
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                                                                       ً         العبادة ومنها تالوة القرآن ال تفعل ألجل طمع الدنيا وأخذ املال وإمنا تفعل تقرب ا إىل اهللا 

 .  سبحانه وتعاىل
،   إىل امليت من ذلك شيء، وال يصل فالقارئ إذا قرأ ألجل األجرة فإنه ال ثواب له

                          ً                              ، فلو تصدق به على امليت بدال  من استئجار القارئ كان هذا هو  وإمنا هذا مال ضائع
؛ والواجب على هؤالء املقرئني أن يردوا هذه األموال اليت  املشروع الذي ينتفع به امليت

ناس ، فإن هذا من أكل أموال ال سلبوها من الناس أجرة على تالوة القرآن لألموات
،  ، عليهم أن يتقوا اهللا سبحانه وتعاىل ويطلبوا الرزق بغري هذه الطريقة احملرمة بالباطل

، صحيح أن تالوة  وعلى املسلم أن ال يأكل أموال الناس مبثل هذه الطرق غري املشروعة
، واحلسنة بعشر                                   ً                     القرآن من أفضل األعمال ومن قرأ حرف ا من كتاب اهللا فله حسنة

 .  ، وأراد بذلك وجه اهللا ومل يرد بذلك طمع الدنيا  ذلك ملن صحت نيته، ولكن أمثاهلا

                                                 
 .  ١٦ - ١٥:  اآليتانسورة هود ) ١(
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 ١٠٤٤

 : فاستئجار املقرئني للقراءة لألموات هذه 
 .  ؛ ألنه مل يكن السلف الصاحل يعملون هذا الشيء أنه بدعة:     ًأوال 

؛ ألن أعمال القرب والطاعات ال يؤخذ  أن هذا أكل للمال بالباطل:  واألمر الثاين
، وقراءة سورة اإلخالص ثالث مرات ال تكفي عن قراءة  ، واهللا تعاىل املوفق رةعليها أج
 .  القرآن كله

 حكم أخذ األجرة على قراءة القرآن الكرمي 
                           َّ                                 لدي مبلغ من النقود وصلت إيل  يف شهر رمضان املبارك من أناس كان - ٧٩س

بلغ ستمائة ريال             َّ                                       ً  بعضهم يأيت إيل  واتفقت أنا وهو على أن أقرأ القرآن كامال  مب
وأنوي مبا قرأت إىل روح األموات مثل أبيه وأمه وبعضهم يعطيين املبلغ )  ٦٠٠ (

أنا نذرت على نفسي إن :  اقرأ يل القرآن وانو يل بثوابه وبعضهم يقول يل:  ويقول
                   ً                                                        ً     شفاين اهللا أن أدفع مبلغ ا ملن يتلو القرآن فأقوم أنا بأخذ املبلغ وأقرأ القرآن كامال  لكل 

، وأنوي بثواب ما قرأته على نية كل منهم فهل حيل يل هذا املال وأن  حد منهموا
                                                               َّ         أذهب به ألداء فريضة احلج مبا مجعت من قراءة القرآن مع أنه ال يوجد لدي  نقود إال 

 ؟  ما أخذته مقابل قراءة القرآن
من قرأ حرفًا من كتاب اهللا فله  { تالوة القرآن من أفضل األعمال قال 

حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول امل حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم 
β¨  {:   وقال اهللا سبحانه وتعاىل)٢( )١( }حرف  Î) t Ï% ©! $# šχθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Ï. «! $# (#θ ãΒ$ s% r& uρ 
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 .  )٢٩١٠(الترمذي فضائل القرآن ) ١(
 .  ) من حديث عبد اهللا بن مسعود)  ١١٦،  ١١٥ / ٨ " ( سننه"  رواه الترمذي يف  ) (٢(
 .  ٢٩:  سورة فاطر آية) ٣(
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 ١٠٤٥

ياته والعمل مبا فيه من فتالوة القرآن عمل صاحل وعبادة عظيمة مع التدبر والتفكر بآ
،  ؛ ألن تالوة القرآن قربة وعبادة ، وأخذ األجرة على تالوة القرآن ال جتوز األحكام

، وقراءة القرآن على أرواح األموات بدعة ال  وأخذ األجرة على القرب والعبادات ال جيوز
أ القرآن ألجل ؛ ألنه إذا قر ، فال جيوز أن تتخذ قراءة القرآن حرفة يتكسب هبا دليل عليها

%tΒ tβ  {:  ، قال تعاىل األجرة فإنه ليس له أجر عند اهللا سبحانه وتعاىل x. ß‰ƒÌãƒ nο 4θ uŠys ø9$# 
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، فال جيوز  يه وعيد عظيم وعمله باطل، ويريد الدنيا بالعبادة عل عمل الدنيا بعمل اآلخرة

، وال  للسائل االستمرار على مثل هذا وجيب عليه التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل مما حصل
 .  جيوز له أن حيج من هذا املال الذي مجعه من هذا الكسب

ومع األسف قد اختذت تالوة القرآن حرفة ليتكسب هبا كثري من املقرئني يف عصرنا 
ءونه يف املآمت ويقرءونه على القبور ويقرءونه على األموات نظري أجور احلاضر يقر

، فقراءة القرآن  يتقاضوهنا أو مطامع حيصلون عليها وهذا عمل باطل ومكسب ال حيل
 .  لألموات يف مقابل أجرة

 .  ال دليل عليها حىت ولو كان بدون أجرة:     ًأوال 
كل للمال بالبطل والذي ننصح به أخذ األجرة على ذلك أخذ ال جيوز وأ:       ً وثاني ا

إخواننا املسلمني ومحلة القرآن أن يبتعدوا عن مثل هذه األمور وأن يطلبوا الرزق من 
                         ً                         ، وأن يتخذوا كتاب اهللا دليال  هلم ويتلونه بنية خالصة هللا  الوجوه املباحة واملكاسب الطيبة

 .   املوفقواهللا.                                 ً                  سبحانه وتعاىل ال يريدون من ذلك طمع ا من مطامع الدنيا

                                                 
 .  ١٦ - ١٥:  اآليتانسورة هود ) ١(
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 ١٠٤٦

 يف السبق 

 حكم املال الذي حيصل من جراء االشتراك يف
  املسابقات الثقافية اليت تنشر يف الصحف واجملالت 

 اعتادت بعض الصحف واجملالت نشر املسابقات الثقافية وغريها من - ٨٠س
 ؟  ؛ فهل هذا املال حالل أم حرام             ً         ، ويعدون ماال  للفائزين مسابقات

 بسبب الفوز يف املسابقات يف املسائل العلمية الشرعية أو املسابقات املال الذي يؤخذ
؛ كالرماية وركوب اخليل وركوب اإلبل يف  اليت فيها تدريب على اجلهاد ويف سبيل اهللا

ال سبق  { ؛ لقوله  ؛ كل هذه األنواع من املسابقات ال بأس بأخذ املال فيها السباق

 .  واهللا أعلم.  )٢(، رواه اخلمسة عن أيب هريرة  )١( }إال يف نصل أو خف أو حافر 

 حكم تقدمي اهلدايا العينية لنادي الفروسية 
 يتربع بعض التجار بتقدمي هدايا لنادي الفروسية عبارة عن سيارات أو - ٨١س

 ؟  السباق ما حكم هذا العملأشياء عينية أخرى ورمبا مالية تعطى للفائزين يف 
ال سبق إال يف نصل  {                                          ً        أخذ اجلائزة على املسابقة على اخليول جائز شرع ا لقوله 

 واملراد بالنصل السباق بالرمي واملراد باخلف السباق على اإلبل )٤( )٣( }أو خف أو حافر 
، وذلك ملا يف السباق هبذه األنواع من التدريب على  لسباق على اخليلواملراد باحلافر ا

 .  ، وباهللا التوفيق                                            ً ، فإذا سبق أحد اخليول استحق صاحبه اجلائزة شرع ا اجلهاد
                                                 

 .  )٢٥٧٤(، أبو داود اجلهاد  )١٧٠٠(الترمذي اجلهاد ) ١(
، ورواه الترمذي يف سننه  ) ٢٩ / ٣ (، ورواه أبو داود يف مسنده  ) ٤٧٤ / ٢ ( أمحد يف مسنده رواه اإلمام )٢(

، وكلها  ) ٩٦٠ / ٢ (، ورواه ابن ماجه يف سننه  ) ٢٢٧،  ٢٢٦ / ٦ (، ورواه النسائي يف سننه  ) ٢٣ / ٦ (
 .  مل يذكر الفصل

 .  )٢٥٧٤(، أبو داود اجلهاد  )١٧٠٠(الترمذي اجلهاد ) ٣(
"  ، ورواه النسائي يف ) ٢٣ / ٦ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٢٩ / ٣ " ( سننه"  رواه أبو داود يف )٤(

 .  ، كلهم من حديث أيب هريرة ) ٢٢٧،  ٢٢٦ / ٦ " ( سننه
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 ١٠٤٧

 حكم لعبة الشطرنج ولعبة الورق من غري دراهم 
 ؟   ما حكم لعبة الشطرنج ولعب الورق من غري دراهم- ٨٢س

،  ، ويالزم األمور النافعة واجلادة واملفيدة ايا وعن السفاسفاملسلم يترفع عن الدن
 .  وحيفظ وقته عما ال فائدة فيه

، سواء كان بعوض أو بغري  ؛ فإنه حرام بقول مجاهري أهل العلم أما لعب الشطرنج
، وهو  ، وينهون عنه أشد النهي ، وقد كان السلف حيذرون منه غاية التحذير عوض

 .   جيوز لعب الشطرنج؛ فال قريب من النرد
؛ مثل شيخ  وقد كتب أهل العلم يف التحذير منه كتابة واضحة وصرحية بتحرميه

، وكذلك اإلمام ابن القيم يف  " جمموعة الفتاوى الكربى " اإلسالم ابن تيمية يف
؛ فإن هؤالء العلماء واألئمة الكبار كتبوا  ، وكذلك اإلمام اآلجري " الفروسية " كتاب

 .  الشطرنج كتابات واضحة ومفيدةيف حترمي 
، سواء أخذ عليه  ، وهو لعبة حمرمة ، وال خري فيه فيجب على املسلم أن يبتعد عنه

ً            عوض ا أم مل يأخذ ، ويكون من أكل املال بالباطل  ؛ فإنه أشد ، وإذا أخذ عليه العوض   
، وهو  ن الكرمي؛ فهو امليسر والقمار احملرم بنص القرآ ، ومن الكسب احلرام والعياذ باهللا
 .  قرين اخلمر

؛ فهو امليسر  إذا كان بعوض:         ً هذا أيض ا - ورق البالوت -وكذلك لعب الورق 
                        ً                                                   والقمار الذي جعله اهللا قرين ا للخمر وأخرب أنه رجس من عمل الشيطان وأخرب أنه يوقع 

 .  ؛ فهو حرام شديد التحرمي العداوة والبغضاء
، ورمبا  ؛ ألنه يضيع الوقت على اإلنسان    ً أيض ا؛ فإنه حيرم  أما إذا كان بدون عوض

ً               ، وأيض ا خيتلط اإلنسان  يسهر يف هذه اللعبة ويترك صالة الفجر مع اجلماعة أو يف الوقت      
، وحيصل يف أثناء اللعب من الكالم البذيء والشتم  بأشكال من الناس غري مرغوب فيها

 .  وغري ذلك ما ال خيفى
 .  أللعاب الدنيئة اليت تضيع عليه وقته يف غري فائدةفعلى املسلم أن يبتعد عن هذه ا
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 يف الغصب 

 األرض املغصوبة وحكم الصالة فيها 
 ؟  ، وما حكم الصالة فيها  ما هي األرض املغصوبة- ٨٣س

من اقتطع شًربا من  { ؛ لقوله  األرض املغصوبة هي اليت يستوىل عليها بغري حق

 فهذه هي األرض املغصوبة )٢( )١( }األرض بغري حق طوقه يوم القيامة إىل سبع أرضني 
والصالة فيها ال تصح ألن الصالة .  اليت يستويل عليها الظامل بغري حق ومينع منها صاحبها
 فال تصح الصالة فيها وهي من مجلة ، فيها انتفاع هبا وإشغال هلا للعبادة وهي مغصوبة
 .  البقاع اليت ذكر الفقهاء أنه ال تصح الصالة فيها

 يف الوديعة 

 حكم من أعطي أمانة وتصرف فيها 
َ                  أعطى رجل والدي حلية أمانة فأعطاها أيب أمي فلب س تها وذهبت هبا إىل - ٨٤س ِ                                             

 ولكن عندنا هذه احللية . أهلها فلما رأهتا النساء قلن هلا بأن هذه احللية ليست مثينة
      ً                    ، وفعل ا بادلتهن ورضيت هبذا  وهي أجود من حليتك فهل لك أن نتبادل هذه احللية

                                                   ً                   وعندما رجعت إىل البيت سأهلا والدي عن احللية فأنكرت خوف ا منه فسترها والدي 
، وأعطى ألصحاب احللية ما يعادهلا فما حكم  ؛ ألنه حيبها    ً                     خوف ا عليها من كالم النساء

؟ مع العلم أهنا كانت صغرية يف ذلك احلني  والدي هذا وعمل أمي كذلكعمل 
 .  ؟ وجزاكم اهللا عين خري اجلزاء ووالدي اآلن متوىف منذ مخس عشرة سنة

 :  فأجاب فضيلة الشيخ بقوله
؛ ألن املفروض والواجب على  أما قضية التصرف يف الوديعة واألمانة فهذا ال جيوز

، أذن له  وال يتصرف فيها إال إذا كان صاحبها قد أذن له بذلكاملسلم أن حيفظ الوديعة 
                                                 

 .  )٢/٤٣٢(، أمحد  )١٦١١(مسلم املساقاة ) ١(
 .  يرة رضي اهللا عنهمن حديث أيب هر)  ٤٣٢ /٢" ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(
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.  ، فال بأس أن يستعملها يف حدود ما أذن له به بأن يستعملها يف اللباس أو ما شابه ذلك
أما أن يستعمل األمانة أو الوديعة اليت عنده بدون إذن صاحبها فهذا من االعتداء وهذا من 

واألشد من ذلك ما فعلته والدتك من أهنا باعتها وتصرفت ، فال جيوز هذا  اخليانة لألمانة
                                              ً                      ً              فيها مع اآلخرين مببادلتها بغريها فاملبادلة تعترب بيع ا وقد يدخله الربا أيض ا إذا كان هذا 

 .   أو الفضة وبيع مبثله مع زيادةاحللي من الذهب
، كله سيئ من أصله وال جيوز ألنه تصرف  أن هذا التصرف كله باطلاحلاصل و

، فما دام األمر قد حصل وانتهى وأرضى أصحاب  بأموال الناس بغري حق وبدون إذهنم
، فأنت ال جيب عليك شيء واهللا سبحانه وتعاىل يتوىل  احللي ورد عليهم بدل حليهم

، لكن ننبه مرة أخرى بأن املسلم ال جيوز له أن يتصرف يف الودائع  اآلخرين بعفوه
 .  صحاهبا فيتصرف فيها يف حدود اإلذن فقطواألمانات اليت عنده إال بإذن أ

 حكم من أنكر الوديعة 
 وكلت أخي يف كل ما أملك وميلك زوجي وذلك قبل أن نسافر - ٨٥س

،  ليس لكما عندي شيء:  ، فرفض وقال للخارج وعندما عدنا طالبناه مبا وكلناه به
،  ى مال ففرط فيهإال أين ساحمته ولكن زوجي مل يساحمه وقد سبق أن والدي استأمنه عل

فهل هذا املرض .  ، ومل يستطع احلركة وقد أصابه اآلن مرض وأصاب أوالده كذلك
           َّ            ً      ، فماذا علي  أن أفعل علم ا أنه  وأنا أريد مصلحة أخي.  سببه عدم مساحمة زوجي له

 ؟  كان يراسلين وكان يتصل يب وأنا مستمرة يف االتصال به
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وجاء يف وصف .  )٣( )٢( }أدِّ األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك  { وقال 

ّ                                   وإن صح  ما ذكرتيه أيتها السائلة من خيانة .  )٥( )٤( }إذا ائتمن خان  {املنافق أنه       
، فالواجب عليه أن يتوب وأن يؤدي                         ّ                        أخيك ألماناته فال يبعد أن  ما أصابه عقوبة عاجلة له

وأما أنت فقد أحسنت يف مساحمته وجتب عليك صلته ولو .  األمانات واحلقوق إىل أهلها
 .  قاطعك

 ة املال ألحد املساجد حكم التصرف يف أمان
، للصرف منه على  ، أمانة عندي  عندي مبلغ من املال ألحد املساجد- ٨٦س
، على أن أرده يف أي  ، وأخذت كسلفة                    ً          ، وقد احتجت منه مبلغ ا من املال املسجد

 ؟  ؛ ما حكم الشرع يف عملي هذا وقت قريب
لعمل يعترب أمانة ؛ فإن هذا ا من كان عنده مال ملسجد ينفقه على حاجة املسجد

؛ ألنه إذا اقترض                               ً ، وال جيوز له أن يقترض منها شيئ ا ، جيب عليه حفظها ومراعاهتا بيده
؛ فإذا  ، فيضيع مال األمانة ، ورمبا يعتريه ما يعتريه             ً        ؛ مل يكن حافظ ا ألمانته         ً منها شيئ ا

، أو  انه، يقترض من أصحابه أو من إخو ؛ فليقترض من غري األمانة احتاج إىل اقتراض
، أما األمانة اليت هو مستحفظ عليها  يعمل ما تيسر له من وسائل احلصول على املال

؛ فال جيوز له أن يأخذ منها  ، ال سيما إذا كانت جلهة من اجلهات اخلريية ومسترعى عليها
 .  ، أو أن يقترض منها    ً       شيئ ا لنفسه

                                                 
 .  ٨:  سورة املؤمنون آية) ١(
 .  )٣/٤١٤(، أمحد  )٣٥٣٤(أبو داود البيوع ) ٢(
كالمها من حديث أيب هريرة )  ٢٦٣ / ٤(ورواه الترمذي يف سننه )  ٢٨٨ / ٣" ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٣(

 .   عنهرضي اهللا
، النسائي اإلميان  )٢٦٣١(، الترمذي اإلميان  )٥٩(، مسلم اإلميان  )٢٥٣٦(البخاري الشهادات ) ٤(

 .  )٢/٣٩٧(، أمحد  )٥٠٢١(وشرائعه 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٤ / ١" ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر) ٥(
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، وعليك أن ال   عندكفأنت أخطأت أيها السائل يف اقتراضك من أمانة املسجد اليت
 .  واهللا أعلم.  تعود ملثل هذا

 من اؤمتن على مال وتويف هو وأصحابه وبقي املال 
، وكان من ضمن املبلغ عدد من   وضع مبلغ من املال عند والدي أمانة- ٨٧س

؛  ، وقد طلبها أصحاهبا ، وكذلك مبلغ من الرياالت ) الريال العريب (العملة السابقة 
، وقد تويف أصحاب األمانة       ً              ؛ نظر ا لظروفه آنذاك طلبها مل توجد عندهإال أن وقت 

، وقد تويف والدي منذ ما  ، وهي باقية عند والدي                          ً منذ ما يقارب من عشرين عام ا
ماذا أعمل إلبراء ذمة والدي :  ؛ أرجو إفاديت ، وهي باقية عنده يقارب ثالث سنوات

 ؟  أثابكم اهللا
؛ إبراء لذمة  ليت تويف والدك وهي عنده إىل أصحاهباالواجب عليك رد األمانات ا

، ال تربأ ذمة والدك إال  ؛ فإنك تردها إىل ورثتهم ، وإذا كان أصحاهبا قد توفوا والدك
، وإن كنت ال تعرف  ؛ فاجتهد بارك اهللا فيك يف ردها إىل أهلها أو إىل ورثتهم بذلك
؛ فليتقدم بطلبه  ق عند والدك؛ فالواجب أن تعلن يف الصحف أن من كان له ح أهلها
؛ فعليك أن تتصدق هبا على نية أن األجر  ، فإذا تعذر إيصاهلا إىل أهلها أو ورثتهم إليك

 .  واهللا أعلم.  ألصحاهبا

 اشتراط مال معني لرد الوديعة 
 سلمت إىل أحد أقربائي أمانة لكي حيفظها يل إىل وقت طلبها وحاجيت - ٨٨س

رعي وقد بقيت عنده وأردت استعادهتا منه ولكنه رفض إليها وهي عبارة عن صك ش
، وحاولت إعطاءه ألف ريال  إال أن أعطيه مبلغ مخسة آالف ريال مقابل حفظه هلا
، وإال هددين بإحراق الصك     ً        ً                                   شكر ا وتقدير ا على أمانته ولكنه رفض إال اخلمسة آالف

 .  وإنكاره
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 آالف ٥ طلبه وأعطيته الـومل يكن عندي شهود يوم أن سلمته إليه فهل لو لبيت
 ؟  ؟ وهل جيوز أخذ مال مقابل حفظ الوديعة أم ال فهل هذا حالل له أم حرام عليه

إذا كان بينك وبينه اتفاق على أن حيفظها لك باألجر فإنه جيب عليك أن تعطيه ما 
ون ، أما إذا مل يكن هناك اتفاق بينكما دفعت إليه األمانة ليحفظها بدون أن يك التزمته له

، واهللا  ، ألن هذه أمانة                                ً ، فإنه حيرم عليه أن يطلب منك شيئ ا بينكما اتفاق على أجرة
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، وحيرم عليه أن يطلب منك  األمانة هذا من اإلحسان ومن التعاون على الرب والتقوى

       ً      ؛ تفادي ا حلقك  ، فإنه ال مانع من أن تعطيه ، ولكن إذا أىب أن يعطيك ما أودعته عنده    ً شيئ ا
                                                        ِ    ، وهو حيرم عليه ذلك الشيء فما تدفعه إليه يف هذه احلالة من ق بلك  واستنقاذ احلق منه

 .        ِ               ومن ق بله هو فهو حمرم، فهو جائز

 حكم دفع زكاة أموال املودعني بدون علمهم 
؛  ، فإذا حال عليه احلول                         ً              رجال مسنون يعطون أيب مال ا ليحفظه عنده- ٨٩س

؛ خشية أن يأخذ  ، لكنهم يأخذون املال عندهم أخربهم أيب بذلك حىت يدفعوا زكاته
 لكن أيب متأكد أهنم لن يدفعوا ، إننا سرتكيه:  ، ويقولون أيب زكاته بدون علمهم

؟ وهل يأمث يف حفظ أمواهلم إذا مل  ؛ فهل يأخذ أيب الزكاة من ماهلم بدون رضاهم زكاته
 ؟  يزكوها

، والزكاة إمنا  األموال النقدية جتب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها احلول
 .   يدفعها عنه، أو يوكل من ، فيدفعها بنفسه بنية الزكاة جتب على مالكها

                                                 
 .  ٥٨:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٨٣:  يةسورة البقرة آ) ٢(
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َ   ، وليس على املود ع  ؛ فإن املطالب بإخراج زكاته هو مالكه وإذا أودع املال عند أحد               
،                                                      ً       ؛ إال من باب التذكري والنصيحة لصاحبه إذا أحس منه تساهل ا يف ذلك عنده مسؤولية

؛ فال حرج على املسلم أن يقبله وديعة  إنه أخرج زكاته:  وما دام أن صاحب املال يقول
 .  ، والسرائر ال يعلمها إال اهللا سبحانه وتعاىل هعند

؛ فإنه ال جيوز له                                 ً                       ؛ لو قدر أن املودع عنده يتيقن متام ا أن صاحب املال ال يزكيه لكن
 .  واهللا أعلم.  ؛ ألن هذا فيه إعانة على اإلمث وإقرار للمنكر قبول إيداعه عنده

؛ فإمنا جيوز لويل األمر  ةوأما أخذ الزكاة بغري رضى صاحب املال يف هذه احلال
 .  خاصة

 يف اللقطة وضالة الغنم 

 اللقطة 
:  ، وقلت له ، وذهبت لعامل البقالة          ً                      وجدت مبلغ ا من املال جبوار بقالة- ٩٠س

، ومن ذلك اليوم إىل اآلن مل  ؛ أرسله يل إذا حضر إليك أحد يسأل عن مال ضائع
؛ هل   على ذلك أكثر من سنة، ومضى اآلن ، وقد سافر صاحب البقالة يصلين أحد

 ؟  إذا أخذت هذا املبلغ حالل علي
، بل كان الواجب عليك أن  كان الواجب عليك أن ال تكتفي بإخبار صاحب البقالة
، وأن  ، ويف األمكنة اجملاورة له تنادي أنت عن هذه اللقطة يف املكان الذي وجدهتا فيه

، وهو جانب  جبانب واحد، وال تكتفي  توصي كذلك من يعرف عن هذا الضائع
، رمبا  ؛ ألن املسئولية يف ذمتك أنت وليست املسئولية على صاحب البقالة صاحب البقالة

 .  ، أو رمبا ال يهتم هبذا األمر ، أو رمبا يغفل يتساهل
ّ                     فالواجب عليك أنت بنفسك أن تنادي وأن تعر ف ملدة سنة حسب اإلمكان ، ويف                                        

، أو يف أيام اجلمع حول       ً          ؛ مثل ا يف األسبوع  اللقطةكل مناسبة يرجى العثور على صاحب
؛ حسب الظروف اليت تكون أرجى للعثور على صاحب  ، أو يف الشهر مرة املساجد
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؛ فهذا ال يكفي  ، أما أنك أوصيت صاحب البقالة واكتفيت به ؛ هذا هو املشروع اللقطة
أن تبحث عنه ؛ فالواجب عليك أن حترص على معرفة صاحبها و يف موضوع اللقطة
، ولو  ؛ فإن تصدقت هبا على نية أن أجرها لصاحبها ، فإذا مل جتده وتواصل البحث

؛ ألنك  ؛ فلك ذلك ، وإن استنفقتها ؛ فلك أن تفعل هذا جاءك فيما بعد أن تغرمها له
 .  حبثت عن صاحبها ملدة سنة ومل جتده

 حكم اللقطة عامة ولقطة احلرم خاصة 
                                          ٍ    رعي يف اللقطة اليت يلتقطها اإلنسان يف مكان خال  من  ما هو احلكم الش- ٩١س
، وهل هناك أماكن حيرم التقاط أي شيء منها  ، سواء كانت مثينة أو متواضعة السكان

                                                      ً     ؟ ألنين أثناء سريي بالسيارة بني مكة وجدة وجدت يف الطريق عدد ا من  كثر أو قل
ّ      ؛ فهل علي  شيء  ، فأخذهتا إىل مرتيل املطارح اإلسفنجية  ؟  يف ذلك أم ال        

     ً         ؛ أخذ ا من سنة  ، وقد بينها الفقهاء رمحهم اهللا اللقطة هلا أحكام يف الشريعة اإلسالمية
 .  )١( الواردة فيها رسول اهللا 

ً                         ومن أحكام اللقطة أهنا إذا كانت شيئ ا تافه ا ال تتبعه مهة أوساط الناس ؛ فإنه يأخذها                                   ً     
؛ فهذه لإلنسان أن يأخذها  قيمة يلتفت إليها                  ً     ، أما إذا كانت شيئ ا ذا  اإلنسان وميتلكها

، حىت يعلم  بشرط أن يعرف صفتها املميزة وينادي عليها يف جمامع الناس ملدة حول كامل
 .  ، مث يأيت لتسلمها بعد ذكر عالماهتا املميزة صاحبها هبا

 ؛ فهذه ال جيوز لإلنسان أن ، وهو ما كان داخل األميال وإذا كانت اللقطة يف احلرم
؛  ، أما إذا كانت خارج احلرم ؛ إال إذا التزم بالتعريف هبا إىل أن يأيت صاحبها يلتقطها

؛ إذا أخذها وعرف صفتها املميزة ونادى عليها مدة سنة يف جمامع الناس  فإنه كما سبق

                                                 
 .  ) ٩٦ - ٩٢ / ٣ (صحيح البخاري :  انظر) ١(
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؛ فإنه ال يأخذها إال بشرط أن يعرفها  ، أما لقطة احلرم ؛ فإنه ميتلكها ومل يأت هلا أحد
 .  )٢( )١( }وال حتل لقطتها إال ملنشد  {:   يف مكة؛ لقوله   وال يتملكها،     ً دائم ا

؛  أما ما ذكرت من أنك وجدت مطارح إسفنجية على الطريق بني مكة وجدة
دي ؛ فإنك تنا ، وخارج األعالم إن كانت خارج حدود احلرم:  فاحلكم فيها كما ذكرنا

؛ فال جيوز لك أن  ، وأما إذا كانت داخل احلرم ، مث بعد ذلك تتملكها عليها مدة سنة
،  ؛ ألهنا مسئولية ؛ فدعها يف مكاهنا ، وإال ، بل تنادي عليها إىل أن يأيت صاحبها تتملكها

؛  ، فإذا كنت تعرف من نفسك األمانة والقيام حبقها الشرعي وأنت يف عافية منها
، وأنت يف عافية  ؛ فدعها ، أو ال تلتزم بأحكامها ا كنت ال تثق من نفسك، أما إذ خذها
 .  واهللا تعاىل أعلم.  منها

 لقطة املفروشات الثمينة 
                 ً                                        كنت ذات يوم سائر ا يف طريق عام فعثرت على قطع من املفروشات - ٩٢س

الثمينة وبعض األغراض وقد سألت ملن تكون ومل أعثر على صاحبها فهل جيوز يل 
 ؟  نتفاع هبا أم ال وما احلكم لو ظهر صاحبها بعد تلفهااال

احلكم يف األشياء اليت جيدها اإلنسان من األموال الضائعة وهي ذات قيمة معتربة أن 
 وهو أن يعرف العالمات )٣( يأخذها إذا أمن على نفسه وقام حبقها اليت أمر هبا النيب 

ة حول كامل يف جمامع الناس حىت يتسىن املميزة هلذا املال الضائع وأن ينادي عليه مد
، فهذه الفرش اليت ذكرت أهنا مثينة فإذا كنت قد قمت  لصاحبه أن يأيت ليأخذه ممن وجده

، وإذا  بالواجب حنوها وناديت عليها ملدة سنة ومل يأت صاحبها فإهنا تكون لك تنتفع هبا

                                                 
، أمحد  )٢٠١٧(، أبو داود املناسك  )٢٨٩٢(، النسائي مناسك احلج  )٤٠٥٩(البخاري املغازي ) ١(

)١/٣٤٨(  . 
 .  ) ٩٤ / ٣ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
 .  ) ٩٦ - ٩٢ / ٣ (صحيح اإلمام البخاري :  انظر) ٣(
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 مستهلكة تدفع ، وإن كانت جاء صاحبها بعد ذلك فإن كانت موجودة تدفعها إليه
 .  قيمتها

 لقطة األغنام اليت تكاثرت 
، ويف يوم من األيام رجعت هذه األغنام إىل   لدي قطيع من األغنام- ٩٣س
، وقد مضى على هذه احلادثة أكثر من  ، وإذا بينها عدد ال نعرف ملن هي حظريهتا

ً ؟ علم  مخس سنوات وهذا العدد قد تزايد وتوالدت فهل يل ملك التصرف هبا ا أننا يف     
 ؟  أول األمر مل نعرف ملن وسألنا ومل نعثر على صاحبها

،                                    ً         ً                        الغالب يف األغنام أن يكون صاحبها قريب ا ومعروف ا واألغنام يكون عليها وسم
، فإن كنت قد ناديت عليها وأعلنت  والواجب أن تعلن عنه حىت يعلم صاحبها أين هي

ك بعتها وتصدقت بثمنها على نية أنه ، فلو أن عنها ملدة مخس سنوات ومل يأت صاحبها
، لكن جيب  ، فال بأس ، وإذا جاء صاحبها تغرم له قيمتها إذا فعلت هذا لصاحبها

،  ، فالواجب أن حتتاط وأن تنادي عليها االحتياط وهذا ليس بالشيء السهل يغفل عنه
 .  واألمر يف هذا ليس باألمر السهل والسكوت على هذا

 يف الوقف 

 ع من الوقف حكم االنتفا
مع العلم أنين .   هل جيوز يل أخذ مال من بيت وضع سبيل من قبل آبائي- ٩٤س

 ؟  وهل ميكن أن تعطى أجرة هذا السبيل هلم.  ميسور احلال ويوجد فقراء من عائليت
، وال جتوز خمالفة شرط الواقف إال إذا  البيت املوقوف ينتفع به حبسب شرط الواقف

ليك أن تعرض وثيقة املوقف على أحد العلماء وتأخذ رأيه يف  فع-        ً        كان خمالف ا للشرع 
 .  املوضوع
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 حكم ختصيص األوالد دون البنات بالوقف 
 بعد أن تويف والدهم ومن ضمن تركته أرض وكانت مجيع األوراق اليت - ٩٥س

تركها الوالد بيد أخيه األكرب وبعد أن اطلع عليها وجد أن أباهم قد أوقف تلك 
ً             ؟ علم ا أن البنات  ، فهل جيوز مثل هذا ذكور من أوالده دون اإلناثاألرض على ال     

ّ                                                    حىت لو كان هلن  نصيب يف ذلك لرمبا تنازلن عن حقوقهن إذا طلب إخوهتن ذلك  ؟             
؛ ألن هذا من وقف  ال جيوز الوقف على األوالد الذكور دون اإلناث:  اجلواب

 .  ىل القاضي لينظر فيهاجلنف احملرم ومثل هذا جيب أن يتحقق منه ويرجع فيه إ

 حكم االنتفاع من وقف مسجد مع حاجة املسجد إليه 
ً                                           عندنا رجل أوقف أرض ا ملسجد جامع وعند كتابة ورقة الوقف لعن من - ٩٦س                   

ً                              يبيع شيئ ا من هذا الوقف وكان أحد أوالده قائم ا على هذا الوقف فقط دون بقية                                   ً        
عته يف هذا الوقف إىل أن حصل منه ، وقد قام أحد إخوته مبناز إخوانه من ذكور وإناث

، وهلذا فقد أصبح هذا  ، وألن الباقني مل ينازعوا فلم حيصلوا على شيء على الثلث
،  الوقف حتت يد االثنني فقط يستفيدان منه رغم حاجة املسجد إلصالحات وجتديدات

ومع ، فما حكم استفادة هذين األخوين دون بقية إخواهنما وأخواهتما              ً فقد أصبح خرب ا
 ؟  حاجة املسجد إليه

           ً                                                          إذا كان وقف ا على املسجد فإنه يصرف ريعه وغلته لصاحل املسجد وال جيوز ألحد أن 
، وما ذكرت من تصرف هؤالء واستغالهلم  يستثمره لنفسه فيجب صرفها ملا أوقفت عليه

، وهذا منكر جيب عليك أن ترفع  ، وحرمان املسجد هذا شيء ال جيوز للوقف لصاحلهم
                                                      ِّ                 إىل القاضي أو إىل احملكمة اليت جبهتكم للتفاهم مع هؤالء أو قي م املسجد إذا كان بشأنه

ً                         ، فإنه هو أيض ا يطالب هبذا الشيء للمسجد          ِّ         للمسجد قي م أو إمام               . 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٠٥٨

، وهو قد نص  أنه ال جيوز أن يتصرف يف غلة الوقف لصاحل أقارب الواقفاحلاصل 
مة يف هذا األمر ملعرفة احلكم الصحيح ، فال بد من مراجعة احملك على أهنا للمسجد

 .  والتصرف الصحيح منه إذا كان فيه إثبات أو وثيقة أو شهادة شهود يعتمد عليها

 حكم العدول عن فكرة وقف أرض 
، وأشار عليه بعض   هناك شخص أراد أن يوقف قطعة من األرض- ٩٧س

، مث عدل عن نيته إىل  أصدقائه بأن يبقي هذه األرض لورثته يستفيدون منها بعد وفاته
 .                       ً ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خري ا ؛ فهل عليه أو على ورثته إمث يف ذلك عدم وقف األرض

، وهو  ، وإمنا عنده تفكري فقط بأن يوقفها ما دام أنه مل يصدر منه وقف لألرض
، فيجوز له  ؛ فال مانع من ذلك ، مث عدل عن فكرة الوقف إىل فكرة أخرى متردد يف هذا

، وكونه يتركها لورثته احملتاجني  عدل عن ذلك إىل فكرة أخرى حسب املصلحةأن ي
 .  واهللا أعلم.  أحسن له من وقفيتها

 حكم من بىن له بيتا يف مقربة املسلمني 
، وهو مل جيد له من األرض قيد                     ً                 ما حكم من بىن له بيت ا يف مقربة املسلمني- ٩٨س

 ؟  هشرب ومل يكن له مال يشتري به مكان بيت ل
؛ ألنه بذلك يضايق األموات يف قبورهم اليت هي  ال جيوز للمسلم أن يبين يف املقربة

فهو يؤذي القبور ويؤذي املوتى وحرمة املسلم هذا من ناحية ،  منازهلم من هذه األرض
ألموات  (                      ً       أن هذه املقربة أصبحت وقف ا عام ا :  واألمر الثاين؛    ً             ميت ا كحرمته حي ا

                                        ً                      جيوز أن يأخذ من هذا الوقف ويقتطع منه شيئ ا حىت لو كان على جانب ، وال ) املسلمني
؛ ألن هذه البقعة أو هذه املساحة كلها صارت مقربة وتابعة  منها ليس فيه قبور ال جيوز له

، وجيب على املسلمني أن يساعدوا هذا الفقري يف             ً         ، وصارت وقف ا للمسلمني للمقربة
 .  احلصول على مسكن له
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 والعطية يف اهلبة 

 حكم من خص ولده مبكافأة ألنه قام على رعاية شقيقته 
 جدي كان ميتلك أراضي زراعية وكان له من األوالد والدي وعمي - ٩٩س

، وتويف يف  أما عمي فقد تشاجر مع والده وترك البيت ومل يعد.  وجمموعة من البنات
ع والده وقد كافح ، وبقي والدي يعمل م                                   ً بالد أخرى وقد عثرنا على أحفاده مؤخر ا
ً       ، وبعد وفاة جدي ظل  والدي قائم ا على  معه يف رعاية البنات أي أخوات والدي           ّ                  

                                         ً     ً            ، وكان جدي قبل وفاته قد قام مبنح والدي جزء ا كبري ا من األراضي  رعاية شقيقاته
الزراعية مكافأة له لكفاحه معه وألنه توسم فيه أنه سيقوم برعاية شقيقاته والعناية هبن 

، وبطبيعة احلال انتقلت هذه       ً      ً                          ي جزء ا بسيط ا من األرض ليقسم على الورثةوترك جد
ّ                                            األراضي اليت كان جدي خص  هبا والدي كما أسلفنا انتقلت يل اآلن بعد وفاة                      

فما حكم استيالئي .  مجعهم موجودون.  ، وذرية عمايت وذرية عمي الذي مات والدي
ّ ؟ هل هو حرام علي  على هذا اإلرث هبذه الطريقة ّ                       وعلي  أن أقتسم هذه األراضي                     

مبعىن )  األمور مبقاصدها (        ً                                            معهم وفق ا للشرع أم أنه من املمكن أن تطبق عليها قاعدة 
أن جدي مل يقصد اإلضرار بالورثة وإمنا قصد مكافأة والدي لألسباب اليت ذكرهتا 

 ؟                           ً ؟ أرجو اإلفادة جزاكم اهللا خري ا أعاله
ّ                                      ده وبر ه يف حياته والقيام على أخواته بعد موت ما قام به أبوك من اإلحسان إىل وال      

، وهكذا ينبغي  ، فهذا أمر طيب يشكر عليه ونرجو له األجر من اهللا سبحانه وتعاىل والده
أما قضية ما فعله جدك .  أن يكون املسلم مع والده ومع قراباته ال سيما أخواته وحمارمه

ّ                        ن خيص  بعض أوالده بالعطية دون                   ً                         من إعطاء والدك شيئ ا من األرض فهذا ال جيوز له أ    
                                               ُ      هنى عن ذلك وأنكر على من فعله من الصحابة ملا جاء ي شهد ؛ ألن النيب  بعض

ّ                              على عطية خص  هبا بعض أوالده أنكر عليه وقالالرسول  أشهد على هذا غريي  {:             
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فعطية الوالد بعض أوالده دون بعض ال جيوز له حىت .  )٢( )١( } فإين ال أشهد على جور
ّ                  ولو كان بعض أوالده أبر  به من البعض اآلخر ، فإن هذا أداء واجب على الولد لوالده                      
، وأن تقسم على املرياث الذي شرعه اهللا  فاألوىل لك يف هذه احلالة أن ترد هذه العطية

.            ّ                                 وأبرأ للذم ة وأنفع للميت وأبعد لك عن الشبه                ً                 سبحانه وتعاىل تالفي ا للخطر الذي حصل
 .  واهللا تعاىل أعلم

 حكم تزويج بعض األبناء دون البعض وختصيص البعض بالعطية دون البعض 
                                           ً                   يل ستة من اإلخوة وأنا سابعهم ووالدنا ميلك قدر ا من األموال ال بأس - ١٠٠س

 كنصيب له سوى أنا مل                ً                         ً         به وقد زوجهم مجيع ا وأعطى كل واحد منهم جزء ا من املال
    ً       عام ا فهل ٢٤، وقد بلغت من العمر  يزوجين إىل اآلن ورفض أن يعطيين كما أعطاهم

؟ وهل يلزمه أن يعاملين مثل ما عامل إخويت وما احلكم لو مل  يل احلق يف مطالبته هبذا
 ؟  حيصل يل ذلك

يزوجه ومن مل حيتج أما التزويج فإنه من النفقة فمن احتاج إىل التزويج من أوالده فإنه 
، وال يلزمه أن يزوج اجلميع                                      ً ، والتزويج يتبع احلاجة مثل النفقة متام ا إىل ذلك فال يلزمه

؛ ألن هذا من النفقة ومن استغىن منهم وكان عنده  وإمنا يزوج من احتاج إىل الزواج فقط
إذا كان عند ، فإنه ال يلزم الوالد أن يزوجه مثل اإلنفاق  مال يستطيع أن يتزوج من ماله

 .  االبن ما ينفق به على نفسه ويستغين به فإنه ال يلزم الوالد أن ينفق عليه

                                                 
،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٧(اهلبة وفضلها والتحريض عليها البخاري ) ١(

،  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )٣٦٨١(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

 .  وللحديث روايات أخرى.  نحوهمن حديث النعمان بن بشري ب)  ١٥١ /٣(رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
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اتقوا  { ؛ لقوله  أما قضية العطية فهذا جيب على الوالد أن يسوي بني أوالده فيه

ءه بعض الصحابة يشهده على بعض عطية  وملا جا)٢( )١( }اهللا واعدلوا بني أوالدكم 

،  ال:  ؟ قال أكل ولدك أعطيته هذا {:   وقالأعطاها ألوالده أنكر عليه النيب 
فإين هلا أشهد :  ال، ق بلى:  ؟ قال أليس تريد منهم الرب مثل ما تريد من ذاك:  قال

، وامتنع عن الشهادة عليه وأمر بالعدل بني      ً  جور اومساه .  )٤( )٣( }على جور 
                                 ً                ً          ، فما دام أن والدك أعطى إخوتك شيئ ا من األموال متليك ا هلم فإنه  األوالد يف العطية
أما أن يعطي البعض وحيرم .   يعطيك مثلهم أو أن يسحب عطيته لآلخرينجيب عليه أن

 .  واهللا أعلم.   اآلخر فهذا جور وحرام عليهالبعض

 من خص بعض أبنائه بعطية وذلك لفقد بصره 
 أنا رجل عندي عدة أوالد من بني األوالد بنت فقدت بصرها فوهبت - ١٠١س

لعلها تستعني هبا حيث دعت :  ، وقلت هلا قطعة من األرض وذلك رمحة وشفقة عليها
 ؟   اهلبة هلا دون البقية             َّ                احلاجة فهل علي  شيء يف ختصيصي هذه

                                                 
،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ١(

،  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )٣٦٨١(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

 .  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما)  ١٣٤ / ٣ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٣(

،  )٤/٢٦٩(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )٣٦٨٠(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(قضية مالك األ

، وللحديث  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما)  ١٢٤٤ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
 .  روايات أخرى
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اتقوا اهللا  { ال جيوز أن ختص بعض أوالدك بالعطية دون اآلخرين لقول الرسول 

   َّ                                                ومل ا جاء أحد الصحابة يريد أن يشهد على عطية أعطاها )٢( )١( }واعدلوا بني أوالدكم 

، فقال  ال:  ، قال ؟ أكُلُّ ولدك أعطيته مثل هذا {  ، فقال النيب لبعض أوالده

:   ويف رواية أنه قال)٤( )٣( } استشهد على هذا غريي فإين ال أشهد على جور  النيب

 هذا إذا )٦( )٥( }فال إذن :  ، قال نعم:  ، قال ؟ أيسرك أن يكونوا لك يف الرب سواء {
، أما إذا كان التخصيص ملعىن خيتص باملعطى  كان التخصيص لغري معىن خيتص باملعطى

ا حمل خالف بني أهل كما لو كانت البنت عمياء كما يف السؤال أو االبن فيه عاهة فهذ
، واهللا سبحانه وتعاىل أرحم  ال جيوز ختصيصه دون إخوته بالعطية:  ، فمنهم من قال العلم

 ومنهم من أجاز ذلك واختار ذلك املوفق  فتوكل على اهللا به واألرزاق بيد اهللا 
 .  ، واهللا أعلم ، والذي يقتضيه عموم الدليل هو املنع " املغين " يف

                                                 
،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ١(

،  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(بيوع ، أبو داود ال )٣٦٨١(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

 .  ) ١٣٤ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٣(

،  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢( البيوع ، أبو داود )٣٦٨١(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

،  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما بنحوه)  ١٥١ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
 .  وللحديث روايات أخرى

،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(بات ، مسلم اهل )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٥(
،  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )٣٦٨١(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

 .  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا تعاىل عنهما)  ١٢٤٤ / ٣ (رواها اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٦(
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 أبنائها بعطية مقابل رعايته هلا من خصت أحد 
، بل كانت تعيش معي وقد   تويف والدي ومل تتزوج والديت بعده- ١٠٢س

ً       ً                                                    مرضت مرض ا شديد ا فكنت أقوم مبصاريف عالجها إىل أن شفاها اهللا وهي متلك نصف         
سأكتب لك نصف الفدان مقابل عنايتك يب وما صرفته يف :  ، فقالت فدان زراعي
، فهل جيوز ألمي   رفضت أن أقبله لوحدي دون أخوايت اخلمس، ولكين سبيل عالجي

 ؟  أن ختصين بذلك دون أخوايت أم ال
             ً      ، فجزاك اهللا خري ا على                      ً                               أنت قمت بعالجها احتساب ا لوجه اهللا سبحانه وتعاىل وبر ا هبا

َ  ِّ                          ً      ، وال ي ج و ز ذلك أن تأخذ يف مقابله شيئ ا منها ، وهذا حتمد عليه هذا جه ؛ ألنك عملته لو      ُ 
ً                  اهللا سبحانه وتعاىل متربع ا به وبر ا بوالدتك                                 ً         ، فال جيوز لك أن تأخذ يف مقابله شيئ ا هذا من                     

؛ ألنه  ، أما من ناحيتها هي فال جيوز هلا أن ختصك بشيء دون أخواتك ناحيتك أنت
 .  )٢( )١( }اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم  { جيب العدل بني األوالد يف العطية لقوله 

 حكم ختصيص األوالد دون البنات بالعطية 
 ما احلكم الشرعي يف رجل مجع أمواله النقدية وقدرها حوايل أربعة - ١٠٣س

وعشرين ألف دينار ووزعها بني أبنائه الثالثة وزوجته اجلديدة اليت ليس هلا أوالد 
هذه أموايل وأنا حر هبا وأعطي من أشاء وأحرم :  ا إذا نوقش                     ًوحرم بناته الثالث قائل 

ً           ؟ وال أعلم ماذا قد فعل أيض ا بأمواله  ، فهل هذا الفعل جيوز يف دين اهللا من أشاء                         
املنقولة وغري املنقولة فهو حيب أبناءه الذكور وحيرم بناته من أبسط احلقوق حىت يف 

 ؟   يفرق بني األوالد والبناتمعاملته يف أشياء أخرى يف غري األمور املادية

                                                 
،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٧(هلبة وفضلها والتحريض عليها البخاري ا) ١(

،  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )٣٦٨١(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

 .  ن بن بشري رضي اهللا عنهمامن حديث النعما)  ١٣٤ / ٣ " ( صحيحه"  روه اإلمام البخاري يف) ٢(
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 ١٠٦٤

، أو  ، فإن ختصيص بعض األوالد دون بعض هذا التصرف من هذا الوالد حرام
 والواجب على الوالد أن ختصيص الذكور دون اإلناث بالعطية هذا حمرم يف دين اهللا 

،  يعدل بني أوالده بالعطية فيعطي الذكر مثل حظ األنثيني اقتداء بقسم اهللا سبحانه وتعاىل
 أنكر على بشري حينما وهب النعمان ابنه عطية فأبت أمه إال أن يشهد وذلك ألن النيب 
:  نعم قال:  ؟ قال ألك ولد سواه {  فذهب ليشهده فقال النيب عليها رسول اهللا 

أيسرك أن يكونوا لك يف الرب  {  مث قال )٢( )١( }شهدين على جور ال ت:  فأراه قال

قوا اهللا واعدلوا ات {  ويف رواية أنه قال )٤( )٣( }فال إذن :  نعم قال:  ؟ قال سواء

 فعطية بعض األوالد دون بعض أو عطية الذكور منهم دون اإلناث )٦( )٥( }بني أوالدكم 
 .  هذا من اجلور واحلرام الذي ال جيوز

، وأن يعدل يف عطية أوالده وال  والواجب على هذا الوالد أن يتقي اهللا سبحانه وتعاىل
ايل وأنا حر فيه هذا ليس بصحيح بل وإمنا هذا م:  ، وقوله حيرم اإلناث من العطية

                                      ، فاإلنسان ليس حر ا يتصرف يف ماله التصرف  التصرف يف املال يكون حسب املشروع

                                                 
، النسائي النحل  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٥٠٧(البخاري الشهادات ) ١(

، مالك األقضية  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )٣٦٨٣(
)١٤٧٣(  . 

وحلديث .  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما)  ١٥١ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  روايات أخرى

،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٣(
،  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )٣٦٨١(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

 .  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما)  ١٢٤٤ / ٣ (رواه اإلمام مسلم ) ٤(
،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٥(

،  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(ام ، ابن ماجه األحك )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )٣٦٨١(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

 .  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما)  ١٣٤ / ٣ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٦(
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، أما  ، وإمنا هو حر بأن يتصرف فيه حسب الوجه املشروع الذي أباحه اهللا ورسوله احملرم
 .                   ً    ً                         أن يتصرف فيه تصرف ا حمرم ا فهذا ممنوع وليس حر ا فيه

 ات دون األوالد بالعطية ختصيص البن
، مع  ؛ فهل جيوز يل أن أعطي البنات دون األوالد  لدي أوالد وبنات- ١٠٤س

 ؟  ، والبنات متزوجات ، لكنين أرفض ، ويعطونين أن األوالد يف وظائف
اتقوا اهللا واعدلوا بني  { ، قال   أمر بالعدل يف العطية بني األوالدالنيب 

، بل  ؛ فال جيوز للوالد أن خيصص بعض أوالده بعطية ويترك الباقني )٢( )١( }أوالدكم 
، ولو كان  ؛ كما أمر اهللا تعاىل بذلك ، ويعدل بينهم عليه أن يسوي بينهم يف العطية

 .  ؛ فالعدل واجب بعضهم يف وظائف وبعضهم ليسوا موظفني

  يف الوصايا والدين

 من ماتت وعليها دين وتركت وصية 
، وقد طلقها زوجها بعد أن مرضت   كان يل أخت متزوجة وهلا طفالن- ١٠٥س

ً       ً                                                               مرض ا شديد ا ويف آخر شهر من عدهتا توفيت وعليها ديون كثرية لألطباء الذين قاموا    
بعالجها ولغريهم وليس هلا سوى أرض ال تغطي كل ما عليها من ديون فال تفي إال 

ني منها فقط وقد أوصت قبل موهتا بأن حيج عنها وأوصت بأن يصلى عنها ملدة بالثلث
، وبأن يذبح هلا بعد موهتا ويعمل هلا وليمة  ، ويصام عنها ثالث أشهر ثالث سنوات

ً                               ، علم ا أن هلا أربعة أخوة أشقاء وأختني عزاء               ً                     ، فما احلكم أول ا يف سداد ما عليها من      

                                                 
،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ١(

،  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(داود البيوع ، أبو  )٣٦٨١(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

 .  ) ١٣٤ / ٣ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
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؟ وماذا يلزمنا تنفيذه   ما احلكم يف وصيتها تلك؟ وكذلك دين على من يكون قضاؤه
 .                              ً ؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم اهللا خري ا ؟ وماذا ال يلزمنا منها

أما قضية الديون اليت عليها فإهنا جيب تسديدها من تركتها وال ينفذ هلا وصية إال بعد 
صايا من وأما قضية أهنا أوصت بو.  ؛ ألن وفاء الدين مقدم على الوصية سداد الديون

؛ ألن هذا  ، فهذا ال جيوز الوفاء به حىت ولو كان هلا تركة مجلتها العزاء وذبح ذبيحة فيه
من البدع وعمل العزاء وعمل الوالئم مبناسبة العزاء من مال امليت من البدع وال جيوز 

، وعلى الوجه املشروع وبعد  ، وإمنا مسح هلا الشارع بالوصية يف حدود الثلث فأقل فعله
  ّ                      ّ                            ً    وأم ا قضية الوصية بأن يصل ى عنها أو يصام عنها فهذا أيض ا ال .  اد الديون اليت عليهاسد

؛ ألن الصالة والصيام عمالن بدنيان ال تدخلهما النيابة إال إذا كان  تنفذ الوصية به
من مات وعليه صوم نذر صام عنه  { ، فإهنا يصام عنها لقوله  عليها صيام نذر

، فصيام النذر يصام عن امليت بأن يصوم عنه وليه أما ما وجب بأصل  . )٢( )١( }وليه 
؛ ألنه عمل بدين مطلوب من اإلنسان  الشرع من الصالة والصيام فهذا ال تدخله النيابة

 .  القيام به بنفسه

 حكم الوصية البن االبن مع وجود االبن 
)  أي قبل جدي (ان يل عم وله ابن وقد تويف عمي هذا قبل أبيه  ك- ١٠٦س

فهل .  وقبل وفاة جدي أوصى بثلثي ماله البن ابنه اآلخر أي ابن عمي مع وجود أيب
                                     ً           ؟ وإذا مل تنفذ فهل ابن عمي هذا يرث شيئ ا مع أيب من  جيوز تنفيذ هذه الوصية أم ال

 ؟  مال جدي الذي خلفه بعد وفاته

                                                 
 .  )٦/٦٩(، أمحد  )٢٤٠٠(، أبو داود الصوم  )١١٤٧(، مسلم الصيام  )١٨٥١(البخاري الصوم ) ١(
 .  مل أجده هبذا اللفظ) ٢(
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 :  بشرطنيالوصية جتوز 
فإن كانت أكثر من الثلث مل تصح .  أن تكون قدر الثلث فأقل:   الشرط األول-

 .  إال بإجازة الورثة هلا بعد املوت
إن اهللا قد أعطى  {:   قال؛ ألن النيب  أن تكون لغري وارث:   الشرط الثاين-

، وما دام ابن  وأمجع أهل العلم على ذلك.  )٢( )١( } ذي حقٍّ حقّه فال وصية لوارث كل
؛ ألنه حمجوب بعمه فالوصية له وصية لغري وارث فهي  عمك الذي ذكرت غري وارث
 .  صحيحة يف حدود الثلث فأقل

 حكم التصدق بالدين الذي فقد صاحبه 
 لدينا تاجر وكنا نأخذ ما حنتاج ، وكان          ً                  كنت موظف ا يف املنطقة احملايدة- ١٠٧س

، مث انتقلت إىل  ، وذات مرة أخذت منه بعض األشياء مببلغ أربعمائة ريال منه ونسدده
، وقد أرسلت إىل صاحب احملل الذي هو                               ً        اخلفجي واملبلغ املذكور ما زال دين ا يف ذميت
ِ           التاجر أناس ا من اجلماعة ومل يأت  أي خرب عنه                   ً       َّ          له علي  بنية أنه ، فتصدقت باملبلغ الذي            

 ؟  ، فهل هذا جائز أم ال له هو
جيب عليك البحث عن صاحب احلق إليصال حقه إليه بأن تبحث عنه وتسأل :     ً أول ا

، فإذا أعياك البحث وبذلت اجملهود ومل حتصل على خرب                       ً     عنه من تظن أن عنده خرب ا عنه
 وطالب حبقه فإنك تدفعه ، وإذا جاء وال تدري أين ذهب فتصدق باملبلغ على نية األجر له

، وإن كنت تعرف من أقاربه ومن حوله من يوصل حقه إليه فادفع  له وتكون الصدقة لك
،  ، وإن علمت أنه ميت فادفع املال إىل ورثته احلق إىل من يوصله إليه من أقاربه ومعارفه

                                                 
 .  )٢٧١٣(، ابن ماجه الوصايا  )٣٥٦٥(، أبو داود البيوع  )٢١٢٠(يا الترمذي الوصا) ١(
من حديث عمرو بن خارجةورواه أبو داود يف سننه )  ١٨٧،  ١٨٦ / ٤(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٢(

من )  ٩٠٥ /٢(ورواه ابن ماجه يف سننه )  ٢٩٥،  ٢٩٤ /٦(ورواه الترمذي يف سننه )  ١١٣ / ٣(
من حديث أنس بن ) ٢٦٥،  ٢٦٤ /٦(، ورواه البيهقي يف السنن الكربى  لباهليحديث أيب أمامة ا

 .  من حديث أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه) ١٢٥ /١(، ورواه سعيد بن منصور يف سننه  مالك
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غ على نية أن                                         ً                            أما إذا مل يكن هذا وال ذاك وال تعلم عنه شيئ ا فكما ذكرنا تتصدق عنه باملبل
 .  األجر له ولو جاء بعد ذلك وجب عليك أن تدفع له حقه وتكون الصدقة لك

 يف املواريث 

 املرياث بني الزوجني قبل الدخول 
 إذا عقد نكاح رجل على فتاة ومل يدخل هبا ومات أحدمها عن اآلخر - ١٠٨س

رجل قبل ؟ وما احلكم من ناحية العدة لو مات ال فهل يرث أحدمها اآلخر أم ال
 ؟  الدخول بالزوجة فهل عليها عدة أم ال

                      ً                                              إذا مت عقد الزواج مستوفي ا لشروطه وأركانه مث مات أحد الزوجني قبل الدخول 
:  ؛ لعموم قوله تعاىل ، ويقع به التوارث بني الزوجني                        ً  فإن عقد الزواج يكون باقي ا

}  * öΝ à6 s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s? öΝ à6 ã_≡ uρ ø— r& β Î) óΟ ©9  ä3 tƒ £ ßγ ©9 Ó$ s! uρ 4 β Î* sù tβ$ Ÿ2  ∅ ßγ s9 Ó$ s! uρ 
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، فإذا  اآلية عامة فيمن تويف عنها أو عامة يف الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول

، والتوارث  مات أحد الزوجني قبل الدخول فإن الزوجية باقيةمت عقد الزواج و
، وأما من ناحية العدة فكذلك تلزمها عدة  بينهما مشروع لعموم اآلية الكرمية

؛ لعموم  الوفاة لو تويف زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول فإهنا تلزمها عدة الوفاة
t  {:  قوله تعاىل Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z óÁ −/ u tI tƒ £ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& 

# Z ô³ tã uρ ( { )هذه تعم من تويف عنها قبل الدخول أو بعد الدخول وهلا املرياث  )٢ 
 .  رناكما ذك

                                                 
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٣٤:  سورة البقرة آية) ٢(
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 حكم إرث من ال يصلي وال يصوم 
ً              ؟ علم ا بأنه كان ال                      ً       ً                  هل جيوز يل أن أرث مال ا أو بيت ا عن والدي املتوىف- ١٠٩س     

 .  ، أرجو اإلفادة يصلي وال يصوم
، ومات على                ً                    ؛ إذا كان جاحد ا لوجوب الصوم والصالة الذي ال يصلي وال يصوم

؛  ، ويوضع ماله يف بيت مال املسلمني ث، وال يور ؛ فهذا مرتد بإمجاع املسلمني ذلك
 .  كاألموال اليت ليس هلا مالك

، ومات على                                ً                           وكذلك إذا كان يترك الصالة متعمد ا على الصحيح من قويل العلماء
 .  ، وإمنا يرد لبيت مال املسلمني ، وماله ال يورث عنه ؛ فإنه مرتد عن دين اإلسالم ذلك

، وال  إن كان تساهل به كثري من الناس، و ومن هذا تعرف خطورة ترك الصالة
 .  حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

                 ً       ً رجل مات وترك ماال  مغتصبا  
 تويف رجل وخلف تركة ورثه فيها ابنه ولكن أكثر هذه التركة مغتصبة - ١١٠س

 ، وتربأ ذمة أبيه منها أم فهل ينتفع منها هذا الولد وإمثها على أبيه أم يعيدها إىل أهلها
 ؟  كيف يتصرف هبا

؛ ألهنا مظامل  التركة إذا كانت مغتصبة ويعرف أصحاهبا فإنه جيب عليه أن يردها إليهم
، وإن  ال جيوز إبقاؤها واالستيالء عليها بل جيب أن ترد إىل أهلها ويتخلص من شرها

 .  كان أهلها غري موجودين فإهنم يتصدقون هبا ويكون أجرها ألصحاهبا

  أضحية غنم تركتها مث استوىل عليها زوجها من أوصت بذبح شاة
 أوصت والدة زوجيت إن توفاها اهللا أن أتوىل عدد أربع رءوس من - ١١١س

الغنم كانت متلكها يف حياهتا بأن أجعل منها أضحية لوجه اهللا على رأس كل سنة 
، وقد وافها األجل وتوفيت منذ أربع                                       ً يستمر ذلك ما دام نتاج هذه الغنم مستمر ا

، وبعد وفاهتا ويف حالة غيايب عن البلد أخذ زوجها تلك الغنم عنده ومل أمتكن  اتسنو
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؟ وما العمل اآلن أرشدونا بارك اهللا  مما أوصتين به فهل يلحقين أو يلحقها إمث يف ذلك
 ؟  فيكم

الوصية إمنا تصح بالثلث فأقل مما تركه امليت فتصح هذه الوصية بثلث الغنم وما 
وج وعدم متكنك من تنفيذ ما أوصتك به فإن كان عندك إثبات ذكرته من تصرف الز

على هذه الوصية إما بوثيقة مكتوبة أو بشهادة شاهدين على هذه الوصية وصدورها من 
امليتة يف حال حياهتا فإنك تتقدم هبا إىل القاضي الذي يف جهتكم وهو يقوم بالنظر فيها 

  . ، واهللا املوفق واألمر مبا يلزم إن شاء اهللا

 رجل تويف عن زوجة وابن وبنت وتزوجت الزوجة وقام أخوهم األكرب بتربيتهما 
 وبعد ذلك طالب االبن والبنت بنصيبهما من أبيهما 

، وقد                    ً                    ً                 تويف والدي وترك بنت ا عمرها ثالث سنني وابن ا عمره أربع سنني- ١١٢س
رث بعد ، وقد أخذت ما خيصهما من اإل تزوجت أمهما وتركت يل مسئولية تربيتهما

، وأصبحا يطالبانين فيما اكتسبته بعد وفاة  ، واآلن تزوج الولد والبنت والدي
ً                                          ؛ علم ا بأنين الوحيد الذي شاركته االكتساب يف حياته والدي ؛ فهل هلم احلق يف      

؟ أفيدونا جزاكم اهللا  ، أم أنه خيصين وحدي فقط املطالبة فيما اكتسبته بعد وفاته
 .    ً خري ا

،  ؛ ألنه من تركة ميتهم ؛ فهذا يعترب ألخواتك الصغار نصيب فيه لدكأما ما كان لوا
، وتنفق عليهما  ، وأن حتفظه هلما حىت يكربا ، وأن حتصيه فكان الواجب عليك أن حتصره

 .  ؛ تدفعه إليهما إذا كربا ، وإذا بقي شيء بعد النفقة عليهما منه
ال هو الذي كان مع والدك قبل ؛ فهذا إن كان رأس امل أما ما كسبته بعد وفاة والدك

ً         ؛ فلهم نصيب أيض ا من رحبه وفاته ، وإن كان من مالك اخلاص  ؛ ألنه يعترب كاملضاربة               
 .  ؛ ألنه يعترب كسبك ومالك ، فإنه ال عالقة هلم به بعد وفاة والدك
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؛ فهي إن  ، وإذا رجعتما إىل احملكمة الشرعية ؛ القضية فيها طرفان وعلى كل حال
 .  واهللا أعلم.  ، وتبني لكل ذي حق حقه  ستدرس مالبسات القضيةشاء اهللا

 رجل تويف عن أرض زراعية وخلف سبع بنات وابنا واحدا وتزوج البنات 
 وصرف االبن على األرض الشيء الكثري فهل هلن نصيب منها 

 جدي أليب تويف وله أرض زراعية وخلف ورثة سبع بنات وابن - ١١٣س
                    ً                                   اجلميع بقي ابنه مستولي ا على هذه األرض وقد كلفته ما يقارب ، وبعد أن تزوج  واحد

 ؟  فهل للبنات نصيب أم ال.  قيمتها يف تعمريها وتصليحها وإيصال املاء إليها
، أما كلف التعمري اليت أنفقها أخوكم إذا  نعم للبنات نصيب من أصل األرض

، وإن اختلفتم فال بد  أس                                       ً               اصطلحتم فيما بينكم على أن تدفعوا له شيئ ا من الكلف فال ب
 .  ، واهللا أعلم من الرجوع إىل القاضي وهو ينظر يف القضية

 جدة تركت ماشية البنها املتوىف فهل يضم إىل تركته 
؛ إال أن جديت اليت هي والدته قد تركت                         ً  تويف والدي وترك لنا مال ا- ١١٤س

؛ فماذا نعمل هبذه  ا يشاء           ً                                            لوالدنا عدد ا من املاشية عبارة عن جزء من الثلث ليفعل به م
؟ أرشدونا  ، أم ماذا نفعل هبا ، أو نتصدق هبا ؟ هل نضمها إىل تركة والدنا املاشية

 .  بارك اهللا فيكم
، وكان  إذا كانت هذه املاشية اليت تركتها جدتكم وصية من بعد موهتا يف طرق الرب

، وأن تنفذ على ما  ية؛ فإن الواجب أن تستمر هذه الوص والدكم يتوالها وينفذ وصيتها
، أو يكون هناك  ، وال بد أن يكون هناك ورقة مكتوبة يف هذا املوضوع أوصت به امليتة

، وأرى أن ترجعوا إىل القاضي لديكم ليتوىل النظر يف  من الناس من يدري فتسألونه
 .  واهللا أعلم.  ذلك
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 رجل مات عن زوجتني من دولتني خمتلفتني لكل منهما أوالد 
 ، لكل من األوالد ما حتت أيديهم من تركته   بأن تقسم أموالهفأوصى

 سنة وله أوالد من زوجة ٢٦تويف والدي منذ حوايل :   سائلة تقول- ١١٥س
 أشخاص ٦، وقد أوصى أمام كاتب عدل يف احملكمة بوجود  أخرى يف دولة أخرى
،     ً      ً فالن ا وفالن ا:                                       ً إنين حينما سافرت من وطين تركت فيها أوالد ا:  أوصى مبا هذا نصه

وتركت مجيع أموايل هناك من أثاث ومنقوالت وعقارات وبيوت وأراضي وبساتني 
، وأموايل هنا يف  ، فلذلك مجيع أموايل هناك هلم وخاصة هبم وحجج العقارات لديهم

، وال  اململكة من أثاث ومنقول وغريه بعد سداد ديوين يقسم بني ورثيت باململكة هنا
،  ، وال حيق ألحد من ورثيت تغيري هذا م فيها مهما كانت صفتهحيق ألحد معارضته

، وأنه جيب  إن هذه الوصية غري جائزة:  ومضت هذه األعوام الطويلة وقال لنا البعض
، فما رأيكم  أن يشاركونا مبا ورثنا وحنن نشاركهم مبا ورثوه هناك يف الدولة األخرى

، فنحن قد  الل هذه األعوام الطويلة؟ وكيف ميكن حساب ما لنا وما علينا خ يف هذا
، وقد توظف بعضنا والبعض اآلخر  بعنا املرتل الذي ورثناه واشترينا آخر واستفدنا منه

                    ً   إهنا أخذت عليهم اغتصاب ا :  ؟ كما أن معظم األمالك إلخوتنا هناك يقال ليس له دخل
يف هذه ، والبعض منهم قد تويف فما هو احلل  وهم اآلن يعيشون يف حاجة شديدة

 ؟  احلالة
                                                 ً                       هذه الوصية باطلة ومال امليت من بعده يكون لورثته مجيع ا وال جتوز الوصية لوارث 

 فتركة وال جيوز لإلنسان أن يقسم ماله هبذه الصفة املخالفة لكتاب اهللا وسنة رسوله 
، وأول  امليت ولو كانت متفرقة يف بالد متباعدة فإهنا شيء واحد يضم بعضها إىل بعض

، أما  جيب يف تركة امليت مؤنة جتهيزه من غسله وتكفينه ودفنه على الوجه الشرعيشيء 
األمور البدعية واملنكرات اليت تعمل مع بعض اجلنائز فهذه خمالفة للشرع وال ينفق عليها 

الغسل :  ، إمنا النفقة يف جتهيز امليت توافق الشرع ؛ ألهنا نفقة يف حمرم من تركة امليت
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، مث تقضى ديونه سواء كانت هللا كالزكاة والكفارات  ن ومؤنة احلفروالتكفني والدف
، الوصية اليت أوصى هبا يف  ، أو كانت لآلدميني بقضاء ديون امليت وبعد ذلك والنذور

حدود الثلث فأقل لغري وارث مث بعد ذلك يأيت دور املرياث فيما بقي بعد هذه األمور فما 
 .  ة رسوله بقي يكون للورثة على كتاب اهللا وسن

إما أن تصطلحوا ويسامح :  فما وقع من والدكم وحصل منكم أنتم فيه بني أمرين
 .  ، وإما أن ترجعوا للمحاكم الشرعية للنظر يف قضيتكم بعضكم البعض فيما حصل

 من مات وترك أرضا فأحياها رجل مث تبني أن للميت ورثة 
ثة زرعتها أنا حوايل  كان لشخص مزرعة وعندما تويف ومل يكن له ور- ١١٦س

، واآلن  ، كلما هطل املطر أزرعها وقد استخرجت عليها حجة شرعية عشرين سنة
تبني أن له ابن عم وأنا أريد أن أبيع هذه املزرعة فما احلكم هل هلذا الشخص الذي هو 
ابن عم صاحب املزرعة شيء فيها أم أستحقها أنا مبوجب إحيائي هلا ومبوجب حجة 

 ؟  ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خري اجلزاء  حصلت عليهااالستحكام اليت
،  األرض لورثة امليت ويعترب عملك فيها من باب االعتداء على حقوق اآلخرين

، وأن تزيل ما أحدثته فيها إذا طلب منك إزالته  فيلزمك أن تسلمها لوارثه الشرعي
ستخرجت ا:  ، ومن العجب أن تقول وتسليمها سليمة كما كانت عند وفاة مالكها

؟ وعلى كل حال                     ِ                 ، فكيف يتم هذا من ق بل احملكمة دون تثبت عليها حجة شرعية
، وقد انتقلت بعده إىل ورثته الذين مات وهم على قيد  فاألرض باقية على ملك صاحبها
، وإن كان معه مشاركون فاألرض للورثة وليس لك فيها  احلياة كابن عمه الذي ذكرته

 فلو )١( )١( }وليس لعرقِ ظامل حق  {ها يعترب من التعدي ، وما عملته في أي استحقاق
 .  ، واهللا تعاىل أعلم                                                        ً طالبك الورثة بإخالئها وإزالة ما أحدثته فيها لزمك ذلك شرع ا

                                                 
 .  )١٤٥٦(، مالك األقضية  )٣٠٧٣( واإلمارة والفيء ، أبو داود اخلراج )١٣٧٨(الترمذي األحكام ) ١(
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 من استوىل على ممتلكات أخويه االثنني وال يريد إعطاء شيء
   ألوالد أخيه الثالث املتوىف

، ومنهم اثنان   حنن أربعة أيتام ولنا ثالثة أعمام مجيعهم أحياء يرزقون- ١١٧س
                                                 ، وأكربهم سن ا موجود وقد أخذ واستوىل على مجيع ممتلكات  غري موجودين يف الوطن

                                                      ً                      أخويه االثنني الغائبني من األطيان وغريها وال يعطينا منها شيئ ا وحنن أوالد أخيه األصغر 
                       ً                            ، وقد رفض أن يعطينا شيئ ا من ممتلكات أعمامنا حبجة أنه  بلغنا رشدنا، وقد  أربعة أيتام

ً                       ً                       أخوهم فهل لنا شرع ا مطالبته بإعطائنا جزء ا من أراضي أعمامنا أم ال ؟ وهل له هو                  
 ؟  حق التصرف فيها

؛ وال  أعمامكم الغائبني ما داموا على قيد احلياة فاألمالك هلم مل تنتقل عن ملكيتهم
ً               ، وليس لكم أنتم أيض ا فيها استحقاق فيهالعمكم استحقاق  ؛ إال  ؛ ألهنا ملك ألصحاهبا                   

، وتكون هبة إذا كانوا  إذا كانوا وهبوها ألخيهم أو أذنوا له أن ينتفع هبا فال بأس بذلك
، وال يلزمه أن يعطيكم إال إذا كان  وهبوهبا له أو ينتفع بغلتها إذا كانوا أباحوا له ذلك

                         ً          ، أما إذا مل يهبوا لكم شيئ ا منها وال         ً                  لكم شيئ ا منها أو من غلتهاأصحاب األراضي وهبوا 
 .  من غلتها فليس لكم فيها استحقاق

أن األمالك باقية على ملك أصحاهبا ولو كانوا غائبني وليس للحاضر من احلاصل 
، وكذلك ليس له أن يستغلها إال بإذهنم فما مسحوا به له  إخوهتم أن يتملكها إال بإذهنم

 .   وما مل يسمحوا به فهو على ملكهمجاز

                                                 
 
"  سنن أيب داود"  ، و من حديث هشام بن عروة عن أبيه)  ٧٤٣ / ٢ " ( موطأ اإلمام مالك"  انظر) ١(

من حديث هشام بن عروة )  ٦٧ / ٥ " ( سنن الترمذي"  من حديث سعيد بن زيدوانظر)  ١٧٥  /٣ (
 .  عن أبيه
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 شراء الوارث التركة من املورث إجحافا بالورثة 
،  ، وميلك قطعة أرض زراعية  كان يل عم ليس له زوجة وال أوالد- ١١٨س

؛ من مسكن وطعام وشراب وكساء  ، وأقدم كل ما حيتاجه وكنت أنا الذي أعوله
، فأردت أن أشتري  ، وله أخ آخر توىف، ووالدي م ، وأعامله معاملة والدي دون أجر

ً           ، وأردت أيض ا أن أحرم  ؛ حيث إنه عاجز عن العمل قطعة األرض اليت ميلكها عمي           
، دون  ، فاشتريتها مبوافقة عمي وإرادته ، الذي هو أخوه عمي اآلخر من قطعة األرض

،   ً ف ا، مث أخذت املبلغ منه سل ، وأشهدت ثالثة شهود على عقد البيع إكراه على ذلك
؛ فهل هذه  ، ومن مث اشتريت له بقرة كأضحية له ، فقمت بتكاليف الوفاة وتويف بعده

؟ وهل              ً             ؛ ألن له وريث ا آخر هو أخوه البقرة اليت ذحبتها أضحية له تعترب من مثن األرض
؟ وماذا أفعل به يف هذه                  ً       ؟ أم ليس لنا مجيع ا حق به املبلغ املتبقي يل حق به أم كله لعمي

 ؟  احلالة
؛ إذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة وحيازة  أما مسألة شرائك األرض من عمك

، إذا كان يقصد به اإلجلاء أو التلجئة وحرمان الورثة واحملاباة  ؛ فهذا بيع باطل األرض لك
 .  ، واألرض تكون تركة للميت لورثته ؛ فهذا بيع باطل منه لك

؛ فال  ، فإن كان عملك أوصى بذلك  وفاتهوأما قضية البقرة اليت ذحبتها لعمك بعد
، أما إذا مل يكن  ، تعترب أضحية إذا كانت يف وقت األضحية أو صدقة حرج يف ذلك
؛ ألنه ال جيوز لك التصرف  ؛ فإهنا تكون من مالك أنت ال من تركته عمك أوصى هبا

 .               ًّ        ؛ ألنه أصبح حق ا للورثة بعد وفاته يف شيء من ماله
                              ً            ً      ً         فال حق لك فيه ما دام عمك موجود ا إذا كان أخ ا شقيق ا للميت ؛ أما قضية اإلرث

ً                                                   أو أخ ا ألب وإن كان أخ ا له من أمه فله السدس ويكون الباقي لك إن مل خيلف غريك                ً       . 
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 حكم إعطاء الزوجة األوىل قطعة أرض حبجة أن الزوج أكل من ماهلا 
، والثانية هلا  بنات، األوىل هلا ولدان وأربع   والدي متزوج من اثنتني- ١١٩س

، فحني أراد الذهاب لقضاء فريضة احلج أوصى لألوىل بقطعة أرض مما  ولدان وابنتان
ً                                 ميلك زاعم ا أنه أكل من ماهلا وأراد أن تساحمه ، ومنذ عدة سنوات توفيت قبل أن         

، فأبقى ما  ، ومنذ عام بالتحديد أراد والدي أن يقسم بيننا األرض نقتسم املرياث
،  لزوجة خارج املرياث وأضافه ألبنائها مما أثارنا حنن أوالد الزوجة الثانيةأوصى به ل

، فهل حيق لوالدي أن يعطي زوجته األوىل على الرغم أهنا توفيت  واحتججنا على ذلك
 ؟  ؟ وهل حيق لولديها فقط أن يأخذا نصيبها دون أخواهتما قبل أن يقسم املرياث

أن أباكم أعطى قطعة هذه األرض لزوجته يف إذا كان على الصفة اليت ذكرهتا من 
؛ ألنه                   ً                                                 ً    مقابل أنه أكل شيئ ا من ماهلا فهذا يكون من باب املعاوضة وتكون األرض ملك ا هلا

ً           ، فهذه األرض اليت أ عطيت هلا عوض ا عن ماهلا  دفعها إليها يف مقابل ما متول من ماهلا           ُ                 
 .  يس لكم فيها أي استحقاق، وإذا ماتت تكون لورثتها من بعدها ول         ً    تكون ملك ا هلا

،                                                                        ً أما بالنسبة لقسم والدكم بقية األراضي وهو على قيد احلياة فهذا ال يسمى مرياث ا
             َّ                              ، فإذا كان سو ى بينكم يف العطية ومل خيصص بعضكم  وإمنا يسمى هذا من باب العطية

رام ، أما إذا كان فيه تفضيل لبعض األوالد على بعض فهذا ح دون بعض فهذا ال بأس به
 .  وال تنفذ هذه العطية

 حكم التساوي بني البنت واالبن يف املرياث 
                     ً                          تويف أخي وترك عندي مبلغ ا من املال قدره مثانون ألف :   امرأة تقول- ١٢٠س

، فأنكرته  ، فأتى إيل أحد األوالد وطلب ذلك املبلغ ، وله ابن وبنت ريال أمانة عندي
ما تركه :  ، وقالت ، مث جاءت البنت ، وكان أخي يعرف ذلك حبجة أنه وهبه يل

،  وبعد مدة خفت من أن ينتقم اهللا مين بسبب األمانة اليت محلتها! والدي أمانة عندك 
،  ، فأعطيت االبن مثل ما أعطيت البنت فوزعت املبلغ املذكور بينهما بالتساوي
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نت أ:  ، فقال ، فسألت أحد العلماء لكل منهما)  ٠٠٠.  ٤٠ (أربعون ألف ريال 
؟ وماذا  ، فهل ما قاله هذا العامل صحيح أم ال ، وحرام عليك آمثة يف قسمتك هذه
ّ              علي  أن أفعله اآلن  ؟    

 .  ، بل الواجب أداء األمانة ألهلها مماطلتك يف حق الورثة شيء ال جيوز لك:     ً أول ا
وله ؛ لق ، ومها ليسا يف حكم اهللا سواء قسمتك املال بني الذكر واألنثى سواء:      ً ثاني ا
ÞΟä3Š  {:  تعاىل Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeáym È ÷u‹sVΡW{$# 4 { )؛ فاألوالد إذا   )١

 .  ، وال جيوز تسوية الذكر باألنثى ؛ فللذكر مثل حظ األنثيني           ً       ً كانوا ذكور ا وإناث ا
، ويلزمك أن تسحيب من البنت الزيادة عن  فالذي عليك اآلن استدراك هذا الشيء

؛ فإنك تغرمني  ، وإن مل تستطيعي سحب الزائد من البنت ، وتدفعيها ألخيها نصيبها
 .  واهللا تعاىل أعلم.  لالبن ما يكمل نصيبه

 هن إلخواهنن حكم مطالبة البنات التنازل عن إرث
 عندنا يف بلدنا عادة حينما يتوىف الرجل ويترك خلقه بنات وأبناء وهلم - ١٢١س
       ً     ، وغالب ا ما  ، العادة هي أن يطلب من البنات التنازل عن إرثهن إلخواهنن إرث منه

، فقد  يتنازلن جماملة وحياء فما حكم هذه العادة فقد جرت معي ومع إخويت االثنني
 ؟  نصيبهما وأخذناه حنن الذكور فقط فهل علينا يف ذلك إمثتنازلت أختانا عن 

، وهذه عادة سيئة ال سيما  ال جيوز اإلحلاح على البنات حىت يتركن إرثهن إلخواهنن
                                               ً                           وأنك ذكرت أهنن يتركنه حياء وجماملة فيكون هذه قريب ا من اإلكراه فال جيوز مثل هذا 

 ÞΟä3ŠÏ¹θãƒ  {:  هن كما قال سبحانه وتعاىل، بل اهللا سبحانه وتعاىل أعطى البنات حق العمل

ª!$# þ’Îû öΝà2Ï‰≈s9÷ρr& ( Ìx.©%#Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym È÷u‹sVΡW{$# 4 βÎ*sù £ä. [!$|¡ÎΣ s−öθsù È÷tGt⊥øO$# £ßγn=sù $sVè=èO $tΒ x8ts? ( βÎ)uρ ôMtΡ%x. 

Zοy‰Ïm≡uρ $yγn=sù ß#óÁÏiΖ9$# 4 { )من النساء حقهن من املرياث، كما أعطى األخوات وغريهن   )٢  ،

                                                 
 .  ١١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٢(
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 ١٠٧٨

، وقال                           ً                          ً           فاهللا جل وعال جعل للبنات نصيب ا من املرياث وجعل لألوالد نصيب ا من املرياث
 واألنثى قد تكون أحوج إىل )٢( )١( }إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه  { النيب 

، خبالف الذكر فإنه يقوى على  املرياث من الذكر لضعفها وعجزها عن االكتساب
، فعلى كل حال هذا التصرف ال جيوز وال يصح  االكتساب وعلى السفر لطلب الرزق

،  هن وأخذ نصيبهن ولو كان هذا بصورة التربع منهناستضعاف النساء والتغلب علي
 .  وألهنن ال يتربعن هبذا عن طيب نفس وإمنا يتربعن به كما ذكرت عن حياء وجماملة

 حكم منع توريث البنات 
                           ُ                             تويف والدي وعنده أرض واسعة ت سقى مباء األمطار مث ورثته أنا - ١٢٢س

،  ؛ ألن عندنا تقاليد   ً         يئ ا من األرضوأخواي اثنان ذكور ولنا أربع أخوات مل نعطهن ش
                                                           ً             هكذا الورث للذكور فقط ومل يطالب أخواتنا بنصيبهن من املرياث أبد ا وهن على ما 

؟ وهل إذا  ؛ ألن هذا هو اجلاري عندنا من زمن األجداد فما نفعل أعتقد مقتنعات
يب رفض أخواي أن نعطي أخواتنا نصيبهن أترك األرض وأترك نصييب أنا أم أطلب نصي

 ؟  مث أقسم ملن أرادت من أخوايت وأعطيها نصيبها
عدم توريث النساء من أعمال اجلاهلية اليت أبطلها اهللا سبحانه وتعاىل فإهنم 

                           ً            ، فشرع اهللا سبحانه للنساء نصيب ا من املرياث  كانوا يف اجلاهلية ال يورثون النساء
%ÉΑ  {:  بقوله تعاىل y` Ì h= Ï j9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑ Ï iΒ x8 t s? Èβ# t$ Î!≡ uθ ø9 $# tβθ ç/ t ø% F{ $# uρ Ï !$ |¡ Ï iΨ= Ï9 uρ Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑ Ï iΒ 

x8 t s? Èβ# t$ Î!≡ uθ ø9 $# šχθ ç/ t ø% F{ $# uρ $ £ϑ ÏΒ ¨≅ s% çµ ÷Ζ ÏΒ ÷ρ r& u èY x. 4 $ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ã ø ¨Β ∩∠∪ { )٣(   . 

                                                 
 .  )٢٧١٣(، ابن ماجه الوصايا  )٣٥٦٥(، أبو داود البيوع  )٢١٢٠(الترمذي الوصايا ) ١(
،  ) ١١٣ / ٣ " ( سننه"  من حديث عمرو بن خارجةورواه أبو داود يف)  ١٨٧ / ٤ (رواه اإلمام أمحد ) ٢(

من حديث )  ٩٠٥ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٩٥،  ٢٩٤ / ٦ " ( سننه"  ورواه الترمذي يف
، ورواه  من حديث أنس بن مالك)  ٢٦٥،  ٢٦٤ / ٦ " ( السنن الكربى"  أيب أمامة الباهليورواه البيهقي يف

 .  ، من حديث أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه ) ١٢٥ / ١ " ( سننه"  سعيد بن منصور يف
 .  ٧:  سورة النساء آية) ٣(
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ÞΟä3Š  {:  وقال اهللا تعاىل Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeáym È ÷u‹sVΡW{$# 4 { )إىل .   )١
أعمال اجلاهلية حيث مل يورثوا أخواهتم من ، وهذا الذي ذكر يف السؤال هو  آخر اآليات

، فالواجب إعطاء أخواهتم نصيبهن الذي فرضه  أبيهن من هذه األرض اليت ذكرها السائل
؛ للذكر مثل حظ  اهللا سبحانه وتعاىل هلن بأن تقسم األرض بني األوالد الذكور واإلناث

ّ    ألنه حق  لك؛  ، ولك أن تأخذ نصيبك األنثيني إذا مل يكن هناك وارث غريهم ، فتأخذ       
؛ للذكر مثل حظ  ؛ ألهنا تكون األرض من عشرة أسهم من هذه األرض مقدار اخلمس

والواجب عليكم .  ، ولكل بنت سهم واحد األنثيني لك منها سهمان مها مقدار اخلمس
 .    ً                                                                  مجيع ا أن تعطوا النساء نصيبهم من هذه األرض إال إذا مسحن به لكم عن طيب نفس

 ن الزوجات من اإلرث بعد أزواجهن وكذلك البنات بعد أبيهن حكم من حيرمو
 ما احلكم الشرعي فيمن حيرمون الزوجات من اإلرث بعد أزواجهن - ١٢٣س

 ؟  وكذلك البنات بعد أبيهن
حرمان الزوجات من مرياث أزواجهن وكذلك حرمان البنات من مرياث آبائهن من 

:  ؛ ألهنم يقولون رمون اإلناث من املرياث؛ ألن أهل اجلاهلية هم الذين حي فعل اجلاهلية
، فهم حيرمون النساء والصغار من  إمنا يستحق اإلرث من حيمي الذمار وحيمل السالح

∅   {:                               ً            ، واهللا جل وعال جعل للزوجات مرياث ا لقوله تعاىل املرياث ßγ s9uρ ßìç/”9$# $ £ϑ ÏΒ óΟçFø.ts? 

β Î) öΝ©9 à6tƒ öΝä3©9 Ó‰s9uρ 4 β Î* sù tβ$ Ÿ2 öΝà6s9 Ó$ s!uρ £ßγ n= sù ßßϑ ›V9$# $ £ϑ ÏΒ Λä ò2 ts? 4 .ÏiΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹ uρ 

šχθ ß¹θè? !$ yγ Î/ ÷ρ r& &ø yŠ 3 { )عاىل                   ً                       كذلك جعل للبنات نصيب ا من مرياث آبائهن قال ت.  )٢  :

}  ÞΟä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeáym È ÷u‹sVΡW{$# 4 { )هذا هو دين اإلسالم .  )٣

%ÉΑ  { : ، قال تعاىل الذي أنصف املرأة وأعطاها نصيبها y` Ì h= Ï j9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑ Ï iΒ x8 t s? Èβ# t$ Î!≡ uθ ø9 $# 

                                                 
 .  ١١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٢:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١١:  سورة النساء آية) ٣(
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 ١٠٨٠

tβθ ç/ t ø% F{ $# uρ Ï !$ |¡ Ï iΨ= Ï9 uρ Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑ Ï iΒ x8 t s? Èβ# t$ Î!≡ uθ ø9 $# šχθ ç/ t ø% F{ $# uρ $ £ϑ ÏΒ ¨≅ s% çµ ÷Ζ ÏΒ ÷ρ r& u èY x. 4 $ Y7Š ÅÁ tΡ 

$ ZÊρ ã ø ¨Β ∩∠∪ { )١(   . 

 كيفية قسمة تركة على زوجتني وأربعة أبناء وست بنات 
                       ً     ً                                     تويف والدي وترك لنا مال ا كثري ا عبارة عن نقد وقطيع من الغنم واإلبل - ١٢٤س

 ؟  وله زوجتان وأربعة أبناء وست بنات فكيف نقسم هذا املال بأنواعه على الورثة
، تكون املسألة أصلها من مثانية  املسألة تكون بني زوجتيه وأوالده البنني والبناتهذه 

،  ، ونصيب الزوجتني غري منقسم للزوجتني الثمن واحد ولألبناء والبنات الباقي سبعة
،  ، وتصح املسألة من مائة واثين عشر للزوجتني منها الثمن ونصيب األوالد غري منقسم
ً        أربعة عشر سهم ا لكل و احدة سبعة والباقي مثانية وتسعون لألوالد للذكر مثل حظ             

 .                                                        ً ، لكل بنت سبعة سهام وللبنني لكل واحد منهم أربعة عشر سهم ا األنثيني
، وتقسم  أما قضية اإلبل والغنم واملواشي هذه ميكن أن تباع وتضم قيمتها إىل النقود

 .  تقسم باملعادلة واهللا أعلم، أو ميكن أن تقوم وتعادل باألقيام و بينهم على ما ذكرنا

 كيفية قسمة تركة على أب وزوجة وثالث بنات وأخ شقيق
  ومخس أخوات شقيقات وكيف تقسم مع عدم وجود األب 

ّ                                                كيف تقس م تركة رجل تويف عن أب وزوجة وثالث بنات وأخ شقيق - ١٢٥س        
                                      ً         ؟ وكيف يكون التقسيم لو مل يكن األب موجود ا بل فقط  ومخس أخوات شقيقات

 ؟  الزوجة وثالث بنات وأخ شقيق ومخس أخوات شقيقات
فيكون للزوجة الثمن وللبنات الثلثان أما على التقدير األول وهو وجود األب 

،  ، وتكون املسألة أصلها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثالثة            ً        ً والباقي فرض ا وتعصيب ا
ً         ً ، ولألب مخسة لألب فرض ا وتعصيب ا وللبنات ثلثان ستة عشر ، وال شيء لألخ الشقيق                   

، وإذا نظرنا نصيب البنات ستة عشر  ؛ ألهنم ال مرياث هلم مع وجود األب واألخوات
                                                 

 .  ٧:  سورة النساء آية) ١(
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ّ     وهن  ثالث ، للزوجة منها تسعة                ً                            ، وجدناه منكسر ا فتصبح املسألة من اثنني وسبعني   
وأما على .  ، كل واحدة ستة عشر ولألب منها مخسة عشر وللبنات مثانية وأربعون

 فإن الزوجة تأخذ الثمن والبنات يأخذن الثلثني والباقي يكون ،  وجود األبتقدير عدم
    ً                                                                    تعصيب ا لألخوة واألخوات الشقائق للذكر مثل حظ األنثيني فتصح مسألتهم من مخسمائة 

ً   ، وللبنات ثالمثائة وستة وثالثون سهم ا                                        ً وأربعة أسهم للزوجة منها ثالثة وستون سهم ا                                
،  ، ولألخ واألخوات الشقائق مائة ومخسة أسهم      ً ر سهم الكل واحدة منهن مائة واثنا عش

ً                       ً للشقيق منها ثالثون سهم ا ولكل أخت مخسة عشر سهم ا                       . 

 مسألة حجب األخ الشقيق لإلخوة ألب 
 مخسة إخوة تويف والدهم وكل منهم أخذ نصيبه من املرياث واثنان - ١٢٦س

               ّ      ً  تويف أحدمها ومل خيل ف أوالد ا ، االثنان األشقاء  منهم من امرأة وثالثة من امرأة أخرى
؟ وهل إلخوته  فورثه أخاه يف كل ما ميلك دون إخوته الثالثة من أبيه فهل حيق له ذلك

 ؟  من أبيه نصيب من ماله أم ال
، فإذا كان األمر كما ذكر فإن املال  ال شك أن األخ الشقيق حيجب اإلخوة ألب

 .                                        ً كله ألخيه الشقيق وليس إلخوته من أبيه شيئ ا

 مرياث االبن من أبيه إذا مات قبل أبيه 
ً                ّ    ً                  هناك مخسة إخوة أيض ا تويف أحدهم وخل ف ابن ا له وعندما تويف - ١٢٧س                  

ّ                                          ً                        والدهم قس م املرياث بينهم األربعة ومل يعط ابن أخيهم شيئ ا من املال بدعوى أنه سقط          
ّ                             ، وتويف أبوه ووالده حي  فمعىن ذلك أنه ال حيق له من املري عن مرتبة أبيه اث شيء إال                     

إذا كان جده أوصى له بأن يكون يف مقام أبيه فهل هذا صحيح وإذا كان ال جيوز هذا 
؟ وما نصيب هذا اليتيم الذي هو ابن  ؟ وما نصيب كل منهم فما هي القسمة الشرعية

 ؟  أخيهم
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األمر كما ذكر السائل ما دام أن هؤالء اإلخوة مات أحدهم قبل موت أبيهم فإن 
؛ ألنه ال  ، وأما الذي مات قبل أبيه فليس له شيء وال ألوالده شيء باقنياملال يكون لل

، وجيوز للجد أن يوصي البن ابنه غري الوارث بشيء  مرياث البن االبن مع وجود االبن
 .  من ماله يف حدود الثلث فأقل

 مرياث أوالد البنت من جدهم إذا ماتت البنت قبل أبيها 

،  ، وقد توفيت أخيت الكبرية من أيب ع بنات حنن أسرة مكونة من سب- ١٢٨س
؛ فهل ألبنائها املوجودين على قيد احلياة احلق يف اإلرث من مال  ولديها مثانية أبناء

؛ فهناك عدة  ، وهي ماتت قبله                        ً               ؛ ألن والدي ما زال موجود ا على قيد احلياة والدي
 ؟  مشكالت حتدث مع أوالدها بشأن هذا اإلرث

؛ فما دام يوجد  ؛ ألهنم من ذوي األرحام م من اإلرث شيءأوالد البنت ليس هل
؛ فمال أبيكم لبناته  ؛ فإنه ال حق لذوي األرحام يف اإلرث أصحاب فروض أو عصبات

 .  ؛ فإنه يرد على البنات ، فإن مل يكن هناك عاصب ، والباقي للعاصب منه الثلثان

 توفيت امرأة عن زوج وبنت من زوج آخر وبنات أخ متوىف
  فكيف تكون القسمة 

 امرأة هلا زوج وبنت من غري الزوج احلايل بل من زوج آخر قبله وهلا - ١٢٩س
 ؟  ؟ وما نصيب كل منهم فمن يرثها من هؤالء.  بنات أخ متوىف

، فإذا  ، والباقي للعصبة األوىل رجل ذكر ، وللبنت النصف يكون للزوج منها الربع
؛ ألهنن  ، وبنات أخيها ليس هلن شيء على البنتمل يكن هناك من العصبة أحد يرد ذلك 

 .  من ذوي األرحام

 قسمة تركة رجل ترك زوجة وأما وأخا ومخس بنات 

أخ :   كيف تقسم تركة أخي املتوىف عن زوجته وأمه وإخوته الذين هم- ١٣٠س
 ؟  ذكر ومخس أخوات
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 أو ألب كلهم للزوجة الربع ولألم السدس والباقي لإلخوة واألخوات إذا كانوا أشقاء
وألمه )  ٣ (لزوجته الربع :  ، فتكون املسألة من اثين عشر للذكر مثل حظ األنثيني

، أما إذا كان اإلخوة  والباقي سبعة ألخيه منها اثنان وألخواته على واحد)  ٢ (السدس 
، وتصح من ستة وثالثني للزوجة  كلهم ألم فلهم الثلث أربعة والباقي ثالثة للعاصب

 .  ، ولإلخوة ألم اثنا عشر لكل واحد اثنان ويبقي تسعة للعاصب ألم ستة، ول تسعة
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 كتاب النكاح 

حكم العدول عن الزواج بفتاة بسبب إخوة هلا ليسوا حبالة جيدة من ناحية الذكاء 
  » ختريوا لنطفكم فإن العرق دساس «:  والفطنة ومدى صحة حديث

، ولكن  ة له أو بعيدة عن أسرته إذا أراد اإلنسان الزواج من فتاة قريب- ١٣١س
، وخيشى على أطفاله من هذا  هلا إخوة ليسوا حبالة جيدة من ناحية الذكاء والفطنة

؟ وما مدى صحة  ؛ فهل يصح العدول عنها إىل غريها هلذا السبب فقط       ً مستقبل ا

  ؟ }ختريوا لنطفكم فإن العرق دساس  {:  احلديث

 املالئمة واخلالية من األعراض الضارة هلا ؛ ينبغي لإلنسان أن خيتار الزوجة نعم
؛ ألن هذا يؤثر على الذرية بإذن  ، وأن خيتار من األسر الطيبة واألسر العريقة وألوالدها

 .  اهللا

 فهذا مل يثبت عن ؛ }اختاروا لنطفكم فالعرق دساس  {:  وأما صحة احلديث

 أن يتحرى الزوجة ؛ ألن اإلنسان ينبغي له  ولكن معناه صحيح يف اجلملة النيب
 فيختار الزوجة الصاحلة )٢( )١( }فاظفر بذات لدين تربت يداك  { ؛ لقوله  املناسبة
ً                          ، والصاحلة أيض ا يف نسبها وجسمها من اآلفات يف دينها ؛ ألن هذا له تأثري على العشرة              

 .  وتأثري على الذرية بإذن اهللا

 من تؤخر تزويج بناهتا حبجة انتهائهن من التعليم 
إن هلا بنات يف سن الزواج وقد تقدم إليهن اخلطاب :   سائلة تقول- ١٣٢س

                                                 ً                             ولكنها ترفضهم حبجة أن بناهتا سوف يكملن تعليمهن إميان ا منها بضرورة التعليم للفتاة 

                                                 
، أبو داود النكاح  )٣٢٣٠(، النسائي النكاح  )١٤٦٦(، مسلم الرضاع  )٤٨٠٢(البخاري النكاح ) ١(

 .  )٢١٧٠( النكاح ، الدارمي )٢/٤٢٨(، أمحد  )١٨٥٨(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٧(
 .  ) ١٢٣ / ٥ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
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 مصيبة أم وبعد انتهائهن من التعليم سوف تزوجهن فما حكم عملها هذا وهل هي
 ؟  خمطئة

؛ ألن الواجب أن الفتاة إذا بلغت وكانت حباجة إىل الزواج  هي خمطئة يف هذا العمل
ً                        ، وأيض ا التزويج فيه مصاحل منها أن يبادر بتزوجيها خشية عليها من الفساد        : 

 .  صيانتها وعفتها:     ً أول ا
 .  فيه طلب الذرية الصاحلة:       ً وثاني ا
 .  ج هلا وقيامه عليها وصيانتهافيه كفالة الزو:       ً وثالث ا

ّ                             فهو أمر غري ضروري وإمنا هو أمر مكم ل ال يفوت به الزواج الذي فيه وأما التعليم                                 
، بأن تتزوج وأن تواصل  املصاحل العظيمة واملنافع الكثرية مع أنه ميكن أن جتمع بني األمرين

؛ ألن تفويته فيه  اج، فيجب أن تقدم الزو ، أما إذا تعارض الزواج مع الدراسة دراستها
، هذا إذا كان التعليم  ، فإنه ال يترتب عليه كبري ضرر أضرار بالغة خبالف تفويت التعليم

ً         حمتشم ا وشرعي ا ، أنه  ، أما إذا كان التعليم كما هو الغالب على الدول اليوم غري امللتزمة    
سواء كانت متزوجة أو ، فهذا ال جيوز للمرأة أن تنتظم فيه  تعليم خمتلط وتعليم غري حمتشم

 .  ؛ ألن هذا جيرها إىل احلرام غري متزوجة

 حكم من مينع تزويج البنت الصغرى حىت تتزوج الكربى 
 هل جيب على األب أن مينع تزويج البنت الصغرى حىت تتزوج - ١٣٣س
 ؟  الكربى

ال جيوز لألب أن مينع تزويج البنت الصغرى إذا خطبت حبجة أنه ال بد من تزويج 
؛ ملا يتومهون  ، وإمنا هذا من عادات العوام اليت ال أصل هلا يف الشرع نت الكربى قبلهاالب

ً        ً          ، ولو صح هذا فإن فيه أيض ا إضرار ا بالصغرى                 ً        من أن فيه إضرار ا بالكربى والضرر ال  (                       
 .  ) يزال بالضرر
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 هل للوالد إجبار ابنته على الزواج 
  ؟  هل للوالد إجبار ابنته على الزواج- ١٣٤س

، ولكن ينبغي هلا أال تعصي والدها ما دام أنه نظر يف مصلحتها  ليس له أن جيربها
، أما مسألة اإلجبار فليس له أن  ، فال ينبغي هلا أن ختالف والدها              ً     ً واختار هلا كفؤ ا دين ا

 .  ، واهللا تعاىل أعلم                 ً                      ً            جيربها إذا كانت ثيب ا باالتفاق أو كانت بكر ا على الصحيح

 اة على الزواج من شاب يقبله والدها حكم إجبار الفت
 ما رأيكم يف إجبار الفتاة على الزواج من شاب يقبله والدها حيث إن - ١٣٥س

،  فتيات هذا اليوم لو استأذنتها للزواج من الشاب الذي تقدم خلطبتها جتدها ترفضه
قة ، وإذا وقفت وراء حقي ، وأنه يوجد هلا فىت أحالم تريده خاصة إذا كان ابن عمها

أحالمها جتده من ذلك النوع الذي ليس له عمل سوى اللعب بعواطف الفتيات 
 .  ؟ أفيدونا رعاكم اهللا املراهقات متسترين وراء شيء امسه احلب

، وأن خيتار هلا  جيب على األب وويل املرأة أن ينظر يف مصلحتها يف الزواج:     ً أول ا
، وجيب على املرأة  ظها مما ال ينبغي، ويصوهنا ويكرمها وحيف الكفء الذي تربأ به الذمة

؛ ألن املصلحة ظاهرة                                        ً     ً                  أن تطيع وليها باملعروف إذا اختار هلا كفؤ ا صاحل ا لتوافقه فيما رأى
، فكل من الويل واملرأة مأمور بأن ينظر يف  وهذا يترتب عليه مصاحل يف املستقبل.  يف هذا

 .  ، وملن ويل عليه املصلحة الدينية والدنيوية يف نفسه
، وهي متتنع وتريد                                                ً         أما ما ورد يف السؤال من أن ويل املرأة خيتار هلا كفؤ ا يصلح هلا

ً             شخص ا آخر ال يصلح ، وهو ممن ال يرغب فيهم من الناحية الدينية واخللقية فهذا ال جيوز    
؛  ، وال جيوز للويل أن ميكنها من ذلك ، وال جيوز للبنت أن تذهب إليه للمرأة أن تفعله

،  ، وهو الرقيب عليها يف هذا الشأن ويف غريه ر يف مصلحتها وهو مسؤول عنهاألنه ينظ
 .                                                       ً      ً فال جيوز للويل أن ميكنها من أن تتزوج من شخص ال يليق هبا دين ا وخلق ا
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،  ، وعن خلع احلجاب وقضية عالقة احلب هذه نشأت عن اختالط النساء بالرجال
، وعن استماع األغاين   وحدها بدون حمرم، وعن سفر الفتاة وعن النظر يف الصور الفاتنة

 .  وغري ذلك من أسباب الفتنة اليت تزخر هبا دنيا العامل اليوم

 إجبار الفتاة على الزواج مبن ال تريده 
 ؟   وهل جيوز له أن جيربها على الزواج مبن ال تريده- ١٣٦س

أما مسألة ، و ، وإمنا ميتنع من أن يزوجها من ال يصلح ال ميلك اإلجبار يف هذا
،  ، ولكن الصحيح خالف هذا اإلجبار فال جيوز إال ما ذكر من أن األب له أن جيرب البكر

، ولكن يعرض عليها  وأنه ليس لألب وال لغريه أن جيرب موليته على الزواج مبن ال تريده
، فال بد أن تستشار وال بد أن يؤخذ رأيها يف  ويكرر عليه وينصحها يف هذا إىل أن تقتنع

ُ  ِّ َْ ُ                      أعطى من ز و ج ت ه  بغري رضاها حق الفسخ ؛ ألن النيب  اهذ          )١(  . 

 حكم تزويج املرأة نفسها ممن ترغب فيه 
، ولكن والدها رفض قبوله   تقدم شاب متدين صفاته محيدة خلطبتها- ١٣٧س

                                               ، فهو يريد هلا شاب ا من العوائل العريقة ذات املال                    ً      ً حبجة عدم كفاءته حسب ا ونسب ا
هل جيوز هلا أن تنكح نفسها منه :  وتقول.  ينما هي راضية به وال تريد سواه، ب واجلاه

، مث إن اهللا  أليب حنيفة أنه جيوز ذلك " فقه السنة " ، فقد قرأت يف بدون ويل أمرها
، فإذا كان والدها سيحرمها من الزواج مبن هو  ويل أمور العباد كلها ومنها الزواج
، مث يزوجها ممن ال  وصيانة عرضها ومتمسك بدينهمناسب هلا وحريص على كرامتها 

، أفليس هلا احلق يف عدم استئذانه يف زواجها بشخص صاحل  يتصف هبذه الصفات
وتقوم هي بتزويج نفسها عند القاضي أو تستأذن أحد أقربائها اآلخرين املقتنعني بوجهة 

 ؟  نظرها

                                                 
 .  من حديث خنساء بنت خذام األنصاري رضي اهللا عنها)  ١٣٥ / ٦ (كما يف صحيح اإلمام البخاري ) ١(
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ا فنكاحها باطل عند ، فإن زوجت نفسه ال جيوز للمرأة أن تزوج نفسها:     ً أول ا
، وذلك ألن اهللا سبحانه وتعاىل خاطب بالتزويج أولياء                    ً      ً مجهور أهل العلم سلف ا وخلف ا

θ#)  {:  أمور النساء قال ßs Å3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{$# óΟä3ΖÏΒ tÅs Î=≈¢Á9$#uρ ôÏΒ ö/ä.ÏŠ$ t6 Ïã { )وقال   )١ ، 

ال نكاح إال بويل  {  وقال )٣( )٢( }إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه  {

 .  )٥( )٤( }وشاهدي عدل 

ما ذكرت السائلة من أهنا قرأت يف بعض كتب الفقه أن املرأة تزوج نفسها فهذا أما 
، وأما ما ذكرت من واقعتها وأن  قول مرجوح والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خالفه

، وهي ال ترى                        ً    ً      ً          ؛ ألن أباها يريد هلا زوج ا حسب ا ونسب ا يكافئها      ً                 هلا رأي ا خيالف رأي أبيها
ً                                       أن تتزوج شخص ا ترى أنه ذو دين وإن مل يكن ذا حسب ونسب، وإمنا متيل إىل  ذلك              ،

، فقد خييل إليها أن هذا الشخص يصلح هلا                                          ً فاحلق مع أبيها يف هذا وأبوها أبعد منها نظر ا
، وإذا حتقق  ، فليس هلا أن ختالف أباها ما دام أنه ينظر يف مصلحتها يف حني أنه ال يصلح

ً                         أن شخص ا غريه يصلح هلا ويكافئها يف  مقامه وحسبه ودينه وأىب أبوها أن يزوجها به فإنه      
، ولكن هنا ال بد فيه من                 ً                                          حينئذ يكون عاضل ا وتنتقل الوالية إىل من بعده من بقية األولياء

، وليس هلا  مراجعة القاضي لينقل الوالية من األب العاضل إىل من بعده من بقية األولياء
، ال بد من الرجوع إىل القاضي   رضا أبيهاهي أن تتصرف أو يتصرف أحد أوليائها بدون

، وإذا رأى نقل الوالية إىل آخر نقلها  الشرعي وهو ينظر يف املوضوع ومالبسات الواقعة
؛ ألن  ، وال بد من القيام على النساء ، فال بد من ضبط األمور يف الزواج حسب املصلحة

                                                 
 .  ٣٢:  سورة النور آية) ١(
 .  )١٩٦٧(، ابن ماجه النكاح  )١٠٨٤(الترمذي النكاح ) ٢(
، كالمها  ) ٦٣٣،  ٦٣٢ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٤٢،  ٤١ / ٤ " ( نهسن"  رواه الترمذي يف) ٣(

 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه
،  )٤/٤١٨(، أمحد  )١٨٨١(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٨٥(، أبو داود النكاح  )١١٠١(الترمذي النكاح ) ٤(

 .  )٢١٨٢(الدارمي النكاح 
، ورواه ابن أيب شيبة  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٤٨ / ١٠ " (  الكربىالسنن"  رواه البيهقي يف) ٥(

 .  ) ٤٥٦ - ٤٥٤ / ٣ " ( مصنفه"  يف
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احلرص على صيانتهن ، وأولياء أمورهن من الرجال عندهم من  النساء نظرهن قاصر
 .  ، واهللا أعلم والغرية عليهن ما ليس عندهن فينبغي مراعاة هذا

 حكم الزواج من غري إعالن 
، فقط أبوها  ، وبدون إعالن للزواج  يل أخ تزوج من امرأة يف السر- ١٣٨س

، وهو ال يريد أن يعلن عن  ، ووافقوا على ذلك وإخواهنا يعلمون عن هذا الزواج
؛ فهل هذا الزواج حالل أم   ً                                      ر ا للفرق الكبري يف املستوى االجتماعي بينهما؛ نظ الزواج

 .  ؟ أفيدونا ال
،  ، ووجود الشاهدين العدلني ؛ من وجود الويل إذا توافرت شروط عقد النكاح

، ولو مل  ، مع اخللو من املوانع الشرعية ؛ فالنكاح صحيح وحصول التراضي من الزوجني
، وهو                                         ً          ألن حضور الشهود وحضور الويل هذا يعترب إعالن ا للنكاح؛ حيصل اإلعالن الكثري
، والنكاح صحيح إن شاء اهللا إذا توافرت فيه هذه الشروط  احلد األدىن لإلعالن

 .  ؛ فهو أفضل ، وكلما كثر اإلعالن املذكورة

 زواج البكر دون إذن والدها وحكم الشرع يف املكاملات اهلاتفية
 داقة بني الشاب والشابة  والرسائل يف حدود الص

؟ وما حكم الشرع يف   هل جيوز للبكر الزواج دون إذن والدها- ١٣٩س
 ؟  املكاملات اهلاتفية والرسائل يف حدود الصداقة بني الشاب والشابة

،                ً      ، وهو أحسن نظر ا منها ؛ ألنه وليها ال جيوز للمرأة أن تتزوج دون إذن والدها
 .  يج ابنته من الكفء الصاحلولكن ال جيوز لألب أن مينع تزو

، إال تفعلوه تكن فتنة يف  إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه { قال 
 .  )٢( )١( }األرض وفساد كبري 

                                                 
 .  )١٩٦٧(، ابن ماجه النكاح  )١٠٨٤(الترمذي النكاح ) ١(
كم ، ورواه احلا ) ٦٣٣،  ٦٣٢ / ١ (، ورواه ابن ماجه يف سننه  ) ٤٣،  ٤١ / ٤ (رواه الترمذي يف سننه ) ٢(

 .  كلهم بنحوه)  ٨٢ / ٧ (، ورواه البيهقي يف السنن الكربى  ) ١٦٥،  ١٦٤ / ٢ (يف مستدركه 
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؛ ألن الوالد  على الزواج من شخص ال يرتضيه والدها                     َّ وال ينبغي للبنت أن تصر  
:  ، واهللا تعاىل يقول ؛ لعل اخلرية يف عدم التزوج منه ، وألهنا ال تدري         ً      أبعد نظر ا منها

}  # |¤ tã uρ β r& (#θ ™6 Ås è? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ @ Ÿ° öΝ ä3 ، وعليها أن تسأل اهللا أن خيتار هلا  )١( } 3 9©
 .  الصاحل

؛ ألن هذا  وال جيوز للفتاة أن يكون بينها وبني أحد من الشباب مكاملات ورسائل
، وألن هذا يذهب احلياء من  ، ويطمع فيها هؤالء الشباب  يفضي إىل ما ال حتمد عقباهقد

 .  اذير الشيء الكثري، وفيه من احمل الفتاة

                                                         حكم العقد سر ا ويكون بوضع القرآن الكرمي ويشهد عليه كل واحد
  من الزوجني برضاه على اآلخر 

، وكالنا موافق على  ، وأريد الزواج من امرأة مطلقة  أنا رجل متزوج- ١٤٠س
؛ فهل جيوز  ؛ بسبب خالفات شخصية بينهم ، ولكن أهلنا يرفضون هذا الزواج اآلخر

؛ بأن نضع القرآن الكرمي بيننا ويشهد عليه كل واحد منا برضاه                  لنا أن نتزوج سر ا
 ؟  ؟ أفيدونا بارك اهللا فيكم ، أو أن العقد هبذا الشكل ال يصح باآلخر

،  ، والعقد الصحيح هو أن يكون هناك ويل مع الزوجة العقد هبذا الشكل ال يصح
، وأن  ، وأن يكون هناك شاهدان فأكثر زوجوأن حيصل اإلجياب من الويل والقبول من ال

 .  ، وال بد أن تتوافر شروط العقد يكون هذا عن رضا من الطرفني
، ومن  هذا من اخلرافات! ! أما أن حيصل االتفاق بينك وبني املرأة على املصحف 

،  ، وال أن تعقد لنفسها ، وليس للمرأة أن تزوج نفسها               ً       ، وليس هذا عقد ا شرعي ا البدع
 .  إمنا يعقد هلا وليهاو

                                                 
 .  ٢١٦:  سورة البقرة آية) ١(
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؛  أن فيه مشاحة بني الطرفني بني أقاربك وأقارهبا:  وما دام أن األمر كما ذكرت
،  ، وهي ييسر هلا من األزواج ما يناسبها ، والنساء كثريات فاألوىل االبتعاد عن مثل هذا

 .  ؛ بدون نزاع وبدون دخول يف مشكالت وأنت ييسر لك من الزوجات ما يناسبك

 من أراد الزواج بفتاة وأهله رفضوا الفتاة حكم 
، فأخربت   أنا شاب أريد أن أتزوج وقد خطبت فتاة من خارج أسرتنا- ١٤١س

،  ، وأنا مصر على الزواج من هذه الفتاة ، فرفضا هذا الزواج والدي وأمي بذلك
؛ لن أساحمك ال يف الدنيا وال يف  إن تزوجت هذه الفتاة:  ولكن والديت قالت يل

، وأنا ال  وكذلك بقية إخويت ووالدي كذلك رفضوا!                 ً  ، وال تواصلنا أبد ا  آلخرةا
؛  ، وأنا على إصرار شديد ؟ فلم يظهر يل منها ما مينع أدري ملاذا رفضوا زواجي منها

؟  ؟ أفيدوين ماذا أفعل                   ً       ً         ، أو يعترب هذا عقوق ا وعصيان ا لوالديت        َّ              فهل علي  إمث إن تزوجتها
 ؟  أتزوجها أم أتركها

، وهم من أنصح  ما دام أنه قد أمجع والداك وإخوتك على منع التزوج من هذه الفتاة
؛ ملا منعوك من                            ً         ، فلوال أهنم يعلمون منها شيئ ا ال يناسب ، وأرفق الناس بك الناس لك
ً                                            ، خصوص ا الوالدين وشفقة الوالدين وحرصهما على ولدمها زواجها ؛ فال ينبغي لك أن       

، والنساء  وقد حذروك منها ونصحوك باالمتناع من الزواج هبا،  تتزوج هذه املرأة
ٌ    ؛ فإطاعة والديك وإخوتك خري  لك     َّ        ً     ؛ عو ضه اهللا خري ا منه              ً   ، ومن ترك شيئ ا هللا كثريات                           . 

#  {:  يقول اهللا تعاىل |¤ tã uρ β r& (#θèδ tõ3s? $\↔ ø‹x© uθ èδ uρ ×öyz öΝà6©9 ( # |¤ tã uρ β r& (#θ ™6Ås è? $ \↔ ø‹x© uθ èδ uρ 
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 حكم توكيل املرأة ابن عمتها يف زواجها 
م املوكلون على ، وأعمامها ه  أرادت فتاة الزواج من ابن عمها- ١٤٢س
؛  ؛ غري أهنم رفضوا تزوجيها من ابن عمها هذا الذي تريده هي ويريدها هو تزوجيها

                                                 
 .  ٢١٦:  سورة البقرة آية) ١(
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، وقد ذهبوا إىل  ، ومل جتد من يتوىل تزوجيها حبجة أن بينهم سوء تفاهم وخصام
، فرفض  عمها:  ؛ تعين إن هذا أخي:  ؛ قالت ، وحني سأهلم عن وليها القاضي

، فوافق  ، فتوىل أمر تزوجيها فرجعت البنت ووكلت ابن عمتها،  القاضي العقد بينهما
؛ فماذا  ؟ وإن مل يكن                       ً ؛ فهل يعترب النكاح صحيح ا ، ومت الزواج القاضي على واليته
 ؟  عليهم أن يفعلوا اآلن

                                                             ً    ننصح أعمامهما أن ال يكون ما بينهم وبني اخلاطب من سوء التفاهم سبب ا يف :     ً أول ا
، فيجب عليهم أن يتقوا اهللا  صريها وتزوجيها مبن يصلح هلا وتصلح لهالتأثري على البنت وم

، وأن ال مينعوا هذه البنت من الكفء الذي يريد التزوج هبا بدافع أن  سبحانه وتعاىل
! ؟  ؛ فما ذنبها أن حترم من مصلحتها وكفئها بينهم وبينه سوء تفاهم وأغراض شخصية

 .   ويؤدوا األمانة اليت محلها اهللا إياها، فعليهم أن يتقوا اهللا سبحانه وتعاىل
، وإمنا الذي  ؛ فالتوكيل ليس هلا أما من ناحية ما حصل ومت من أهنا وكلت ابن عمتها

، فإذا  ؛ فال بد أن تكون الوكالة صادرة من القاضي ال من البنت ميلك التوكيل هو وليها
،  فهذا العقد غري صحيح؛  ، وعقد هلا ؛ أهنا وكلت ابن عمتها كان األمر كما ذكرت

 .  واهللا أعلم.  ، وينظر يف املوضوع ؛ بأن تذهب مع وليها إىل القاضي وعليهم إعادته

 حكم والية اخلال على ابنة أخته يف الزواج 
                             ّ                            هناك امرأة هندية مطلقة وال ويل  هلا وليس هلا أقارب سوى خاهلا - ١٤٣س

ّ                      وابنها الذي مل يبلغ سن  الرشد بعد وتقيم يف اهل تقدم خلطبتها رجل هندي يقيم هنا .  ند                    
، وبعد  يف اململكة وحصل على موافقتها على الزواج منها وقت أن كان هناك يف اهلند

، فاستأذنت هي خاهلا وابنها الذي يبلغ ثالث  أن سافر أراد أن يعقد عليها وهي غائبة
 ورقة خبط يف أن توكل خطيبها يف الزواج هبا وهي غائبة فكتبت)  ١٣ (عشرة سنة 

يدها ووقع عليها خاهلا وابنها تقول فيها على لسان خاهلا أنا أوكلك أن تزوج نفسك 
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    ً                                           وفعل ا وصلت هذه الورقة مع صورة هلا إىل اخلاطب ونطق .  من بنت أخيت فالنة
 ؟  بالقبول أمام شاهدين مسلمني عدلني فهل يصح مثل هذا العقد أم ال

 ليس للخال والية على ابنة أخته وليس للمرأة أن ؛ ألنه هذا اإلجراء ال يصح به العقد
، فهذا اإلجراء والكتابة اليت كتبت  ، وليس هلا الوالية على نفسها توكل من يزوجها

وعلى املرأة أن يعقد هلا وليها وهو أقرب عصبتها .  ووقعتها وأشهدت عليها ال قيمة هلا
، فإذا مل يكن هلا عصبة فيعقد هلا                                           ً      يعين يعقد هلا املوجود من عصبتها ولو كان بعيد ا منها

 .  ويل األمر املوجود يف البلد الذي هو أمري البلد أو قاضي البلد الشرعي

 من عقد على امرأة وبه مرض الصرع 
، وقد كتب  ، ولكن هذا ال يعيقه عن اجلماع  أخي مصاب بالصرع- ١٤٤س

 ؟  أم ال جيبعلى امرأة فهل جيب عليه أن خيربها مبا فيه قبل أن يدخل هبا 
                                                       َ ْ        نعم جيب على كل من الزوجني أن يبني لآلخر ما فيه من العيوب اخل ل قية قبل 

، وأقطع للرتاع  ؛ ألن هذا من النصح وألنه أقرب إىل حصول الوئام بينهما الزواج
 .  وال جيوز الغش والكتمان.  وليدخل كل منهما مع اآلخر على بصرية

 حكم امرأة ردت رجال ملتزما 
، وهو  ، وقد تقدم خلطبيت شاب ملتزم  سنة١٦أنا فتاة أبلغ من العمر  - ١٤٥س

، بل وأكرهه من  ؛ ألين ال أحبه ، ولكنين ال أرغب يف الزواج منه مؤذن بأحد املساجد
، وهو يدخل يف ضمن من يرضى  ؛ فهل أنا آمثة يف ردي له ورفضه قبل أن خيطبين

 .                      ً ؟ أفتونا جزاكم اهللا خري ا دينه
؛ ألن               ً ، ولو كان صاحل ا ؛ فال إمث عليك ال ترغبني الزواج من شخصإذا كنت 

؛ إال إذا كنت تكرهينه  الزواج مبناه على اختيار الزوج الصاحل مع االرتياح النفسي إليه
،  ، واملؤمن جتب حمبته هللا ؛ فإنك تأمثني يف ذلك من ناحية كراهة املؤمن من أجل دينه
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                          ً                    ولكن ال يلزمك مع حمبتك له دين ا أن تتزوجي منه ما ،  ومن ناحية كراهة متسكه بدينه
 .  واهللا أعلم.                       دمت ال متيلني إليه نفسي ا

 من رفضت الزواج من رجل ذي دين وأخالق عرفت يف أهله الغيبة والنميمة 
 إذا كانت الفتاة ال تريد الزواج من رجل مسعت من أهلها أنه ذو دين - ١٤٦س

ً                              ه ليس بغض ا فيه بل يف أهله الذين رأهتم هي، ولكنها ال تريد وأخالق حسنة ، وتعرف          
 ؟  أهنم يغتابون الناس وفيهم النميمة فهل هلا احلق أن ترفضه

، فإنه ينبغي هلا                                                           ً    إذا كان أهلها يعرفون هذا الشخص بدينه وأمانته واختاروه زوج ا هلا
 هبم وحيرم ، أما حالة أهله وكوهنم يغتابون الناس فهذا شيء يتعلق 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
غتابون فيها الناس وال تفوت فرصة الزواج بالرجل الكفء الذي خيتاره هلا أهلها يف حالة ي

، وأن تأخذ بالصاحل هلا وهو  ؛ ألنه بإمكاهنا تدارك احملذور كما ذكرنا من أجل ذلك
 .  ، واهللا أعلم الزواج هبذا الرجل الكفء الصاحل هلا

 من عقد على امرأة باسم أختها املتوفاة 
، وعند الكتابة على هذه                         ً   فتاة عمرها ثالثة عشر عام ا تزوجت من- ١٤٧س

                                     ً                                   الفتاة رفض املأذون أن يكتب يل عليها نظر ا لصغر سنها وكتب يل على اسم شقيقتها 
 ؟                                       ؛ ألهنا أكرب منها سن ا فما حكم هذا الزواج املتوفاة

 ، أما جمرد سؤال يف هذا حيتاج أن يرجع فيه إىل القاضي ليحضرهم وحيقق يف القضية
اإلذاعة عن عقد حصل فيه ارتباك فهذا ال يناسب اجلواب عليه يف اإلذاعة بل ال بد أن 

 .  واهللا أعلم.  يكون احلكم عليه عند القاضي وعند حضور الطرفني يف القضية
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                          ً                               من علم عن رجل خيتلس أحيانا  ومل خيرب عنه والده عند خطبة أخته 
، واستشارين              ً ه خيتلس أحيان ا تقدم شاب خلطبة أخيت وسبق أن مسعت أن- ١٤٨س

، واآلن مت الزواج  أهلي بذلك فأخربهتم مبا مسعت عنه ونصحتهم أال يستجيبوا لذلك
 ؟  ؟ فماذا أفعل ألكفر عما حدث مع العلم أنه كان يف وسعي أن أوقف هذا الزواج

                          َّ                                             ما دمت قد أديت النصيحة وبي نت ما يف هذا الشخص ولكن أهلك مل يقبلوا النصيحة 
، إال أنه يلزمك أن  ، فقد أديت الواجب وال يلزمك أكثر من هذا دموا على تزوجيهوأق

 هذا ، وأن ختوفه باهللا  ، وأن حتذره من هذا األمر تواصل النصيحة للشخص نفسه
 .  ، واهللا تعاىل أعلم الذي يسعك

 إن الزواج من القريبات يسبب إجناب أطفال مشوهني :  قول من قال
إن زواج الفتاة من ابن عمها أو قريبها :   يف الذين يقولون ما رأيكم- ١٤٩س

يسبب إجناب أطفال مشوهني وهذه البادرة تثري الفزع يف نفوس الفتيات وجتعلهن 
، فما مدى  يرفضن الزواج من أقارهبن مما يتسبب يف إثارة املشكالت بني األقارب

 ؟  ؟ وما رأي اإلسالم فيه صحة هذا االدعاء
، فليس زواج املرأة من ابن العم أو ممن هو من قبيلتها  ري صحيحةهذه الشائعة غ

، وهذا                                                                  يسبب والدة أطفال مشوهني أو متخلفني عقلي ا أو مصابني بغري ذلك من األمراض
، نعم يرى بعض العلماء أنه ينبغي أن يتزوج بامرأة من غري  اعتقاد فاسد وشائعة باطلة

،  ، وقال به بعض أهل العلم ، فهذا شيء ذكر ألن ذلك أجنب للولد:  ، قالوا أقاربه
،  ، هذا مل يقله أحد منهم فيما أعلم وال أصل له                              ً ولكن ليس معىن هذا أن يولد مشوه ا

  ابنته فاطمة رضي اهللا عنها من ابن عمها علي بن أيب طالب وقد زوج النيب 
 .  وتزوج الصحابة من قريباهتم
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  ولو كانت األخوة بسبب الرضاع حكم اجلمع بني األختني يف الزواج حىت
 هل اجلمع بني األختني يف الزواج حمرم حىت لو كانت األخوة بسبب - ١٥٠س

الرضاع فقط وكل واحدة من عائلة أخرى أم أن التحرمي خاص باألختني من القرابة 
 ؟  فقط

β  { يقول اهللا سبحانه وتعاىل يف عداد احملرمات من النساء يف النكاح r& uρ (#θ ãè yϑ ôf s? 

š ÷ t/ È ÷ tG ÷z W{ ، وهذا عام فال جيوز للشخص أن جيمع بني األختني   اآلية )١( } #$

حيرم من الرضاع ما حيرم من  { ، ولقوله  سواء كان ذلك بالنسب أو بالرضاع

 .  )٣( )٢( }النسب 

 }Ÿωمعىن قوله  uρ (#θ ßs Å3Ζs? $ tΒ yx s3tΡ Νà2 äτ!$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$#  { إىل قوله  :} χ Î) ©!$# 

tβ% x. #Y‘θàxî $ VϑŠ Ïm §‘ ∩⊄⊂∪ {  

Ÿω  {:   قال تعاىل يف سورة النساء- ١٥١س 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™ ∩⊄⊄∪ { )إىل قوله تعاىل )٤  :
}  β r& uρ (#θ ãè yϑ ôf s? š ÷ t/ È ÷ tG ÷z W{ $# ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 3 χ Î) ©! $# tβ% x. # Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm §‘ ∩⊄⊂∪ { )٥(  

  ؟ ما معىن ذلك
سباب التحرمي يعود يف هذه ، وأ  احملرمات يف النكاح                    َّ     يف هذه اآلية الكرمية بي ن اهللا 

 :  اآليات إىل ثالثة أشياء

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

 .  )١/٢٩٠(، أمحد  )١٩٣٨(
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه)  ١٤٩ /٣(رواه البخاري يف صحيحه ) ٣(
 .  ٢٢:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٥(
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 .  النسب -١
 .   الرضاع-٢
 .   املصاهرة-٣

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 { )١(  
تفيد أنه ال جيوز لإلنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده وإن عال سواء كان اجلد من 

 .  ، وسواء دخل باملرأة أم مل يدخل هبا  ِ              ِ      ق بل األم أو من ق بل األب
ً                                   فإذا عقد الرجل على امرأة عقد ا صحيح ا حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأ بناء بناته                             ً     

 .  وإن نزلوا
ôM  {:  ويف 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  )٢
،  ، والبنات وإن نزلن من بنات االبن                   ِ              ِ      علون من اجلدات من ق بل األب أو من ق بل األم

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

 .  ألم
،  ، 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

،  ، واخلاالت ألب أخواهتا من أبيها وأبيهاالشقيقات أخوات أمك من أمها  فاخلاالت
 .  واخلاالت ألم أخواهتا من أمها

، وعمة له  واعلم أن كل خالة لشخص أو عمة لشخص فهي خالة له وملن تفرع منه
، وكذلك عمة أمك عمة لك  ، وخالة أبيك خالة لك وملن تفرع منه فعمة أبيك عمة لك

                                                 
 .  ٢٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٢(
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، وخاالت  أو جداتك عمات لكوكذلك عمات أجدادك .  وخالة أمك خالة لك
 .  أجدادك أو جداتك خاالت لك

، فبنت أخيك الشقيق                                      ً             وبنات األخ وإن نزلن سواء كان األخ شقيق ا أو ألب أو ألم
،  ، وبنت بنتها حرام عليك وبنت ابنها حرام عليك وإن نزلن أو ألب أو ألم حمرمة عليك

 .  وكذلك نقول يف بنات األخت
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 ÷z W{$# { )حيرم على الرجل :   فقل، وإن شئت حصرها  )١
،  وفروع األب واألم وإن نزلن.  ، والفروع وإن نزلن من النساء األصول وإن علون

 .  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 الرضاعة ما حيرم من  { ، وقد قال النيب  إشارة إىل ما حيرم بالرضاعة

 ضاع وهن األمهات والبنات فما حيرم من النسب حيرم نظريهن من الر)٤( )٣( }النسب 
فنظري هؤالء من الرضاع .  واألخوات والعمات واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت

  )٥( }حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  { 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 

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

 .  )١/٢٩٠(، أمحد  )١٩٣٨(
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ١٤٩ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
، ابن ماجه النكاح  )٣٣٠٦(، النسائي النكاح  )١٤٤٧(ع ، مسلم الرضا )٢٥٠٢(البخاري الشهادات ) ٥(

 .  )١/٢٩٠(، أمحد  )١٩٣٨(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٠٩٩

öΝà6Î7≈ n= ô¹ r& { )فهؤالء الثالث حمرمات بالصهر فقوله )١  : }  àM≈yγ ¨Β é&uρ öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ { )يعين  )٢
واء من قبل األب أم من قبل األم أنه حيرم على الرجل أم زوجته وجدهتا وإن علت س

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

.                                               ً       ، فلو قدر أن البنت ماتت أو طلقها فإنه يكون حمرم ا ألمها يعين وإن مل يدخل بالبنت
               ً                   ها فإنه يكون حمرم ا ألمها تكشف وجهها ولو قدر أنه تأخر دخوله على املرأة اليت تزوج
؛ ألن أم الزوجة وجداهتا حيرمن جملرد العقد  عنده ويسافر هبا وخيلو هبا وال حرج عليها

àM≈yγ  {:  لعموم قوله تعاىل ¨Β é&uρ öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ { )واملرأة تكون من نساء الزوج مبجرد  )٣ 
 .  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  )٤ 
فمىت تزوج اإلنسان امرأة فإن بناهتا من .  بذلك بنات الزوجة وبنات أوالدها وإن نزلوا

، وكذلك بنات أوالدها من ذكور وإناث فبنت ابنها وبنت  غريه حرام عليه ومن حمارمه
ãΝà6ç6  {:   اشترط هنا شرطني، ولكن اهللا  بنتها كبنتها Í×¯≈ t/u‘ uρ  ÉL≈ ©9$# ’ Îû Νà2 Í‘θàf ãm ÏiΒ 

ãΝä3Í← !$ |¡ÎpΣ ÉL≈ ©9$# ΟçFù= yz yŠ £Îγ Î/ { )٥(   . 
 .  فاشترط يف حترمي الربيبة أن تكون يف حجر الرجل

 .            ً                                 واشترط شرط ا آخر أن يكون دخل بأمها أي جامعها
:  فهو عند مجهور أهل العلم شرط أغليب ال مفهوم له وهلذا قالوا:  ا الشرط األولأم

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

                                                 
 .  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(
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  {:  وهو قوله تعاىل:  وأما الشرط الثاين ÉL≈©9$# ΟçFù= yz yŠ £Îγ Î/ { )فهو شرط مقصود  )١ 

  {:  وهلذا ذكر اهللا تعاىل مفهومه ومل يذكر مفهوم قوله ÉL≈©9$# ’ Îû Νà2 Í‘θàf ãm { )فدل  )٢ 

  {:  هذا على أن قوله ÉL≈©9$# ’Îû Νà2 Í‘θ àf ãm { )ال يعترب مفهومه )٣   . 

  {:  أما قوله ÉL≈©9$# ΟçFù= yz yŠ £Îγ Î/ { )فقد اعترب اهللا مفهومه فقال )٤   :}  β Î* sù öΝ ©9 

(#θ çΡθ ä3s? ΟçFù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨã_ öΝà6ø‹n= tæ { )٥(   . 

≅ã  {:  أما قوله Í×¯≈ n= ym uρ ãΝà6Í←!$ oΨ ö/r& t É‹©9$# ôÏΒ öΝà6Î7≈ n= ô¹ r& { )فاملراد بذلك زوجة  )٦ 
العقد وزوجة ابن االبن حرام على جده مبجرد االبن وإن نزل حرام على أبيه مبجرد 

ً                            ، وهلذا لو عقد شخص على امرأة عقد ا صحيح ا مث طلقها يف احلال كانت حمرمة  العقد      ً                               
≅ã  {:  على أبيه وجده وإن عال لعموم قوله تعاىل Í× ¯≈ n= ym uρ ãΝ à6 Í← !$ oΨ ö/ r& t É‹ ©9 $# ô ÏΒ 

öΝ à6 Î7≈ n= ô¹ r& { )واملرأة تكون حليلة لزوجها جملرد العقد )٧   . 
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)٨( }الرضاع ما حيرم من النسب  uρ (#θ ßs Å3Ζs? 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٣:  ساء آيةسورة الن) 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(
، ابن ماجه النكاح  )٣٣٠٦(، النسائي النكاح  )١٤٤٧(، مسلم الرضاع  )٢٥٠٢(البخاري الشهادات ) ٨(

 .  )١/٢٩٠(أمحد ،  )١٩٣٨(
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 ١١٠١

$ tΒ yx s3tΡ Νà2 äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )وقوله تعاىل  )١ ،  :}  àM≈yγ ¨Β é&uρ öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ ãΝà6ç6 Í×¯≈ t/u‘ uρ 

 ÉL≈©9$# ’ Îû Νà2 Í‘θ àf ãm ÏiΒ ãΝä3Í← !$ |¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9$# ΟçFù= yz yŠ £Îγ Î/ { )٢(   . 

≅ã  {:  والرابعة قوله تعاىل Í×¯≈ n= ym uρ ãΝà6Í← !$ oΨö/r& t É‹©9$# ôÏΒ öΝà6Î7≈ n=ô¹ r& { )٣(   . 

β  {:  وأما قوله تعاىل r&uρ (#θ ãè yϑ ôf s? š ÷t/ È ÷tG ÷z W{$# { )فهذا التحرمي ليس حترمي ا  )٤    ً                    
؛ ألن التحرمي هو اجلمع فليست أخت الزوجة حمرمة على الزوج لكن حمرم عليه أن      ً مؤبد ا

βr&uρ (#θ  {:   تعاىلوهلذا قال.  جيمع بينها وبني أختها ãèyϑ ôf s? š ÷t/ È ÷tG ÷z W{$# { )ومل  )٥ 
 .  وأخوات نسائكم:  يقل

 احملرم ألن.  فإذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة بأن متت العدة فله أن يتزوج أختها
حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة  {، وكما حيرم اجلمع بني األختني فإنه  اجلمع

فالاليت حيرم اجلمع .  )٧( ، كما ثبت ذلك يف احلديث عن رسول اهللا  )٦( }وخالتها 
وأما بنات العم وبنات اخلال .  ، واملرأة وخالتها املرأة وعمتها، و األختان:  بينهن ثالث

 .  يعين أن تكون امرأة بنت عم ألخرى أو بنت خال ألخرى فإنه جيوز اجلمع بينهما

                                                 
 .  ٢٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٥(
، النسائي النكاح  )١١٢٦(، الترمذي النكاح  )١٤٠٨(، مسلم النكاح  )٤٨٢٠(البخاري النكاح ) ٦(

، مالك النكاح  )٢/٤٥٢(، أمحد  )١٩٢٩(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٦٦( داود النكاح ، أبو )٣٢٩١(
 .  )٢١٧٩(، الدارمي النكاح  )١١٢٩(

 .  ، من حديث جابر بن عبد اهللا وأيب هريرة رضي اهللا عنهم ) ١٢٨ / ٦ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٧(
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 ١١٠٢

 حكم من تزوج بامرأة أبيه وأتى منها بأوالد 
ً                 ً  ماذا جيب فعله على من تزوج امرأة أبيه علم ا أن هلا منه أوالد ا- ١٥٢س  ؟                                         
 :  تعاىل حرم زواج امرأة األباهللا 

Ÿω  {:  قال اهللا 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 …çµ ¯ΡÎ) 

tβ$ Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù $ \Fø)tΒ uρ u!$ y™ uρ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊄⊄∪ { )١(   . 
أما إذا فعله عن جهل ومل يستحله .  فمن استحل هذا كفر وارتد عن دين اإلسالم

، وجيب أن  ، والنكاح هذا باطل وجيب التفريق بينهما على الفور             ً    ً فهذا خمطئ خطأ  كبري ا
 .  يغلظ عليه يف هذا الشأن

عمد هذا الشيء يكونون شرعيني ألن هذا واألوالد إذا كان تزوجها عن جهل ومل يت
 .  بشبهة

 حكم الزواج من بنت زوجة األب من رجل آخر 
، وتزوج الرجل                                    ً          عندنا رجل تزوج بزوجة فوضعت له ولد ا مث توفيت- ١٥٣س

، فتزوج  بزوجة أخرى وهلا بنت من زوجها األول فوضعت الزوجة األخرية ولدين
 ؟  ؛ فهل هذا جيوز أم ال     ً         ت أخت ا إلخوانهالولد الذي ماتت أمه بالبنت اليت صار

جيوز لإلنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه إذا كانت هذه البنت من رجل آخر كما 
؛ بأن كان رضع من  ؛ إال إذا كان هناك رضاع ؛ ألهنا ال قرابة بينه وبينها ورد يف السؤال

؛ فإنه ال   رضاع، أما ما مل حيصل ؛ فحينئذ حترم للرضاع ، أو هي رضعت من أمه أمها
 .  واهللا أعلم.  ، وجيوز له أن يتزوجها عالقة بينهما

                                                 
 .  ٢٢:  سورة النساء آية) ١(
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 ١١٠٣

 حكم من يتزوج بنت زوجة أبيه إذا كانت البنت من رجل آخر 
، فهل   رجل تزوج بامرأة وهلا بنت عند زواجه منها ورزق منها بأوالد- ١٥٤س

 ؟  حيل البن الرجل من غريها أن يتزوج بنت هذه املرأة اليت تزوجها أبوه
، وهو  ؛ ألنه ال عالقة بينه وبينها من ناحية القرابة فهي أجنبية منه ال بأس بذلك

، لقوله تعاىل ملا  ، فيجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر أجنيب منها
Ïm≅¨  {:  ذكر احملرمات يف النكاح é&uρ Νä3s9 $ ¨Β u!#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ { )اآلية )١   . 

 حكم من يتزوج بنت زوجته اليت دخل هبا من زوج قبله أو بعده 
                                           ً                 رجل تزوج امرأة وطلقها دون أن تنجب له أطفال ا فتزوجت من رجل - ١٥٥س

رجل األول الذي طلقها بنتها                            ً                     آخر وأجنبت من الرجل الثاين بنت ا هل جيوز أن يتزوج ال
 ؟  من الرجل الثاين

ال جيوز للرجل أن يتزوج بنت زوجته اليت دخل هبا من زوج قبله أو بعده لقوله تعاىل 
ãΝà6ç6  {:  ملا ذكر احملرمات يف النكاح 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/ Ÿξsù yy$ oΨ ã_ öΝà6ø‹n= tæ { )٢(   . 
 .  والربيبة هي بنت زوجته من غريه أو بنات أوالدها مهما نزلوا

 جه أخته هل يسمى شغارا حكم من يزوج ابنته لرجل آخر على أن يزو
 عندما يزوج الرجل ابنته لرجل آخر على أن يزوجه أخته فهل يسمى - ١٥٦س

؟ أفيدونا جزاكم   بشأنه؟ وهل ورد حديث عن النيب  ؟ وهل هو حمرم         ً هذا شغار ا
 ؟       ً اهللا خري ا

إذا زوج الرجل موليته لرجل آخر على أن يزوجه اآلخر موليته ومل يكن بينهما مهر 
 )١( ، وقد هنى عنه رسول اهللا  ؛ حيث جعلت أنثى يف مقابل أنثى كاح الشغارفهو ن

                                                 
 .  ٢٤:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٢(
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 ١١٠٤

أما إذا زوج كل واحد منهما اآلخر موليته من .  وهو نكاح باطل جيب أن يفرق بينهما
، وكان هناك  غري اشتراط وإمنا مت عن طريق التراضي ورغبة كل من املرأتني يف زوجها

 .  نتفاء الضررصداق تام فليس هذا من الشغار ال

 حكم الزواج من بنت الزوجة بعد وفاة الزوجة 
ً                                يف قريتنا رجل كان متزوج ا من امرأة وهلا بنت من رجل قبله- ١٥٧س ، وبعد                        

؟ وما معىن  ، فهل جيوز له ذلك ، وبعد وفاهتا بفترة تزوج ابنتها مدة توفيت زوجته
 ؟    اآلية)٢( } ãΝà6ç6Í×̄≈t/u‘uρ ÉL≈©9$# ’Îû Νà2Í‘θàfãm  {:  قوله تعاىل يف عرض بيان التزوج هبن

، والربيبة  الربيبة من مجلة احملرمات كما ذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف اآلية اليت ذكرهتا
 مهما نزلت بنتها لصلبها أو بنت أوالدها مهما نزلت هي بنت الزوجة أو بنت أوالدها

                           ً          ، وهذا الذي ذكرت إن كان واقع ا فالعقد  فهي ربيبة لزوج األم ال جيوز له أن يتزوجها
  {:  ، وقوله تعاىل باطل على قول مجاهري أهل العلم ÉL≈ ©9$# ’ Îû Νà2 Í‘θàf ãm { )٣(   ،

، وإال فإن بنت الزوجة اليت دخل بأمها أو بنت  ، وإمنا هو لبيان الواقع وصف ال مفهوم له
،  ، ولو مل تكن يف بيته ، ولو مل تكن يف حجره حرمة أبدية ولدها حترم على زوج األم

، هذا قول   ال حتل له ما دام أنه دخل بأمهاولو جاءت من زوج آخر بعد أن طلقها فإهنا
، واهللا  مجاهري أهل العلم ومل يقل مبفهوم هذا الوصف إال قلة وهو قول شاذ ال يعمل به

 .  أعلم

 حكم الزواج من أخت زوجة اجلد 
 كانت جديت والدة أيب على قيد احلياة وكذلك جدي وقد توفاها اهللا - ١٥٨س

                          ً                     تقدم إلحدى بنات القرية وفعل ا تزوجها وبعد مدة من ، ف فأراد جدي أن يتزوج بأخرى
                                                 

 
 .  من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما)  ١٢٨ / ٦ (كما يف صحيح البخاري ) ١(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٣(
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؟ وماذا  زواجه هبا تقدمت أنا خلطبة أختها الصغرى وقد مت زواجي منها فهل جيوز ذلك
 ؟  تصبح قرابة أوالدي ألوالد جدي من هذه املرأة لكوهنم أبناء خاالت من ناحية

.  نع من ذلكجيوز لإلنسان أن يتزوج أخت زوجة جده وأخت زوجة أبيه ال ما
 .  وبالنسبة ألوالدك يكونون أوالد خالة ألعمامك أوالد جدك وليس يف هذا كبري إشكال

 حكم الزواج من أخت األخت ألم 
 يل أخت من األب وهلا أخت من األم فهل جيوز يل أن أتزوج من أخت - ١٥٩س

 ؟  أخيت ألمها
، ألنه ليس بينك  األمإذا كان لك أخت من األب فإنه جيوز لك أن تتزوج بأختها من 

≅¨  {:  وبني أختها من األم عالقة فال مانع من ذلك لقوله تعاىل Ïm é& uρ Ν ä3 s9 $ ¨Β u !# u‘ uρ 

öΝ à6 Ï9≡ sŒ { )١(   . 

 وج بتلك الطريقة وطلق بعد أن محلت زوجته علة حترمي نكاح املتعة وحكم من تز
؟ وما احلكم يف شخص كان   ما هي العلة الشرعية يف حترمي نكاح املتعة- ١٦٠س

؟ وما احلكم  جيهل هذا احلكم وقد تزوج امرأة زواج متعة وطلقها بعد أن محلت مبولود
 ؟                                َّ               يف هذا املولود أهو شرعي وينسب إيل  ويرث ويورث منه

ً        ً      هني ا صرحي ا وناسخ ا ملا )٢( هنى عنه عام الفتح ؛ ألن النيب  اطل حمرمنكاح املتعة ب     ً   
، وأمجع على ذلك علماء املسلمني مل خيالف منهم أحد إال من شذ  سبق من اإلذن باملتعة

، واخلالف  فاملتعة حرام ونكاح باطل بإمجاع العلماء.  من الفرق الضالة وال عربة خبالفهم
عربة به وال ينقض اإلمجاع مع النصوص الصرحية الصحيحة يف الذي فيها خالف شاذ ال 
،   وقد تواتر بذلك وتضافرت ودلت على بطالن نكاح املتعةحترمي املتعة عن رسول اهللا 

                                                 
 .  ٢٤:  سورة النساء آية) ١(
عباس وجابر بن عبد اهللا من حديث علي بن أيب طالب وابن )  ١٢٩ / ٦ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٢(

 .  وسلمة بن األكوع رضي اهللا عنهم
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 أن املطلوب يف النكاح أن يكون لرغبة واستدامة بني - واهللا أعلم -واحلكمة يف ذلك 
، وإمنا هو لفترة   ال حيصل به املطلوب- وهو نكاح املتعة -، والنكاح املؤقت  الزوجني

، واإلسالم  ، وال يكون بذلك عشرة وال يكون بذلك بقاء للتزاوج والتوالد معينة مث يزول
، فاملتعة  ، وحريص على بقاء الزوجية حريص على الزواج وحريص على إجناب الذرية

 املصاحل الزوجية ، ألهنا عبارة عن رغبة مؤقتة ونكاح مؤقت ال حتصل به ختالف هذا كله
 .  فلذلك أبطله اإلسالم

هل يلحق به أو ال فهذا إن كان .  أما حكم من فعل ذلك وجاءه ولد هبذا النكاح
، ألن النكاح  ، فإن هذا الولد ال يلحق به فعله مع معرفته باحلكم وأن نكاح املتعة باطل

ً                                            يف حقه يكون سفاح ا أما إذا كان فعل هذا عن جهل وتقليد ملن يقول                   بذلك ظن ا منه أن               
 .  هذا صحيح فهذا يعترب شبهة ويلحق به الولد

            ُ                                        من يريد أن ي زوج أخته لرجل ويتزوج أخته مبهرين منفصلني 
 أراد أخي الزواج من إحدى الفتيات من قريتنا فاشترط أخوها أن - ١٦١س

، وبعد ذلك وبعد مدة وقبل العقد ألي منهما  ، واتفقا على ذلك يزوجه أخي أخته
، فأخربناهم بذلك فقال أخو الفتاة اليت  عنا أن مثل هذا النكاح حمرم وأنه شغارمس

، فوافق  ما دام األمر كذلك فتزوجين أختك وبعد سنة أزوجك أخيت:  خطبها أخي
أخي على أن يعطيه أخته مقابل مهر قدره ستون ألف ريال على أن يتزوج أخت صهره 

، فهل هذا النكاح على مثل هذه الصورة  لبعد سنة مبثل ذلك املهر أو أكثر أو أق
 ؟  جائز أم ال

، وذلك بأن  إن األمر كما مسعتم مثل هذا التصرف من املذكورين هو نكاح شغار
، وهذا إذا كان بدون مهر بأن جعلت  يزوجه موليته بشرط أن يزوجه اآلخر موليته

، والنكاح باطل  رم، وهو حم ، وهذا شغار بال إشكال إحدى املرأتني يف مقابل األخرى
؛ ألن الضرر                            ً                               وكذلك على الصحيح يكون شغار ا حىت ولو مسي لكل واحدة منهما مهر
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 ١١٠٧

، ولعموم األحاديث اليت تنهى عن نكاح الشغار وهو كما  واقع على املرأتني بكل حال
، وال يفيد ما ذكرمت من                                      ً             ذكرنا أن يكون زواج إحدى املرأتني مشروط ا بزواج األخرى

، فإن هذا من التحايل وهذا ال يرفع  إحدامها عن زواج األخرى إىل سنةتأخري زواج 
                            ٌّ             ، فعليكم باالبتعاد عن هذا وكل  يزوج موليته  احلرمة وال يفيد جبواز مثل هذا التصرف

ً                                                                    زواج ا صحيح ا هلا فيه منفعة وهلا فيه اختيار وهلا فيه مهر املثل بدون أن يربط زواجها       ً    
 .  بزواج امرأة أخرى تقابلها

 هل املهر خيرج عن زواج الشغار 
   ً                                                          إذ ا على هذا ال عربة جلعل مهر لكل منهما ما دام يف األمر اتفاق أو - ١٦٢س
 ؟  شرط

 .  على الصحيح أنه ولو كان لكل واحدة منهما مهر ال خيرجه عن الشغار

 اختالف املهر ال خيرج عن زواج الشغار 
 ؟   من األخرى حىت ولو اختلف املهر يعين إحدامها أكثر- ١٦٣س

                           ً                         ، فهذا ال يؤثر أو عقد هلما مجيع ا أو تأخر عقد إحدامها عن     ً                سواء  اختلف أو تساوى
 .  األخرى احلكم واحد مثل هذا التصرف ال جيوز

 االتفاق على تبادل األختني 
 ؟                                   ً  يعين مثل هذه الصورة يعترب هذا شغار ا- ١٦٣س

 .                                    ً نعم يف مثل هذه الصورة يعترب هذا شغار ا

 وقوع زواج الشغار حكم 
ً                      إذ ا لو فرضنا أنه قد حصل زواج ا لألوىل فماذا نقول هلم- ١٦٥س  ؟     ً                         

يراجعون القاضي يف جهتهم أو مفيت خيربونه حبقيقة احلال لينظر يف مالبسات األمور 
 .  وجيري العقد الصحيح إن شاء اهللا
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 صورة من صور زواج الشغار 
د تقدمت خلطبة فتاة هي ابنة  أنا شاب أبلغ العشرين من عمري وق- ١٦٦س
             ً                                                     ، ومبا أن يل أخت ا يف سن الزواج فقد رفض عمي تزوجي ببنته إال بعد موافقيت  عمي

               ً                        ، وقد حاولت كثري ا بإقناعه بأن ذلك ال جيوز  على تزويج ابنه بأخيت بطريقة البدل
، وحتت هذا اإلصرار ولرغبيت الشديدة يف  ولكن دون جدوى فهو مصر على ذلك

ن ابنته فقد وافقت أن يتزوج ابنه من أخيت وأتزوج ابنته ولكن إىل اآلن مل يتم التزوج م
الزواج فما احلكم لو مت هبذه الصورة فإن كان ذلك ال جيوز فماذا علينا أن نفعل لكي 

 ؟  يتم عقد الزواج يل والبنه دون ارتكاب حمظور
 هلا حىت تزوجه                                         ّ               مثل هذا الزواج الذي سألت عنه بأنه رفض ويل  املرأة أن يزوجك

                              ً  ، أي إذا كان تزويج املرأة مشروط ا  ؛ ألنه شغار ونكاح باطل أختك هذا الزواج ال جيوز
، فإن كان بدون مهر فهو شغار بإمجاع أهل العلم  بتزويج األخرى فهذا هو نكاح الشغار

                 ً               ؛ ألن يف ذلك إضرار ا باملرأتني يف صاحل ، وإن كان معه مهر فالصحيح أنه ال جيوز وباطل
؛ ألن ويل املرأة جيب عليه أن ينظر يف مصلحتها هي  ، واإلضرار بالنساء ال جيوز الرجال

؛ ألنه ويل عليها وراع ملصلحتها فال جيوز له أن يستغل ضعفها وواليته  ال يف مصلحته هو
، والذي  ، ولو أضر ذلك هبا فمثل ما سألت عنه ال جيوز اإلقدام عليه عليها يف صاحله هو

tΒ  { أن تلتمس زوجة أخرى ليس فيها اشتراط أن تزوج وليها بأختكأراه لك  uρ È,−G tƒ ©!$# 

≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø%ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 { )النساء كثري وما جعل اهللا و.   )١
سبحانه وتعاىل يف ذلك من ضيق وحرج فعليك أن تلتمس زوجة أخرى بدون أن تضر 

 .  بأختك

                                                 
 .  ٣ - ٢:  اآليتانسورة الطالق ) ١(
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 حكم من اتفقا على أن يزوج أحدمها اآلخر موليته
  ومع متام املهر لكل منهما ورضامها التام 

    َّ                                                  لدي  أخت وأنا رجل أعزب ويوجد من مجاعيت رجل متزوج ولديه - ١٦٧س
ً   ، وذلك بناء على رغبة البنات أيض ا   ويرغب يف أن يتزوج أخيت وأنا أتزوج أختهأخت                               

،                                  ً                 ً            ، وكلنا سوف يدفع مهر خطيبته كامل ا دون أن يكون ملزم ا مبهر األخرى هبذا العمل
؟ وما احلكم الشرعي يف عمل  ، أفيدونا هل هذا حالل أم حرام      ٌّ        بل كل  على حدة

 ؟  هكذا
لى أن يزوج أحدمها اآلخر موليته ومع متام املهر لكل منهما ما ذكر من اتفاق رجلني ع

، وليس                                                   ً              ورضاها التام فهنا إذا كان زواج كل واحدة ليس مشروط ا يف زواج األخرى
؛ النتفاء  ، وبذل هلا كما يبذل ألمثاهلا يف هذه احلالة ال بأس      ً                متوقف ا على زواج األخرى

ال :                 ً               اج األخرى ومتوقف ا عليه كأن يقول                                   ً     الضرر وهو أن يكون زواج إحدامها مشروط ا بزو
، فهذا ال جيوز ويدخل يف الشغار الذي هنى عنه  أزوجك أخيت إال على أن تزوجين أختك

 وكذلك إذا كان بغري رضا املرأة يف الزوج الذي يراد أن تزوج به هذا )١( الرسول 
ً        أيض ا ال جيوز              ً     كل منهما ناقص ا عن ، وكذلك ال يكون مهر  ؛ ألنه ال بد من رضاها وإذهنا   

 . أمثاهلا فإذا انتفت هذه احملاذير الثالثة فال بأس بالزواج

 حكم الزواج بطريقة الشغار 
؛ بأن أخذت أخت رجل وأعطيته أخيت عن   تزوجت بطريقة الشغار- ١٦٨س

ً                 ؛ علم ا بأن أخيت راضية  ، وبعد معرفيت ندمت ملا فعلت جهل مين حبكم هذا الزواج     
؟ هل نستمر يف حياتنا الزوجية أم  ؛ فما احلكم وكذلك زوجيت،  عن هذا الزواج

 .  ؟ أفيدونا بارك اهللا فيكم ؟ ماذا ترون علينا أن نفارق زوجتينا

                                                 
 .  من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما)  ١٢٨ / ٦ (كما يف صحيح البخاري ) ١(
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، وال مهر  هو أن تزوج موليتك لشخص على أن يزوجك موليته:  نكاح الشغار
 أنك زوجت أختك لشخص وهو زوجك:  ؛ مبعىن ؛ فإذا كان الواقع مثل هذا بينكما

، وهو نكاح  ، وهذا حكمه أنه ال جيوز يف اإلسالم ؛ فهذا هو الشغار أخته بدون مهر
 .  باطل

، وأن يدفع لكل واحدة مهر              ً      ً أن تعقدا عقد ا جديد ا:  وطريق استدراك هذا األمر
،                                             ً      ً              ، ويصحح هذا ويستدرك كما ذكرنا بأن تعقدا عقد ا جديد ا على كل واحدة مثلها

 .  ويدفع هلا مهر مثلها

 كيفية التخلص من نكاح الشغار 
؛                                             َّ         أرجو اإلفادة عمن وقع يف نكاح الشغار كيف يتخل ص من ذلك- ١٦٩س

ً         ًّ                          علم ا بأن كل ا من الزوجني قد رزقا بأطفال  .  ؟ نرجو التوضيح   
، أو بأن  هذه القضية من شأهنا أن تعرض على قاضي احملكمة الشرعية لينظر فيها

إما عن طريق :  علمية والدعوة واإلرشاد يف الرياضيكتب لرئاسة اإلفتاء والبحوث ال
، والقاضي يكتب إىل اإلفتاء إذا  ؛ بأن يأيت إليه ، وإما عن طريق القاضي الشخص السائل

 .  مل ينته القاضي فيها إىل حكم
أن جتعل املرأة :  ، والشغار معناه ؛ فال جيوز اإلقدام عليه أما الشغار من حيث العموم

، وهذا  ؛ بشرط أن يزوجه اآلخر موليته زوج شخص موليته لشخص آخر، في بدل امرأة
؛ فهذا شغار بإمجاع أهل  ، بأن جعلت املرأة مقابل املرأة بال مهر إذا كان بدون مهر

 .  ، وجيب التفريق بينهما ، ال جيوز البقاء عليه ، والنكاح فيه باطل العلم
،  ؛ فهذا حمل خالف بني أهل العلم ؛ بأن جيعل لكل امرأة مهر أما إذا كان فيه مهر
؛ ألنه إذا شرط يف التزويج أن  ؛ ألن املدار على مضرة املرأة                ً      والصحيح أنه أيض ا باطل
،  ، وتصبح الرغبة فيه لألولياء دون النساء ؛ فهذا يضر بالنساء يزوج كل منهما اآلخر
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ألنه قد يزوجها مبن ؛  ؛ فهذا ال يزيل الضرر الذي حيصل على النساء حىت لو مسي فيه مهر
 .  هذا حكم الشغار من حيث العموم.  ال يصلح هلا من أجل رغبته هو وفائدته هو

؛ فالواجب على صاحبها أن يتقدم  أما حكم الشغار يف هذه الواقعة املسئول عنها
، أو إىل رئاسة البحوث  للجهات املختصة اليت هي قاضي احملكمة الشرعية القريب منه

 .  ؛ للنظر فيها ة واإلرشاد بالرياضالعلمية والدعو

 زوجان تزوجا وأجنبا ومها تاركان للصالة مث عادا إىل اهللا تعاىل 
أن تارك  " فقه العبادات "  هي امرأة مسلمة وقد قرأت يف كتاب- ١٧٠س

،                                                                   ً       الصالة كافر ومشكلتها أهنا هي وزوجها مل يكونا يصليان قبل الزواج تساهل ا منهما
وبعد إجناب بعض األطفال لكنهما اكتشفا خطورة إمهاهلما وعادا إىل وحىت بعد الزواج 

، فما احلكم يف زواجهما  اهللا وتابا وندما وأصبحا يقيمان الصالة مبواظبة ويف أوقاهتا
 ؟  ؟ هل هو صحيح أم يلزمهما جتديد العقد أم ماذا ومها تاركان للصالة

ي الركن الثاين من أركان اإلسالم ، ألن الصالة ه نعم ترك الصالة كفر والعياذ باهللا
، واحلمد  بعد الشهادتني وهي آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتني ومن تركها فقد كفر

، وأهنما تابا إىل اهللا سبحانه وتعاىل وندما  هللا أهنما اكتشفا هذا اخلطأ الذي وقع منهما
ا القبول واإلثابة ، هذا شيء نرجو اهللا هلم ، وأهنما حيافظان على الصالة على ما حصل

، والتوبة جتب ما قبلها ويغفر اهللا هبا ما سبق من الذنوب ولو كانت  عليه واملداومة عليه
، قال  ، فالتائب يغفر اهللا له إذا صحت توبته ما كان له من الذنوب مهما كثرت عظيمة
≅ö *  {:  تعاىل è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏøó tƒ 
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 .  ٥٣:  سورة الزمر آية) ١(
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 من زوجت نفسها لرجل مسلم وهي نصرانية مث أسلمت بعد ذلك 
 ت زوجها وحكم سكنها وحدها بعد مو

إهنا كانت تعتنق الديانة املسيحية وحني ذاك تقدم إليها :   سائلة تقول- ١٧١س
شاب مسلم يرغب الزواج منها فرفض والدها املوافقة على هذا الزواج والقتناعها 
هبذا الرجل ورغبتها يف االرتباط به هربت من بيت والدها وذهبت إىل هذا الرجل 

                           ً    ، ومبا أن زوجها هذا كان جندي ا يف   دين اإلسالم، وبتأثري منه دخلت يف وتزوجته
، وبعد ذلك طلب والد زوجها منها  اجليش فقد قتل يف احلرب العراقية اإليرانية

ً             اخلروج من بيتهم علم ا أن هلا طفلة ، ويريد منها أن تذهب إىل أهلها مع أن أهلها                   
 ال تريده ولن تفعله ، وهذا ما يرفضون عودهتا إليهم إال بعد أن تعود إىل املسيحية

                              ً                                  ، وقد أجربوها على أن تستأجر دار ا من راتب زوجها الذي تستلمه شهري ا     ً أبد ا
وتسكن فيها مع ابنتها الصغرية ولكنها ختشى على نفسها بسبب سكناها وحدها دون 

       ً     ؟ وثاني ا عن                   ً                                    ؛ لذا هي تسأل أول ا عن حكم زواجهما بالصورة اآلنفة الذكر رجل
       ً                           ، وثالث ا عن حكم سكنها يف بيت وحدها  معها بعد وفاة زوجهاموقف والد زوجها 

 ؟  دون رجل معها بصفة شرعية
أما بالنسبة حلكم .  حنمد اهللا أن هداك لإلسالم ونسأله أن يثبتنا وإياك عليه:     ً أول ا

، فإذا كان مت بويل  الزواج الذي حصل فهذا ال ندري عن الكيفية اليت مت العقد عليها
، وإذا كان خالف ذلك فهو غري صحيح  ورة الشرعية فالزواج صحيحشرعي وأخذ الص

، والبنت حيلقه نسبها ألهنا حصلت  لكن ما دام أنه مضى وانتهى بالوفاة فهو عقد فاسد
وأما قضية إن والد زوجها حصل منه إساءة إليها فال ينبغي منه هذا بل .  من وطء شبهة

، وأن أهلها كفار وخيشى  وأهنا غريبة ومسلمةينبغي لوالد زوجها أن حيسن إليها ال سيما 
إذا ذهبت إليهم أن حيولوها عن دين اإلسالم فال جيوز أليب زوجها أن يضايقها ال سيما 

، وأن يراقبها  ، وأن يبقيها يف بيت حوله ، بل جيب عليه أن حيسن إليها وهي أم لبنت ابنه
وأما بالنسبة لبقائها يف بيتها .  جها، هذا الواجب على أيب زو ويراقب ابنة ابنه اليت معها
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، فهذا ال ينبغي هلا وننصح هلا أن تتزوج ليتم هلا الصيانة واحلماية  وحدها بدون زوج
ً                                   واالطمئنان ولتستغين أيض ا عن الذهاب إىل البلد الذي جاءت منه ، ننصح هلا أن تتزوج                      

ه عليها والية ما دام أنه ؛ ألن أباها ليس ل ويتوىل تزوجيها احلاكم الشرعي يف هذه احلالة
 .  كافر وهي مسلمة

 حكم تزويج املرأة املسلمة من مسيحي 
 يل قريب مسلم ومتزوج من امرأة مسيحية وله منها بنت يف سن - ١٧٢س

الزواج وعندها قريب هلا مسلم يطلب الزواج منها ولكن أمها رافضة وتريد تزوجيها 
 هذه املسألة وما العمل لو حصل ، فما احلكم يف من شاب مسيحي فحل خالف بينهم

 ؟      ّ                                                    وتغل بت املرأة املسيحية على زوجها وزوجت ابنتها من رجل مسيحي
، وال غريه من الكفار بإمجاع أهل العلم  ال جيوز تزويج املرأة املسلمة من مسيحي
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 .  ن الكافرال يصح بل جيب على أبيها أن يتمسك بابنته ومينع زواجها م

 إجبار املسلمة على التزوج من نصراين 
؛   ما موقف اإلسالم من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غري مسلم- ١٧٣س

 ؟  جمربة هلذا الزواج:  ؛ أي حيث إهنا كانت يف حاجة إىل ذلك
 .  ، وال يصح النكاح ال جيوز زواج املسلمة بالكافر
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 .  )٣( )٢( }ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق  { قال 
 .  ، والوطء به زىن                      ً ويعترب هذا النكاح باطل ا
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uöxî ;M≈ys Ï≈ |¡ãΒ Ÿω uρ ÅV≡x‹Ï‚ −G ãΒ 5β#y‰÷{r& 4 { )؟ وما املقصود بقوله ، ما معىن هذه اآلية )٤  :
ُ  َّ  أ ج ور ه ن  {  َ   ُ  ؟  ؟ أم أجرة مقدرة على قدر االستمتاع هبا  أهو املهر}  ُ

 :  ، فأباحته بثالثة شروط ية وردت يف حكم تزوج احلر باألمةهذه اآل
tΒ  {:   أن ال يقدر على الطول وهو املهر للحرة وذلك يف قوله:    ً أول ا uρ öΝ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ 

öΝä3ΖÏΒ »ω öθ sÛ β r& yx Å6Ζtƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )وذلك إذا كان ال يستطيع على   )٥ ،
 .  مهر احلرة لغالئه أو لفقر الرجل

أن خياف على نفسه من عنت العزوبة بأن خياف إذا مل يتزوج أن :  والشرط الثاين
 .  يقع يف احلرام

                                                 
 .  ١٠:  سورة املمتحنة آية) ١(
 .  )١/١٣١(، أمحد  )٢٦٢٥(، أبو داود اجلهاد  )٤٢٠٥(النسائي البيعة ) ٢(
، ورواه  كالمها بنحوه)  ١٢٣ / ٣ (، ورواه احلاكم يف مستدركه  ) ١٣١ / ١ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٣(

 .  غريمها
  . ٢٥:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٢٥:  سورة النساء آية) ٥(
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 ١١١٥

ة عن احلرام وعن  أن تكون األمة اليت يتزوجها مؤمنة عفيف: والشرط الثالث
 .  الفواحش

 èδθè?#uuρ∅   {:  ، وأما قوله تعاىل فإذا توافرت هذه الشروط جاز للحر أن يتزوج أمة

£èδu‘θã_é& Å∃ρá÷èyϑø9$$Î/ { )؛ ألهنا يف                    ً ، فاملهور تسمى أجور ا ر هنا املهور، فاملراد باألجو  )١
 .  مقابل االستمتاع

 تعدد الزوجات للقضاء على العنوسة 
 هل يرى فضيلتكم أن تعدد الزوجات هو احلل األمثل للقضاء على - ١٧٥س

 ؟  ظاهرة العنوسة اليت تفشت يف جمتمعنا
 املرأة تتزوج من ؛ فكون ؛ إن من أسباب القضاء على العنوسة تعدد الزوجات نعم

، أحسن من  ، ولو كانت رابعة أربع رجل يقوم بكفالتها ويصوهنا وتأتيها منه ذرية صاحلة
ً                                     كوهنا تبقى أمي ا حمرومة من مصاحل الزواج ومعرضة للفتنة ، وهذا من أعظم احلكم يف             

د ، وكون املرأة ق ، وهو يف صاحل املرأة أكثر منه يف صاحل الرجل مشروعية تعدد الزوجات
،  ، يقابله ما حتصل عليه من املصاحل الراجحة يف الزواج جتد مشقة يف معايشة الضرة

، ومصاحل  ، ويعترب الراجح منها والعاقل يقارن بني املصاحل واملفاسد واملنافع واملضار
 .  واهللا أعلم.  الزواج أرجح من املضار املترتبة على التعدد إن وجدت

َ ُ   َُ  َ ُِّ  حكم من ي ك ر ه  و ي ك ر ه    الناس من الزواج بأربع نسوة        َ  ْ
َ    ُ   ِّ                              ما حكم من ي كر ه وي كر ه الناس من الزواج بأربع زوجات- ١٧٦س ؟ وما             َ  

 ؟  ؛ هل هو الزواج بأربع أم بواحدة األصل يف السنة من حيث الزواج
، وهذا يعترب ردة عن دين  ال جيوز للمسلم أن يكره ما شرعه اهللا وينفر الناس منه

y7  {:  ؛ لقوله تعاىل اإلسالم Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ èδÌx. !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# xÝt7ôm r'sù óΟßγ n=≈ yϑ ôã r& ∩∪ { )؛   )٢
                                                 

 .  ٢٥:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٩:  سورة حممد آية) ٢(
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،  ، ويلقون الشبه ، وسببه التأثر بدعايات الكفار الذين ينفرون من اإلسالم فاألمر خطري
، اليت  ، الذي ختفى عليهم حكم التشريع اإلسالمي وج على السذج من املسلمنياليت تر

 .  ؛ ملا فيه من مصلحة النساء قبل الرجال من أعظمها تشريع تعدد الزوجات
؛ فلم أر يف كالم املفسرين الذين اطلعت على  وأما هل األصل التعدد أو عدمه

أن الذي عنده االستعداد للقيام حبقوق ، واآلية الكرمية تدل على           ً        كالمهم شيئ ا من ذلك
، والذي ليس عنده االستعداد يقتصر  ؛ فله أن يعدد الزوجات إىل أربع النساء على التمام

 .  ، واهللا أعلم ، أو على ملك اليمني على واحدة
، وأما العدل غري  ، وهو القسم والنفقة والسكن والعدل هاهنا هو العدل املستطاع

 .  ، وهذا ال دخل له يف منع التعدد بة القلبية؛ فهو احمل املستطاع

 حكم الزواج من رابعة بعد أن يطلق أو متوت إحدى زوجاته األربع 
للشيخ عبد القادر أمحد  " هذا حالل وهذا حرام "  قرأت يف كتاب- ١٧٧س

إذا مجع الرجل أربع زوجات فطلق :  ، قرأت قوله عطا يف سياق كالمه عن احملارم
، حرم عليه أن يتزوج إال بعد انتهاء عدة  اتت وأراد أن يتزوج رابعة بدهلاإحداهن أو م

، وكذلك لو طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج أختها فال بد من انتظاره مدة  املطلقة
، فهل هذا الذي قرأته صحيح وكيف  العدة مث يتزوج بعد انتهائها وحيرم عليه خالهلا

 ؟  ها الرجليكون ذلك وملاذا فكأهنا عدة يعتد
من عنده أربع زوجات وطلق واحدة منهن فإنه ال جيوز له أن يتزوج بدهلا حىت خترج 

، وال جيوز  ؛ ألهنا إن كانت رجعية فهي زوجه ما دامت يف العدة هذه املطلقة من عدهتا
ً                                        له أن جيمع أكثر من أربع وإن كانت بائن ا فهي أيض ا معتدة بسببه وآثار النكاح عليها باقية           ً                                   

ً                            جيوز له أن يتزوج امرأة أخرى حىت خترج من العدة أيض ا وكذلك من طلق امرأة فإنه فال                                               
؛ ألن اهللا جل  ال جيوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها حىت خترج من العدة

هنى عن اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة  { وعال هنى عن اجلمع بني األختني والنيب 
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 فال بد من خروجها من العدة لئال حيصل اجلمع بني األختني أو بني )٢( )١( }وخالتها 
؛ ألهنا ما دامت يف العدة فهي إما زوجة رجعية وإما مطلقة متربصة بسبب   وعمتهااملرأة

ولئال جيتمع ماؤه يف رمحني النكاح الذي طلقها فيه فهي منتظرة بسببه ويف آثاره 
 .  متقاربني

 حكم تولية عقد النكاح لرجل مكفوف البصر 
 ؟   هل يصح ملكفوف البصر أن يتوىل عقد النكاح بنفسه أم ال- ١٧٨س

                                                                                      السؤال فيه إمجال فإن كان السائل يقصد أن املكفوف يتوىل عقد النكاح لنفـسه أو               
                                                 صالة عن نفسه أو بالوكالة أو بالوالية علـى                                                       ملوكله أو ملوليته بأن يتوىل عقد النكاح باأل       

                                                                 ؛ ألن فقد البصر ال مينع من أن يتوىل املكفوف عقـد النكـاح                                      غريه فال بأس بذلك كله    
ً                         لنفسه أو لغريه ممن له العقد هلم شرًعا إذا كان تتوفر فيه الشروط املطلوبة شرًعا يف الويل                                                       ً                                  .  

                                  ىل قراءة خطبة العقد ويشرف على                                                 ً                أما إن كان يقصد ما جرت العدالة به من أن أحًدا يتو           
                                                          ، كذلك أن املكفوف يتوىل اإلشراف على العقد بني الزوجني                                     العقد غري الطرفني فال بأس    

                                                                                         بأن يقرأ اخلطبة املستحبة للعقد وأن يتوىل اإلشراف على العقد وشروطه وجريانه علـى               
  .             الوجه املشروع

 يف احلج  حكم عقد النكاح يف أثناء اإلحرام أو يف أيام التشريق 
 هل جيوز إجراء عقد النكاح أثناء اإلحرام ويف أيام التشريق يف احلج أم - ١٧٩س

 ؟  ال

                                                 
، النسائي النكاح  )١١٢٦(، الترمذي النكاح  )١٤٠٨(، مسلم النكاح  )٤٨٢٠(البخاري النكاح ) ١(

 ، مالك النكاح )٢/٤٥٢(، أمحد  )١٩٢٩(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٦٦(، أبو داود النكاح  )٣٢٩١(
 .  )٢١٧٩(، الدارمي النكاح  )١١٢٩(

 .  من حديث جابر بن عبد اهللا وأيب هريرة رضي اهللا عنهما)  ١٢٨ /٦(انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٢(
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 ١١١٨

 . )٢( )١( }ال ينكح احملرم وال ُينكح  { يف أثناء اإلحرام ال جيوز عقد النكاح لقوله 
 لغريه بالوكالة أو الوالية وهذا من حمظورات فال جيوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه وال

أما يف أيام التشريق بعدما يتحلل من إحرامه بفعل املناسك الثالثة اليت هي رمي .  اإلحرام
؛ ألنه يباح له  ، فإنه جيوز له ذلك مجرة العقبة وحلق الرأس وطواف اإلفاضة والسعي معه

 .  ، فكذلك جيوز أن يعقد النكاح أن يستمتع بزوجته

 حكم الطالق يف فترة العادة والعقد 
إهنا عقد قراهنا على شاب ووقت العقد كانت يف فترة :   سائلة تقول- ١٨٠س
، ومت العقد يف ذلك احلني لكن مل يدم زواجهما بل طلقها زوجها قبل الدخول  العادة
ً                                                        ، وكانت أيض ا وقت الطالق يف العادة الشهرية فما حكم العقد يف تلك الفترة هبا ؟            

ً                       وكذلك الطالق علم ا أهنا تزوجت من رجل آخر  ؟                
، فهو عقد صحيح ال حرج  أما حكم العقد يف حالة احليض فال بأس به وال مانع منه

؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل أمر أن تطلق  وأما حكم الطالق يف حالة احليض فهو حرام.  فيه
 الوقت الذي تطلق فيه  وذلك بأن يكن طاهرات من غري مسيس هذا)٣(النساء لعدهتن 

 .  املرأة فالطالق املذكور حمرم وهو طالق بدعة
، وإذا كانت قد تزوجت بآخر فقد انتهى  لكنه يقع على قول مجاهري أهل العلم

 .  األمر

                                                 
، أبو داود املناسك  )٢٨٤٤(، النسائي مناسك احلج  )٨٤٠(، الترمذي احلج  )١٤٠٩(مسلم النكاح ) ١(

، الدارمي املناسك  )٧٨٠(، مالك احلج  )١/٦٤(د ، أمح )١٩٦٦(، ابن ماجه النكاح  )١٨٤١(
)١٨٢٣(  . 

 .  من حديث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه)  ١٠٣٠ /٢(رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٢(
 .  ١آية :  انظر سورة الطالق) ٣(
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 حكم تسمية مبلغ الصداق يف عقد الزواج دون التسليم 
دفع  هل جيوز عقد الزواج مبجرد تسمية مبلغ الصداق فيه دون أن ي- ١٨١س

 .  ؟ نرجو منك إفادة           ً                   املتزوج شيئ ا منه باتفاق الطرفني
θ#)  {:  ؛ كما قال تعاىل ، وهو حق للمرأة إن الصدق يف النكاح واجب è?# uuρ u!$ |¡ÏiΨ9$# 

£ÍκÉJ≈ s% ß‰|¹ \' s#øt ÏΥ 4 { )ولو مل يسم يف  ؛ وتسميته يف العقد سنة ؛ فالصداق واجب  )١ ،
، وكوهنم  ، وفيه من احلكم اإلهلية ما فيه ، وهو حق للمرأة ؛ فالعقد صحيح العقد

؛ إذ جيوز أن يكون  ؛ ال حرج فيه                                   َّ             يعقدون ويذكرونه يف العقد ولكن مل يسل م إال فيما بعد
 .  ؛ حيثما يتفق عليه                   ً ن يكون الصداق مؤجل ا، وجيوز أ           ًّ الصداق حال ا

، وال مياطل لدفعه                   ً ، وال يبخس منه شيئ ا املهم أن يكون هناك صداق يلزمه دفعه إليها
،  ؛ فاحلق هلا ، أو أعفته منه أو من بعضه ؛ فال حرج يف ذلك ، وإذا أعطته منه إذا طلبته
β  {:  قال تعاىل Î* sù t ÷ÏÛ öΝä3s9 tã &ó x« çµ ÷ΖÏiΒ $ T¡øtΡ çνθ è= ä3sù $\↔ ÿ‹ÏΖyδ $ \↔ ÿƒÍ£∆ ∩⊆∪ { )؛ فهذا راجع   )٢

 .  إىل اتفاق الطرفني من حلول أو تأجيل يف الصداق

 زوجها                           ً             حكم زوجة األب اليت تأخذ شيئا  من مهر بنات 
                             ً                              هل جيوز لزوجة األب أن تأخذ شيئ ا من مهر بنات زوجها من امرأة - ١٨٢س

؟ أم ليس هلا احلق يف  غريها إذا قامت هي بتربيتهن ورعايتهن برضاهن ورضا والدهن
 ؟  أخذ شيء منه

، فإذا مسحن  ؛ ألن املهر ملك هلن                   ً                     ال بأس بأن تأخذ شيئ ا مما مسح به بنات زوجها
*βÎ  {:  أبيهن أو غريها فال بأس بذلك لقوله تعاىلبشيء منه لزوجة  sù t ÷ÏÛ öΝä3s9 tã &ó x« 

çµ ÷ΖÏiΒ $T¡øtΡ çνθ è=ä3sù $ \↔ ÿ‹ÏΖyδ $ \↔ ÿƒ Í£∆ ∩⊆∪ { )٣(  . 

                                                 
 .  ٤:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٤:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٤:  سورة النساء آية) ٣(
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 الزكاة للزواج حكم إعطاء الرجل من 
؛ فهل  ه مال يكفي مؤنة الزواجد إذا كان أحد يريد الزواج وليس عن- ١٨٣س

 ؟  جيوز أن يعطى من الزكاة يستعني هبا على الزواج
؛ فإنه جيوز أن يعان من  ؛ إذا كان اإلنسان ال يستطيع الزواج لعسره وفقره نعم

؛ فال  ، ومن إعفاف املسلم ضرورية؛ ألن هذا من احلوائج ال الزكاة مبا يستطيع به الزواج
؛ ألنه من الفقراء الذين نص اهللا  ، أو إمتام تزوجيه من الزكاة مانع من تزويج الفقري بالزكاة

 .  على إعطائهم من الزكاة

 حكم رجل يترك زوجته بني أهله ويسافر 
، ويف تلك الفترة  ، فأغيب عن البيت قرابة األسبوع             ً  أسافر أحيان ا- ١٨٤س
،  ، وبطبيعة احلال فإخواين وأخوايت موجودون يف املرتل زوجيت يف مرتل والديأترك 

؟  ؛ فهل ال بد من وجود حمرم لبقاء زوجيت يف املرتل ورمبا غاب والدي عن البيت
 ؟  أفتونا عفا اهللا عنكم

؛ ألن ذلك ليس من  ، ولو كان فيه إخوانك ال بأس بترك زوجتك يف بيت والدك
 .  يت حتتاج إىل وجود حمرم ما دام يف البيت عدة أفراد من العائلةاخللوة احملرمة ال

 حكم الدين يف أن يرى اخلطيب خطيبته بدون حجاهبا 
 ما حكم الدين يف أن يرى اخلطيب خطيبته بدون حجاهبا بتدبري منه - ١٨٥س

 ؟  ، فهل هناك فرق يف احلكم ، وإن كان بتدبريه هو أو تدبري أهلها خفية ومن أهلها
تر النساء عن الرجال وعدم رؤية الرجل لشيء من بدن املرأة اليت ال حتل له أو اليت س

، ولكن عندما خيطب امرأة ويغلب على ظنه أنه جياب إىل  ليست من حمارمه أمر واجب
 )١(يف أن ينظر منها ما جرت العادة بكشفه كوجهها وكفيها  خطبته فقد رخص له النيب 

                       ً                             علمها بأن يترصد هلا مثل ا يف مكان ال تعلم به حىت يتمكن واألحسن أن يكون ذلك بغري
                                                 

 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٠٤٠ / ٢ (صحيح اإلمام مسلم انظر ) ١(
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، أما لو علمت رمبا تتصنع ورمبا حيصل شيء من اخلداع  من رؤيتها من غري تصنع منها
، وهي أن يرى  ، فالرخصة جاءت حبدود               ً ، وقد ختفي عيوب ا وتظهر باملظهر غري احلقيقي

 وجيوز أن يكون نظره إليها عن اتفاق ، منها ما جرت العادة بكشفه مما يرغب يف تزوجها
، أما ما وقع فيه كثري من املتساهلني من خلوة اخلطيب  وحبضور أهلها من غري خلوة هبا

؛ ألهنا مل تكن زوجة له  مع خطيبته أو سفرها معه هذا ال يقره اإلسالم وال جييزه الدين
وإمنا يكون ذلك يف حدود ،  ، فال جيوز أن خيلو هبا وال أن يسافر معها وال هو حمرم هلا

 .  الرخصة الشرعية اليت ذكرها أهل العلم وبينوا حكمها
                                                  ً   واضح ليس فيه إشكال وال تستغل السنن أو الرخص استغالل ا - وهللا احلمد -واألمر 

، وخلوة اخلطيب خبطيبته وسفرها معه أو     ً                                     سيئ ا كما يفعله بعض الناس من التوسع يف هذا
م الكثري والكالم املثري أو غري ذلك من أسباب الفتنة فال ما أشبه ذلك من تبادل الكال

 .  جيوز

 حكم مكاملة اخلطيب خطيبته عرب اهلاتف 
ً       ؛ هل هي جائزة شرع ا أم ال  مكاملة اخلطيب خلطيبته عرب اهلاتف- ١٨٦س  ؟                  

، وكان  ؛ إذا كان بعد االستجابة له مكاملة اخلطيب خلطيبته عرب اهلاتف ال بأس به
، وكون ذلك عن طريق وليها  ، وليس فيه فتنة ، وبقدر احلاجة  أجل املفامهةالكالم من

 .  أمت وأبعد عن الريبة
، وهم مل جتر  أما املكاملات اليت جتري بني الرجال والنساء وبني الشباب والشابات

؛ فهذا منكر وحمرم ومدعاة إىل الفتنة  ؛ كما يسمونه ، وإمنا من أجل التعارف بينهم خطبة
Ÿξ  {:  يقول اهللا تعاىل.  وقوع يف الفاحشةوال sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% 

ÖÚ t tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã ÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ { )رأة ال تكلم الرجل األجنيب إال حلاجة؛ فامل  )١  ،
 .   معروف ال فتنة فيه وال ريبةوبكالم

                                                 
 .  ٣٢:  سورة األحزاب آية) ١(
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 .  وقد نص العلماء على أن املرأة احملرمة تليب وال ترفع صوهتا
، ولتصفق  سبح الرجال؛ فلت إذا أنابكم شيء يف صالتكم {:  ويف احلديث

 .  )٢( )١( }النساء 
مما يدل على أن املرأة ال تسمع صوهتا الرجال إال يف األحوال اليت حتتاج فيها إىل 

 .  واهللا أعلم.  خماطبتهم مع احلياء واحلشمة

 حكم طبع كروت الدعوة على كتيب أو شريط 
أو شريط  يقوم بعض الناس بطبع كرت دعوة الزواج على كتيب ديين - ١٨٧س

 ؟  إسالمي فما رأيكم بذلك
الذي أعرفه أن كرت دعوة الزواج يكتب عليه كلمات يسرية فيها طلب حضور 

، فإن كان الواقع ما ذكر فليس هذا                    ً          ً                املدعو وال تتحمل كتيب ا وال شريط ا كما ذكر السائل
حىت ، وحينئذ فال بد من معرفة ما فيه  بدعوة وإمنا هو شيء آخر إما نصيحة أو غريها

 .  حنكم عليه بصحة أو فساد

 يف بطاقات الدعوة لألفراح واملناسبات ) بسم اهللا الرمحن الرحيم(وجود كلمة 
)  بسم اهللا الرمحن الرحيم ( لوحظ يف الفترة األخرية عدم وجود كلمة - ١٨٨س

، ونعلم أن الشيء ما مل يذكر فيه اسم اهللا فهو  يف بطاقات الدعوة لألفراح واملناسبات
 ؟  ، فما رأي فضيلتكم يف ذلك ترأب

                                                 
،  )٩٤٠(، أبو داود الصالة  )١١٨٣(، النسائي السهو  )٤٢١(، مسلم الصالة  )٢٥٤٤(البخاري الصلح ) ١(

، الدارمي  )٣٩٢( للصالة ، مالك النداء )٥/٣٣٦(، أمحد  )١٠٣٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  )١٣٦٤(الصالة 

"  ، و ) ٣١٧،  ٣١٦ / ١ (، و صحيح مسلم  ) ١٦٧ / ١ (صحيح البخاري :  انظر.  ورد بعدة ألفاظ) ٢(
،  ٨٢ / ٢ (، و سنن النسائي  ) ٢٤٦،  ٢٤٥ / ١ (، و سنن أيب داود  ) ١٦٣،  ١٦٢ / ١ " ( موطأ مالك

٨٣ (  . 
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، بل  يف بطاقات الدعوة واإلعالنات)  بسم اهللا الرمحن الرحيم (ال يلزم أن تكتب 
بسم اهللا  (، وإمنا تشرع كتابة  ؛ ألهنا تطرح ومتتهن رمبا يكون عدم كتابتها فيها أنسب

 .  يف األشياء اليت حتترم وال متتهن)  الرمحن الرحيم

 فالت الزواج حكم اإلسراف يف ح
،  ، وقد قررت الزواج من فتاة  أنا شاب متمسك بديين واحلمد هللا- ١٨٩س

، وحدث يف               ً        ، وأحضروا فرق ا غنائية                                  ً     ً ولكن أهلها يف وقت اخلطبة أقاموا حفل ا كبري ا
؛ فقد  ، وكان ذلك على غري إراديت هذا احلفل ما يتناىف مع تعاليم ديننا احلنيف

، ولكي أخشى أن  م معهم بشيء من تكاليف ذلك احلفل، ومل أساه حذرهتم من ذلك
، ولو وصل األمر إىل  ؛ فقد حذرهتم من ذلك ، ولذلك يتكرر ذلك يف يوم الزفاف

؟  ؛ فهل أنا على حق يف إصراري هذا حىت ولو أدى إىل الطالق أو ال فسخ النكاح
خيسرون ، و وما هي نصيحتكم إىل مثل هؤالء من الذين يسرفون يف حفالت الزواج

 ؟  ، بل قد جينون منه اإلمث والغضب من اهللا املبالغ الطائلة فيما ال فائدة فيه
، ونرجو أن يثيبه اهللا  ، وعلى إنكاره للمنكر نشكر السائل على غريته لدينه:     ً أول ا

 .  وأن يثبته على إنكار املنكر
 جاءت به ، أو عند الدخول خمالفة ملا وال شك أن إقامة هذه احلفالت عند العقد

؛ فهذه  ، واإلعانة عليه بكل الوسائل املمكنة ، وختفيف مؤونته الشريعة من تيسري الزواج
، أما إذا  ، وتبذير ، وإسراف ؛ فهي إثقال لكاهل الزوج احلفالت إذا خلت من املنكر

، أو رمبا على اختالط بني الرجال  اشتملت على منكر وعلى أغان كما ذكر السائل
 .  ؛ فهذه جرمية أخرى ومنكر آخر اتوالنساء ومنكر

؛ ملا فيها من اإلسراف والتبذير وعرقلة  احلاصل أنه ال جيوز إقامة مثل هذه احلفالت
 .   من املنكرات اليت تكتنفها- وهو أعظم -، وملا فيها  الزواج بالنفقات الباهظة
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،  مور، وأن يتجنبوا مثل هذه األ فعلى املسلمني أن يتقوا اهللا سبحانه وتعاىل
ً                     واالحتفال وقت الدخول إذا خال من املنكرات وخال أيض ا من اإلسراف والتبذير ؛ بأن                                              

، وحصل شيء من الضرب بالدف عند          ً                               جيتمع مثل ا النساء على حدة مستورات يف مكان
 .  ، وهذا سنة النساء لإلعالن عن هذا النكاح

، أو يكون  مطربات، أو يكون فيه أصوات مطربني و أما أن يكون هناك حفل خمتلط
، هذا إضافة إىل كون هذا من اإلسراف  ؛ فهذا ال يقره اإلسالم هناك شيء من احملرمات

 .  ، وعرقلة أمور الزواج والتبذير
، وعليك أن تستمر يف  فاحلاصل أنك على حق أيها السائل يف إنكارك هلذا الصنيع

ن ينفع بك وأن تكون قدوة صاحلة ، لعل اهللا سبحانه وتعاىل أ االمتناع منه واإلنكار عليهم
 .  لغريك

 حكم اإلسراف يف حفالت الزواج وإطالق النار يف مثل هذه املناسبة 
 حيدث يف مناسبات الزواج عندنا أن يقوم بعض املشاركني يف الفرح - ١٩٠س

بإطالق النار من األسلحة أو باأللعاب النارية وحنو ذلك مما فيه تبذير وإهدار للمال يف 
؟ ومباذا تنصحون هؤالء الناس الذين يبالغون يف  ، فهل جيوز ذلك جهه الشرعيغري و

 .  اإلسراف والتبذير يف مناسبات الزواج
ال شك أن هذا ال ينبغي وال جيوز اإلسراف يف احلفالت واإلسراف يف إظهار الفرح 

ترتب عليه ، كل هذا من املبالغة واإلسراف إضافة إىل ما قد ي وإطالق النار وما أشبه ذلك
،  ؛ ألن إطالق النار باستعمال السالح رمبا يؤدي إىل اإلضرار باآلخرين من اخلطر

فاحلفالت والفرح مبناسبة الزواج إمنا يكون حبدود مشروعة ومعقولة ليس فيها إسراف 
، والذي ننصح به إخواننا أهنم يف مثل هذه املناسبات يتعقلون يف أمرهم  وليس فيها تبذير

 وال حيصل فيها حتفاالت ال إسراف فيها وال تبذير وال غفلة عن ذكر اهللا وحيتفلون ا
، واملسلمون منهيون عن اإلسراف يف الفرح  ، وكل هذا مما ال جيوز حماذير ومنكرات
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، وكل ما جتاوز حده فإنه ينقلب ضده واهللا  واإلسراف يف تبذير املال من غري فائدة
 .  أعلم

 ما يسمونه هبدية املولود 
، أال وهي ما   يوجد عندنا عادة تكاد أن تكون عند كثري من الناس- ١٩١س

ُ                             ، وذلك إذا ر زق أحد الناس مبولود أو مولودة ) هدية املولود (يسمونه بـ  ؛ فإن             
، وقد تعارف الناس  ؛ جلبوا لذلك املولود أو املولودة هدية بعض الناس إذا زاروهم

؛ فهل لذلك أصل يف       ً          جديد ا أو تزوج                          ً ، وكذلك حيصل لكل من نزل بيت ا على ذلك
 ؟  ؟ أفتونا بارك اهللا فيكم ؟ وهل يف فعلها هبذه الصورة حمذور شرعي شرع اهللا 

؛ إال أنه ال يبالغ يف  ال بأس باهلدية للمولود اجلديد وألهل البيت اجلديد أو ملن تزوج
، ال إحراج  اختيارية، وإمنا تكون املسألة  ، وال يفرض على الفقراء ما ال يستطيعون ذلك
هتادوا  { ، وقد قال النيب  ، ومن العادات الطيبة ؛ ألن ذلك من مكارم األخالق فيها

، أو تأثيث البيت اجلديد بالنسبة   وألن يف ذلك إعانة للمتزوج احملتاج)١( }وحتابوا 
 .  واهللا أعلم.  للفقري

 حكم تعاطي حبوب منع احلمل 
ً   ون تعاطي حبوب منع احلمل للسيدات وأيض ا  هناك بعض الفقهاء حيل- ١٩٢س                                   

 ؟  بعض األطباء هل هم على حق أرجو اإليضاح يف ذلك
، إال لسبب شرعي كأن              ً                                   ال أظن أن أحد ا من الفقهاء حيل تعاطي حبوب منع احلمل

، ففي  ، وكان يف ذلك خطر على حياهتا وخطر على بقائها تكون املرأة ال تتحمل احلمل
، وألن احلمل  ؛ ألهنا أصبحت غري صاحلة للحمل ب منع احلملهذه احلالة تأخذ حبو
 .  ، ففي هذه احلالة ال بأس هبا للضرورة يقضي على حياهتا

                                                 
 .  ) ٩٠٨ / ٢ (املوطأ رواه اإلمام مالك يف ) ١(
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وكذلك تعاطي حبوب منع احلمل أو تأخري احلمل باألصح لفترة بسبب عارض كأن 
    ً    حبوب ا تكون املرأة يف حالة مرض أو تكاثر عليها الوالدة وال تستطيع تغذية األطفال فتأخذ

،  ، حبيث تتفرغ الستقبال احلمل اجلديد بعد أن تنتهي من احلمل األول تؤخر عليها احلمل
 .  يف هذه احلالة ال بأس يف ذلك

؛ ألن احلمل  أما أن تأخذ حبوب منع احلمل من غري سبب شرعي فهذا ال جيوز
    ً            فرار ا من الذرية ، فإذا كان أخذ احلبوب  ، والذرية مطلوبة يف اإلسالم مطلوب يف اإلسالم
، وال أحد يقول به من  ، فهذا حرام ، كما يقوله أعداء اإلسالم وألجل حتديد النسل

ُ  َّ                 ، وأما أهل الطب فقد يقولون هذا ألهنم ج ه ال بأحكام الشريعة الفقهاء املعتربين                                      . 

 حكم حتديد النسل خوفا من ضيق الرزق 
السفر هبم قطعة من العذاب  لدي أربعة أوالد وحنن يف غربة عن بلدنا و- ١٩٣س

 ؟  ، فما حكم تنظيم األسرة بالنسبة يل وذلك ألجل معني حىت نستقر والدخل حمدود
 فهو الذي قدر ؛ ألن الرزق بيد اهللا                ً                    حتديد النسل خوف ا من ضيق الرزق ال جيوز

، واهللا  ، وما من مولود يولد إال وقد قدر له رزقه كما قدر له أجله اآلجال واألرزاق
Ÿω  {:  بحانه وتعاىل يقولس 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 ( { )١( 

                    ً  ، إال أن هذا يعترب منع ا  فهذا فيه شبه من فعل اجلاهلية الذين يقتلون أوالدهم خشية الفقر
 .  حلصول األوالد خشية الفقر واجلاهلية يقتلون األوالد املوجودين خشية الفقر

 وحتديد النسل ، واألرزاق بيد اهللا         ٍّ                            وعلى كل  فالعلة واحدة وال جيوز مثل هذا
 واهللا سبحانه وتعاىل  فعليك أن تتوكل على اهللا    ً                            خوف ا من الفقر فيه إساءة ظن باهللا 

، فأنت  ، فأحسن الظن بربك وال تتطرق إليك هذه اهلواجس يرزق من يشاء بغري حساب
#  {:  ، يقول اهللا سبحانه وتعاىل ال تدري اخلري واملصلحة |¤ tã uρ β r& (#θèδ tõ3s? $\↔ ø‹x© uθ èδ uρ ×öyz 

                                                 
 .  ١٥١:  سورة األنعام آية) ١(
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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 

رضها فإنه ال مانع من أن تعطي ما مينع احلمل والوالدة يف حالة خاصة أو ظرف خاص مل
، فهذا يكون من باب     ً                                                    مؤقت ا حىت تزول هذه احلالة اليت يشق عليها فيها احلمل والوالدة
 .  الوقاية والعالج ال من باب حتديد النسل أو تأخري النسل خشية الفقر

 حكم الشرع يف النسل 
 ؟   ما حكم الشرع يف حتديد النسل- ١٩٤س

 حث على تزوج رية والنسل أمر مشروع وذلك لتكثري عدد األمة والنيب طلب الذ
فطلب النسل مشروع .  )٣( )٢( }إين مكاثر بكم األمم يوم القيامة  {:  الولود وقال

ه دسيسة خبيثة دسها ، أما حتديد النسل فهذ للمسلمني وينبغي العناية به والتشجيع عليه
فتحديد النسل ال .  ، يريدون بذلك إضعاف املسلمني وتقليل عددهم علينا أعداء اإلسالم

؛ ألنه يتناىف مع املقصد الشرعي وهو تكثري أفراد األمة وتكثري  جيوز يف اإلسالم وهو ممنوع
ىل لعمارة هذا ، وتعطيل للطاقة اليت خلقها اهللا سبحانه وتعا األعضاء العاملني يف اجملتمع

-، فالنسل مطلوب وبه حتصل مصاحل لألفراد وللجماعات ولألمة فهذه الفكرة  الكون
، ورمبا أهنا أثرت على بعض املغفلني أو   فكرة مدسوسة على املسلمني-فكرة حتديد النسل

، وأن  ، فالواجب عليهم أن ميحوا هذه الفكرة من أنفسهم ضعاف اإلميان فتأثروا هبا
؛ ألن اهللا  ، وكثرة النسل يأيت معها اخلري سل ويكثروا منه واألرزاق بيد اهللا تعاىليطلبوا الن

ً                                                       ال خيلق نفس ا إال وخيلق رزقها وييسر ما تقوم به مصاحلها واألرزاق بيد اهللا ، فالذين          

                                                 
 .  ٢١٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )٣/٢٤٥(أمحد ) ٢(
ورواه أبو داود يف سننه .  من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه) ١٥٨ /٣(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٣(

يوم "  بن يساربدون ذكرمن حديث معقل )  ٦٦،  ٦٥ /٦(ورواه النسائي يف سننه ) ٢٢٧ /٢(
 .  " القيامة
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، وأن كثرة السكان يترتب عليها الشح يف  يشكون أو يهددون باألزمات االقتصادية
ذا كله من وحي الشيطان وأتباع الشيطان الذين ال يؤمنون باهللا ، ه األقوات واألرزاق

أما الذين يؤمنون باهللا يعتمدون عليه ويتوكلون عليه ومن يتوكل على اهللا .  وبتقدير اهللا
 .  فهو حسبه إن اهللا بالغ أمره

 Ÿωuρ  {:  وملا كان املشركون يقتلون أوالدهم خشية الفقر هناهم اهللا عن ذلك فقال تعاىل

(#þθè=çGø)s? öΝä.y‰≈s9÷ρr& sπu‹ô±yz 9,≈n=øΒÎ) ( ßøtªΥ öΝßγè%ã—ötΡ ö/ä.$−ƒÎ)uρ 4 ¨βÎ) öΝßγn=÷Fs% tβ%Ÿ2 $\↔ôÜÅz #ZÎ6x. ∩⊂⊇∪ { )وقال .   )١

Ÿω  {:  تعاىل 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 ( { )فدل هذا .  )٢
، وبكثرة النسل  الرزق، وإن كل نفس يقدر اهللا هلا  على أن الرزق بيد اهللا سبحانه وتعاىل
 .  تكثر األرزاق واإلنتاج ويكثر العاملون

 احلكم يف حتديد النسل مع القدرة على اإلجناب 
 ما احلكم يف حتديد النسل مع القدرة على اإلجناب بدون مشقة ومع - ١٩٥س

 ؟  القدرة على تربية األوالد وتوفري العيش هلم
إين مكاثر بكم  {:   تزوج الولود وقال   ّ     حث  علىحتديد النسل ال جيوز ألن النيب 

وألن كثرة النسل حيصل هبا قوة للمسلمني وكثرة عدد .  )٤( )٣( }األمم يوم القيامة 
، وال جيوز حتديد النسل يف مثل احلالة اليت  املسلمني فتكثري النسل مطلوب للمسلمني

 .   حثنا على طلب النسل وتكثري عدد املسلمني؛ ألن النيب  لةذكرت السائ

                                                 
 .  ٣١:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ١٥١:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  )٣/٢٤٥(أمحد ) ٣(
ورواه أبو داود يف سننه .  من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه) ١٥٨ /٣(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٤(

يوم  (من حديث معقل بن يساربدون ذكر )  ٦٦،  ٦٥ /٦(ورواه النسائي يف سننه ) ٢٢٧ /٢(
 .  ) القيامة
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 حكم اإلجهاض 
كان هلا صديقة متزوجة وهلا أطفال وقد حصل منها :   سائلة تقول- ١٩٦س

؛ لكوهنا تعمل يف  وهي حامل يف شهرها الثالث أو أكثر أن حاولت إسقاط جنينها
،  نها أن ترافقها إىل دكتور، فطلبت م وظيفة وال تريد أن يعوقها احلمل عن ذلك

ولكنه اعتذر عن ذلك واتفقت مع املمرضة على أن تدهلا على من يعمل هلا عملية 
 - كما يسموهنا -                             ً                            اإلسقاط مقابل إعطاء املمرضة مبلغ ا من املال عبارة عن إكرامية 

، وبعد عدة أشهر من ذلك تويف               ً                               فذهبت هبا وفعل ا أجريت هلا العملية وأسقط جنينها
تسأل عن حكم إسقاط اجلنني لذلك السبب ويف :         ً فهي أول ا)  زوج السائلة (ا زوجه

.  عن حكم مرافقتها لصديقتها ومساعدهتا على ذلك:       ً وثاني ا.  ذلك الشهر من عمره
                                                          ً                فهي تعتقد وكما يقول من حوهلا من الناس إن وفاة زوجها كان عقاب ا هلا ملساعدهتا يف 

ك املمرضة إمث يف ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما هل على تل:       ً وثالث ا.  قتل الروح
 ؟  أخذته من مال

، وأن ال تفر من  ، وأن حتافظ عليه وأن ترفق به جيب على املرأة أن حتترم اجلنني
،                    ً     ً                         ؛ ألنه رمبا يكون عبد ا صاحل ا ينفعها وينفع اهللا به األمة وجود احلمل ووجود الولد

أن ينصحوا هؤالء النساء الاليت يردن إسقاط احلمل والواجب على املمرضة وعلى األطباء 
)  مهنة الطب (عليهم أن ينصحوا حبكم أن اهللا ائتمنهم على هذه املهنة .  واإلجهاض

، وال جيوز هلم أن يساعدوا على  فعليهم أن ينصحوا احلامل يف الرفق حبملها واإلبقاء عليه
، وال جيوز هلم  نسأل اهللا العافية.  لعقوبة؛ ألهنم إذا فعلوا ذلك اشتركوا يف اإلمث وا إسقاطه

، فعليهم أن يتوبوا إىل اهللا  أن يقدموا على إجهاض احلمل يف مقابل ما يتقاضونه من الطمع
 .  ، وأن ينصحوا للمراجعني ، وأن يؤدوا مهنة الطب بأمانة سبحانه وتعاىل

 حكم إسقاط احلمل يف أيامه األوىل 
 ؟   أيامه األوىل هل جيوز إسقاط احلمل يف- ١٩٧س
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أما .  إذا كان الغرض من إسقاط احلمل هو كراهية احلمل وعدم إرادته فهذا ال جيوز
، فال  إذا كان لضرورة بأن خيشى على حياة احلامل لو بقي وكان يف طور النطفة أو العلقة

 .  بأس بإسقاطه إذا قرر ذلك هيئة طبية موثوقة

 قاط اجلنني يف حال الضرورة هل هناك أشهر معينة جيوز يف حدودها إس
 هل هناك أشهر معينة جيوز يف حدودها إسقاط اجلنني يف حال الضرورة - ١٩٨س
 ؟     ً مثل ا

، لكن احلمل                                   ً             إنه جيوز إلقاء النطفة قبل أربعني يوم ا بدواء مباح:  الفقهاء قالوا
$  { ، يقول اهللا  مطلوب والنسل مطلوب ولو كان فيه مشقة uΖøŠ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ 

$ ·Ζ≈ |¡ôm Î) ( çµ ÷Fn= uΗ xq …çµ •Βé& $\δ öä. çµ ÷G yè |Ê uρ uρ $\δ öä. ( { )؛  فاحلمل فيه مشقة وفيه أمراض وفيه تعب.  )١
َ  ُ                  هلذا ع ظ م حق األم على ولدها ، وأوصى برب  ؛ ألن الرسول أوصى بربها ثالث مرات     

 وما ذلك إال ملا تقاسيه يف محلها ووالدهتا ورضاعها من األخطار )٢(األب مرة واحدة 
فعليها أن تصرب وأن تتحمل وهي على أجر رمبا تكون العاقبة محيدة هلا وجملتمع .  واملشاق

صوهلم ملا يترتب على وجودهم من ، فاألوالد مطلوب السعي حل املسلمني من هذا املولود
 .  مصاحل العامة واخلاصة

 حكم إجهاض اجلنني إذا كان مشوها خلقيا 
 لدينا حامل يف الشهر السادس واتضح من خالل الكشف على اجلنني - ١٩٩س

، واألم حمتارة وتقول هذا أمر  ويرى الدكتور أنه ال بد من أن يرتل.                أنه مشوه خلقي ا
 ؟  حسب رأي الشرع

ً                    ال جيوز إجهاض اجلنني خصوص ا بعد نفخ الروح فيه ً                ولو كان مشوه ا بل يترك أمره .                                  
، وال يدري فرمبا يزول تشويهه  ؛ ألن يف إجهاضه جناية على نفس معصومة بالقتل إىل اهللا

                                                 
 .  ١٥:  سورة األحقاف آية) ١(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٦٩ /٧(انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٢(
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ً             أو يكون تشويه ا ال خيل حبياته واحلاصل .                                      ً ، وقد يكون رأي الطبيب خطأ فليس معصوم ا             
 .  ، واهللا أعلم اء على اجلنني وإسقاطه حبجة أنه مشوهأنه ال جيوز االعتد

 حكم حلق شعر املولود وهل جيوز محل الطفل يف الصالة 
 ؟  ، وهل جيوز محل الطفل يف الصالة  ما حكم حلق شعر املولود- ٢٠٠س

، وكذا يستحب ذبح العقيقة عنه  حلق شعر رأس املولود الذكر يوم سابعه مستحب
 محل النيب  {، فقد  وجيوز محل الطفل يف الصالة.  كان أم أنثى               ً  يف هذا اليوم ذكر ا 

وكان احلسن واحلسني  { )٢( )١( }أمامة بنت ابنته زينب رضي اهللا عنها وهو يصلي 

 .  )٤( انظر )٣( } وهو ساجد رضي اهللا عنهما يصعدان على ظهره 
 

                                                 
، أبو داود  )١٢٠٥(، النسائي السهو  )٥٤٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٤٩٤(البخاري الصالة ) ١(

 .  )١٣٦٠(، الدارمي الصالة  )٤١٢(، مالك النداء للصالة  )٥/٢٩٥(، أمحد  )٩١٨(الصالة 
 .  من حديث أيب قتادة األنصاري رضي اهللا عنه)  ١٣١ /١(انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٢(
 .  )٢/٥١٣(أمحد ) ٣(
  . ) ١٨١ /٩(وانظر جممع الزوائد ) ١٦٧ /٣(ومستدرك احلاكم )  ٥١٣ /٢(مسند اإلمام أمحد ) ٤(
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 اجلامع يف النكاح 

 حكم من سافر زوجها وبعد مدة طويلة شهد 
 البعض بوفاته فتزوجها أخوه وبعد فترة رجع زوجها األول 

،  نتظرته مدة طويلة، وا  امرأة متزوجة سافر زوجها إىل إحدى البالد- ٢٠١س
، وبعد مضي  ، فتزوجها أخوه بعد ذلك ، وشهد بعض الناس أن زوجها تويف ومل يرجع

، وهي اآلن مع  ، ومل يكن متوىف كما شهد بذلك بعض الناس فترة رجع زوجها األول
 .  ، أفتونا باحلكم الشرعي يف هذا األمر الزوج الثاين

، فالواجب الرجوع فيها إىل  نظر وحتقيق، وحتتاج إىل  هذه املسألة مسألة خطرية
                                       ٌّ           ، وزوجة الغائب الذي خفي خربه فال يدرى أحي  هو أم ميت  احملكمة الشرعية للنظر فيها

 .  ، واهللا أعلم ال خترج من عصمته إال حبكم احلاكم الشرعي بعد النظر والتحقيق

 احلل للذي عجز عن ترك العادة السرية 
، وتركت مجيع املعاصي اليت   تبت إىل اهللا تعاىل، واحلمد هللا  أنا شاب- ٢٠٢س

، وقد                       ّ           ، ولكن هناك مشكلة تعذ بين مل أتركها                   ً  ، وأصبحت شاب ا ملتزم ا كنت أرتكبها
، فأنا فكرت يف  ، قد يكون اجلواب بأن أتزوج ، وهي العادة السرية عجزت عنها

 الصرف على ، مع أنين أستطيع ، ورفضوا زواجي ، ولكن أهلي ال يوافقونين هذا
 ؟                       ً ؛ فما احلل جزاكم اهللا خري ا الزواج

، وليس ألهلك احلق  ، ما دام أنك تستطيع النفقة على الزواج فتزوج احلل بأن تتزوج
، من استطاع  يا معشر الشباب {:   يف احلديثبأن مينعوك من الزواج كما أمر النيب 

 .  )٢( )١( }.  ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم منكم الباءة فليتزوج
                                                 

، النسائي النكاح  )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(، مسلم النكاح  )٤٧٧٨(البخاري النكاح ) ١(
، الدارمي  )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(، أبو داود النكاح  )٣٢١١(

 .  )٢١٦٦(النكاح 
 .  ) ٢٢٩،  ٢٢٨ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
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، وأنت تريد احملافظة على  فإذا كان مبقدورك القدوم على الزواج من ناحية املال
 أن - ال لوالديك أو غريمها -، وال جيوز ألحد  ؛ فالواجب عليك أن تتزوج عرضك

 .  عوك ويعترضوا عليك على هذا األمرمين

 حكم ممارسة العادة السرية بسبب الفيديو والتلفاز 
،  ، فأخذت تتقاذفين األهواء ، ابتليت بالعادة السرية  أنا طالب مؤمن- ٢٠٣س

، وأنا اآلن أحاول جهدي  وأفرطت يف ذلك حىت انقطعت عن الصالة فترات طويلة
              ً   ُ                        ، حىت أنين أحيان ا أ وتر يف الليل وعندما أنام  هزم           ً      ُ، لكنين غالب ا ما أ  وأجاهد نفسي

ّ            ؟ وهل علي  قضاء الصالة ، فهل صاليت مع ذلك مقبولة أفعلها ؟ وما حكم العادة          
ً                 ً                                السرية علم ا أنين أفعلها غالب ا عند مشاهديت للتلفاز أو الفيديو  ؟           

 :  فأجاب فضيلته
،  ا أحل اهللا سبحانه وتعاىل؛ ألنه استمتاع يف غري م استعمال العادة السرية حرام

:  ، قال تعاىل واهللا مل يبح االستمتاع وإخراج اللذة اجلنسية إال يف الزوجة أو ملك اليمني
}  t Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρ ã à Ï9 tβθ Ýà Ï≈ ym ∩∈∪ ω Î) #’ n? tã öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& { )فأي  )١ ،

  قد أرشد، والنيب  ، فإنه يعترب من العدوان احملرم استمتاع بغري الزوجة وملك اليمني
 عليه الصالة -الشباب إىل العالج الذي يزيل عنهم غليان الشهوة وخطر الشهوة بقوله 

، فإنه أغض للبصر  ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا معشر الشباب {:  -والسالم 

 فالرسول .  )٣( )٢( }؛ فإنه له وجاء  ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم وأحصن للفرج
،   لغري املستطيعإما بالصيام:  أرشد إىل كسر الشهوة واالبتعاد عن أخطارها بأحد أمرين

                                                 
 .  ٦ - ٥:  اآليتانن سورة املؤمنو) ١(
، النسائي النكاح  )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(، مسلم النكاح  )٤٧٧٩(البخاري النكاح ) ٢(

، الدارمي  )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(، أبو داود النكاح  )٣٢١١(
 .  )٢١٦٦(النكاح 

 .   من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه) ١١٧ / ٦ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
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فالعادة .  ، فدل أنه ليس هناك شيء ثالث يسمح للشاب مبزاولته أو بالزواج للمستطيع
، فعليك أن تتوب إىل              ٍ                             ، وال جتوز حبال  من األحوال عند مجاهري أهل العلم السرية حمرمة

، وأن تبتعد عن الذي يثري عليك  ، وال تعود إىل مثل هذا العمل اهللا سبحانه وتعاىل
،  لشهوة كما ذكرت من أنك تشاهد التلفاز وتشاهد الفيديو وترى مناظر حمركة للشهوةا

، وأن ال تفتح الفيديو أو التلفاز على هذه املناظر  فالواجب عليك أن تبتعد عن هذه املناظر
، واملسلم يغلق أبواب الشر عن نفسه ويفتح  ؛ ألن هذا من أسباب الشر اليت حترك الشهوة

 ومن أعظم وسائل الفتنة والشر -، وكل شيء يأتيك منه شر وفتنة  اخلريعليها أبواب 
هذه األفالم وهذه املسلسالت اليت تظهر فيها النساء الفاتنة وتظهر فيها األمور احملركة 

، وأما إعادة الوتر وإعادة  ، وأن تقطع سبيلها إليك  فعليك أن تبتعد عنها-للشهوة 
ً                                 يبطل الوتر أيض ا إذا كنت أوترت وصليت نافلة أو ، وهذا ال النوافل فهذا ال يلزمك               

، أما  ، فالعادة يف حد ذاهتا حمرمة تأمث عليها    ً                               هتجد ا مث حصل منك ممارسة العادة السرية
؛ ألن العبادات إذا وقعت على الوجه الشرعي فإهنا  العبادة اليت أديتها فإهنا ال تبطل بذلك

ّ  ال تبطل إال بالشرك أو الرد ة ّ   ، أما األعمال اليت دون الشرك ودون الرد ة   باهللا، والعياذ                                                            
 .  ، ولكنها تؤمث اإلنسان فإهنا ال تبطل األعمال

 ممارسة العادة السرية مع عدم استطاعة الزواج 
، ولكن  ، ويف سن يسمح يل بالزواج  أنا شاب أعيش مبفردي- ٢٠٤س

؛ فما                ً ادة السرية كثري ا، وأمارس الع إمكانيايت املادية ال تسمح باإلنفاق على الزواج
 ؟  هو حكم الشرع يف ذلك

t  {:  ؛ لقوله تعاىل ال جتوز ممارسة العادة السرية Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρ ãàÏ9 tβθÝàÏ≈ ym ∩∈∪ ω Î) 
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tβρ ßŠ$ yèø9$# ∩∠∪ { )؛ فلم يبح سبحانه ممارسة هذه الشهوة إال يف الزوجة أو ملك اليمني  )١  ،
 .  ، ومن ذلك العادة السرية وجعل ممارستها يف غري ذلك من العدوان

 من خياف على نفسه من الشهوة وهو ال يستطيع الزواج إىل  أرشد النيب وقد
 .  الصوم

؛ فإنه أغض للبصر  ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا معشر الشباب { قال 

 .  )٣( )٢( }؛ فإنه له وجاء   يستطع فعليه بالصوم، ومن مل وأحصن للفرج
، وعليك بالصرب   فعليك به أيها السائلهذا هو احلل الوحيد الذي أرشد إليه النيب 

 .  وانتظار الفرج
É#Ï÷è  {:  قال تعاىل tG ó¡uŠø9uρ t Ï%©!$# Ÿω tβρ ß‰Ågs† % ·n% s3ÏΡ 4 ®L ym ãΝåκu ÏΖøó ãƒ ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù 3 { )٤(   ،
 .  واهللا أعلم

 املدة اليت حيق لزوجة املفقود أن تتزوج 
ً              ، علم ا بأنه مل يرد   هل حيق لزوجة املفقود أن تتزوج بعد مدة أربع سنوات- ٢٠٥س     

 ؟  من عنده أي رسالة أو خرب
؛ ألهنا حتتاج إىل إجراءات قضائية من عند  ة املفقود ال نستطيع الكالم فيهاقضي

؛ ألن األمر يتطلب إجراءات ومعرفة  ، فراجع يف هذا القاضي الشرعي احملكمة الشرعية
، هذا ال يكون إال من عند القاضي يف  املالبسات والتحري واالجتهاد يف مدة االنتظار

 .  م، واهللا أعل احملكمة الشرعية

                                                 
 .  ٧ - ٥:  اآلياتسورة املؤمنون ) ١(
، النسائي النكاح  )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(، مسلم النكاح  )٤٧٧٩(البخاري النكاح ) ٢(

، الدارمي النكاح  )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(، أبو داود النكاح  )٣٢١١(
)٢١٦٦(  . 

 .  ) ٢٢٩،  ٢٢٨ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٣(
 .  ٣٣:  سورة النور آية) ٤(
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 احلقوق الزوجية 

 نصيحة لرجل أساء العشرة مع زوجته رغم أن هلا مواقف جيدة معه 
، وقد عاشت معه إىل أن   امرأة متزوجة من رجل فرض عليها بالقوة- ٢٠٦س

، فقامت على رعايته  ، وقد أصيب مبرض يف إحدى رجليه أجنبت منه األبناء والبنات
،  ، ويعاملها أسوأ معاملة تنكر هلا وملعروفها، ولكنه ي واملراجعة به باملستشفيات

، وارتكابه الكثري من  ، زيادة على إمهاله يف أمور دينه ويتهمها بأمور هي منها بريئة
، فعندما تطالب بشيء من  ، حىت املال الذي مجعه أكثره من طرق حمرمة احملرمات

، وهي ال تريد  حقوقها أو مصروفها أو مصروف أوالدها مينعها ويهددها بالطالق
؟ وما هي  ، فما احلكم يف هذا الرجل           ً                      الطالق حفاظ ا على أوالدها من الضياع

 ؟  نصيحتكم له وألمثاله
 يف معاشرة - سبحانه وتعاىل -أن يتقي اهللا :  الذي ننصح به هذا الشخص

£  {:  ، قال تعاىل زوجته èδρ ç Å°$ tã uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 4 { )وقال تعاىل )١ ،  :}  88$ |¡ øΒ Î* sù 

>∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 9≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 { )وأال  ، فالواجب عليه أن يعاشر زوجته باملعروف )٢ ،
،   يف حالة مرضه، ال سيما إذا كان هلا معه مواقف جيدة كما ذكرت يسيء إليها

، فإنه جيب عليه أن يكافئها  ، وحسن صربها معه يف حالة املرض ومصاحبتها له
،  لة حاجته ومرضه، واألمر الثاين أهنا أحسنت إليه يف حا ، وأن يعاشر زوجته باملعروف

، فهو يضر  ، ال سيما وأهنا أم أوالده فليحسن إليها وال حيرجها ويضايقها ويعكر صفوها
، كما نوصيه أن يتوب إىل اهللا مما نسبت  ، ويعرض نفسه للعقوبة ، ويضر أوالده نفسه

،  ، نوصيه بتقوى اهللا إليه من ارتكاب لبعض املعاصي أو اكتسابه لبعض احملرمات يف املال
 .                            ً    ًّ ، وأن حيسن عمله إن كان مسلم ا حق ا ، وأن يطيب كسبه وأن يتوب إىل اهللا من ذلك

                                                 
 .  ١٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ٢(
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 حكم طالق السكران 
، وذات مرة دخل   يل أخت متزوجة من رجل يتعاطى شرب اخلمر- ٢٠٧س

                        ً               ً    ً   ، وأخذ يضرهبا ويهددها مدعي ا أهنا تؤوي رجال  غريب ا  عليها وعندها ابنها وابنتها منه
، فهل هي هبذا            َّ         وحترمني علي  مثل أمي- ثالث مرات -أنت طالق :   هلا، وقال عندها

 ؟  ، سواء كان كالمه حتت وطأة السكر أو يف حال وعيه ومتام عقله          ً      تصبح طالق ا أم ال
؛ ألن اهللا جل وعال  قضية شرب املسلم للخمر شنيعة وكبرية من كبائر الذنوب

$  {:  حرم اخلمر وقال pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u $ yϑ ¯Ρ Î) ã ôϑ sƒ ø: $# ç Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ 

Ó§ ô_ Í‘ ô Ï iΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= ø è? ∩⊃∪ $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& yì Ï%θ ãƒ 

ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# u !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì ÷Κ sƒ ø: $# Î Å£ ÷ yϑ ø9 $# uρ öΝ ä. £‰ ÝÁ tƒ uρ  tã Ì ø. ÏŒ «! $# Ç tã uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# ( ö≅ yγ sù Λ äΡ r& 

tβθ åκ tJΖ •Β ∩⊇∪  (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# (#ρ â‘ x‹ ÷n $# uρ 4 β Î* sù öΝ çG øŠ ©9 uθ s? (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù $ yϑ ¯Ρ r& 4’ n? tã 

$ uΖ Ï9θ ß™ u‘ à≈ n= t7 ø9 $# ß Î7 ßϑ ø9 $# ∩⊄∪ { )١(   ،} والنيب ولعن شارب اخلمر  لعن اخلمر ،  ،
 فال جيوز )٣( )٢( }، ومساها أم اخلبائث  ، لعن فيها عشرة ، ومعتصرها وعاصرها

،  الشراب اخلبيث املفسد للعقل والدينملؤمن يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يشرب هذا 
ً              ورتب اإلسالم احلد على شارب اخلمر ردع ا له وعقوبة ل ، وشارب اخلمر فاسق ال تقبل  ه                               

وال يشرب اخلمر حني  { وقد قال ! ؟  ، وأي مسلم يرضى مبثل هذا لنفسه له شهادة
،   واألحاديث والوعيد يف حق شرب وشاربه كثرية جدا)٥( )٤( }يشرهبا وهو مؤمن 

 نفسه من هذا اخلطر العظيم املؤثر على عقله وعلى أهل بيته فيجب على املسلم أن حيفظ
، فالذي أراه أن  ، أما قضية ما حصل منه من الطالق وهو يف حالة السكر وعلى ذريته

                                                 
 .  ٩٢ - ٩٠:  اآلياتسورة املائدة ) ١(
 .  )٣٣٨١(، ابن ماجه األشربة  )١٢٩٥(الترمذي البيوع ) ٢(
كالمها من حديث أنس بن )  ١١٢٢ / ٢ " ( سنن ابن ماجه"  ، و ) ٢٩٦ / ٤ " ( مذيسنن التر"  انظر) ٣(

 .  مالك رضي اهللا عنه
،  )٤٦٨٩(، أبو داود السنة  )٥٦٥٩(، النسائي األشربة  )٥٧(، مسلم اإلميان  )٥٢٥٦(البخاري األشربة ) ٤(

  . )٢١٠٦(، الدارمي األشربة  )٢/٣٨٦(، أمحد  )٣٩٣٦(ابن ماجه الفنت 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٣٤١ / ٦ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٥(
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،  ؛ لينظروا يف موضوعه                                                         يتصل باحملكمة الشرعية القريبة أو إىل اإلفتاء كتابة أو حضوري ا
 .  ، وحكم القاضي يرفع اخلالف  أهل العلم، ألنه حمل خالف بني                ألن األمر مهم جد ا

 الواجب على كل من الزوجني حنو اآلخر 

 ؟   ما الواجب على كل من الزوجني حنو اآلخر- ٢٠٨س
ôÏΒ  {:  قال اهللا تعاىل uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& t,n= y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& (#þθ ãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yè y_ uρ 

Νà6uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπyϑ ôm u‘ uρ 4 { )مث  إن البيت املسلم يتكون أصله من الزوجني الصاحلني.   )١ ،
، بأن يؤدي  ، وهذا ال يتم إال إذا حتقق حسن العشرة بني الزوجني تكون األسرة الصاحلة

، فللزوج على زوجته الطاعة باملعروف ومتكينه مما  كل منهما ما جيب عليه حنو اآلخر
، وملا ال بد هلا  ، وعدم اخلروج منه إال بإذنه ، والقرار يف البيت أباح اهللا له من االستمتاع
،  د، وتربية ما يقدر اهللا بينهما من األوال ، وقيامها بشؤون البيت من اخلروج من أجله

، قال  وهلا عليه من احلقوق مثل الذي له عليها إال ما خص اهللا به األزواج دون الزوجات
 )٢( } ∪∇⊅⊅∩ çλm;uρ ã≅÷WÏΒ “Ï%©!$# £Íκön=tã Å∃ρá÷èpRùQ$$Î/ 4 ÉΑ$y_Ìh=Ï9uρ £Íκön=tã ×πy_u‘yŠ 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã îΛÅ3ym£  {:  تعاىل

، قال اهللا  ، وهلا عليها املعاشرة باملعروف ، هلا عليه الكسوة والنفقة والسكىن باملعروف
èδρ£  {:  تعاىل çÅ°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 { )من املبيت عندها وإعفافها وإعانتها على القيام  )٣ 

.  )٥( )٤( }، وأنا خريكم ألهلي  خريكم خريكم ألهله {             ً       بواجباهتا عمال  بقوله 
ا أحسنهم خلقًا {  وقوله ، وخياركم خياركم لنسائهم  أكمل املؤمنني إمياًن
حىت لو كره الرجل من زوجته بعض األخالق اليت تنقص دينها .  )٧( )٦( }خلقًا 

                                                 
 .  ٢١:  سورة الروم آية) ١(
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٩:  سورة النساء آية) ٣(
 .  )٢٢٦٠(، الدارمي النكاح  )٣٨٩٥(الترمذي املناقب ) ٤(
"  سننه"   ورواه الدارمي يف- رضي اهللا عنها -من حديث عائشة )  ٣٩٩/  ٩ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٥(

 .  " وأنا خريكم ألهلي"   بدون ذكر- رضي اهللا عنها -من حديث عائشة )  ٢١٢ /٢ (
 .  )٢٧٩٢(، الدارمي الرقاق  )٢/٢٥٠(، أمحد  )١١٦٢(الترمذي الرضاع ) ٦(
 .  ث أيب هريرة رضي اهللا عنهمن حدي)  ١٣٥ /٤ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٧(
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واقب ؛ ملا يف ذلك من الع وال ختدش عرضها فعليه أن يصرب عليها ويتحملها
β  {:  قال تعاىل.  احلميدة Î* sù £ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì x. # |¤ yè sù β r& (#θ èδ t õ3 s? $ \↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè øg s† uρ ª! $# ÏµŠ Ïù 

# Z ö yz # Z ÏW Ÿ2 ∩⊇∪ { )وقال النيب .  )١ } إن كره منها  ال َيفُْرك مؤمن مؤمنة ،
ُ  ي ف ر ك " ومعىن.  )٣( )٢( }خلقًا رضي منها آخر  ، ومعىن ذلك أن  يبغض " َ  ْ

يتغاضى عما ال ميس الدين أو اخللق مما ال يوافق رغبته نظري الكثري من األخالق 
إهنا ال تتم السعادة الزوجية إال بأن يؤدي كل من الزوجني ما جيب .  يهااملرضية ف

، فال  حقه على زوجته، لكن بعض األزواج قد يتعسف يف استعماله  عليه حنو اآلخر
،  ، فتجده يهني املرأة ويظلمها      ً                ، فضال  عن حقها يف اإلسالم يراعي كرامتها وإنسانيتها
، ومل يلتفت إىل الزوجة  أخرى مال إليها بكليته، وإذا تزوج  ومياطل يف أداء حقها

، جاء يوم  من كانت له زوجتان فمال إىل إحدامها {:  وقد جاء يف احلديث.  السابقة
لنساء تترفع على زوجها وتتمنع من ويف املقابل فإن بعض ا.  )٥( )٤( }القيامة وشقه مائل 
، وقد تكون موظفة  ، فتخرج من بيته بغري إذن ، وال ختضع لقوامته عليها أداء حقه عليها

، بل رمبا تكون معه يف البيت كأهنا رجل آخر  تقدم عملها الوظيفي على أداء حق زوجها
ضيع تربية ، وت ، وتتعطل أعمال البيت ، مث ينطلق كل منهما إىل عمله يسكن معه
،  إن هذا ال يرتضيه اإلسالم.  ، ويصبح هذا البيت أشبه ما يكون ببيت العزاب األطفال

، فالواجب تعديل  ، وال تنشأ عنه يف الغالب أسر صاحلة وال تتحقق معه املصاحل الزوجية
 .  ، واهللا املوفق ، والرجوع إىل التزام العشرة باملعروف بني الزوجني هذا الوضع

                                                 
 .  ١٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  )٢/٣٢٩(، أمحد  )١٤٦٩(مسلم الرضاع ) ٢(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٠٩١ /٢ (رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٣(
بن ماجه النكاح ، ا )٢١٣٣(، أبو داود النكاح  )٣٩٤٢(، النسائي عشرة النساء  )١١٤١(الترمذي النكاح ) ٤(

 .  )٢٢٠٦(، الدارمي النكاح  )٢/٤٧١(، أمحد  )١٩٦٩(
من حديث أيب هريرةورواه )  ٦٣ /٧ (، ورواه النسائي يف سننه  ) ٢٤٩ /٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٥(

 .  أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٠٨ /٤ " ( سننه"  الترمذي يف
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 ١١٤٠

من كان له امرأتان فمال إىل إحدامها دون األخرى جاء يوم القيامة  «:  ثمعىن حدي
  » وأحد شقيه مائل

 
:  حديث " املبادئ اإلسالمية يف احلياة الزوجية "  ورد يف كتاب- ٢٠٩س

، جاء يوم القيامة وأحد   كان له امرأتان فمال إىل إحدامها دون األخرىمن {
، وما  ، وما هو العدل هنا ما معىن احلديث السالف.  )٢( )١( }شقيه مائل 

 ؟  املقصود بالشق
، وهو املساواة  احلديث معناه الوعيد يف حق من مل يعدل بني زوجاته العدل املستطاع

، واملراد بالشق هنا نصفه وميالنه عقوبة له  وامللبس واملبيتبينهن يف اإلنفاق واملسكن 
، فكما مال يف معاملته لزوجته أمال اهللا شقه  ؛ ألن اجلزاء من جنس العمل على جوره

Ÿξsù (#θ  {:  ، وقد قال اهللا تعاىل وجعل جسمه غري معتدل عقوبة له è=ŠÏϑ s? ¨≅ à2 È≅ øŠyϑ ø9$# 

$ yδρâ‘ x‹tG sù Ïπ s)¯= yèßϑ ø9$$ x. 4 { )٣(  . 

 من يغار عليها زوجها ويشك فيها 
ّ     ً  زوجي يغار علي  كثري ا- ٢١٠س ، مع  ، يصل يف بعض األحيان األمر إىل حد الشك              

 ؟  ، فماذا أعمل جتاهه العلم أنين امرأة حمافظة
، فال جيوز لزوج املسلمة أن يتشكك فيها جملرد  األصل يف املسلمة العدالة والرتاهة

$  {:  ، قال تعاىل ، أو خلرب منام مفسد هواجس نفسية شيطانية pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) 

                                                 
، ابن ماجه النكاح  )٢١٣٣(، أبو داود النكاح  )٣٩٤٢(شرة النساء ، النسائي ع )١١٤١(الترمذي النكاح ) ١(

 .  )٢٢٠٦(، الدارمي النكاح  )٢/٤٧١(، أمحد  )١٩٦٩(
من حديث أيب هريرةورواه )  ٦٣ /٧ " ( سننه"  ، ورواه النسائي يف ) ٢٤٩ /٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(

 .   أيب هريرة رضي اهللا عنهبنحوه من حديث)  ١٠٨ /٤ " ( سننه"  الترمذي يف
 .  ١٢٩:  سورة النساء آية) ٣(
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 ١١٤١

óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθ ãΨ ¨ t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁè? $ JΒ öθ s% 7's#≈ yγ pg¿2 (#θßs Î6 óÁ çG sù 4’ n?tã $ tΒ óΟçFù= yè sù tÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ { )١(   .
وعلى املرأة املسلمة اليت يصاب زوجها هبذا املرض النفسي أن تصرب ما دامت تعلم من 

؛ ألهنا رمبا تكون تلك اخلواطر  لن تضرها خواطر زوجها النفسية، و نفسها الصدق والعفة
 .  ، ويزول بإذن اهللا ناجتة عن مرض نفسي

 امرأة تطيع زوجها لكنها ال تلقاه بوجه طلق لتقصريه يف حقها 
، ولكين ال ألقاه بسرور   أنا امرأة مطيعة لزوجي ومتقيدة بأوامر اهللا- ٢١١س

، ولقد   احلقوق الواجبة عليه من حيث الكسوة، وذلك ألنه مل يؤد وبوجه طلق
 ؟          َّ         ، هل علي  إمث يف ذلك هجرته يف فراشه

، وأن يبذل كل منهما ما   أوجب حسن املعاشرة بني الزوجني- سبحانه وتعاىل -اهللا 
، وعلى الزوج أو الزوجة أن يصرب  ، حىت تتم املنفعة واملصلحة الزوجية جيب عليه لآلخر

،  ، وأن يؤدي هو ما عليه القي من اآلخر من تقصري ومن سوء عشرةكل منهما على ما ي
 .  ، وهذا من أسباب بقاء األسرة وتعاوهنا وبقاء الزوجية ويسأل اهللا احلق الذي له

، وأن تبذيل  فننصح لك أيتها السائلة أن تصربي على ما تالقي من زوجك من تقصري
، ورمبا يكون قيامها بواجبها   تكون محيدة؛ فإن العقبة بإذن اهللا ما عليك من حق الزوجية

 .        ً               ً     حنوه سبب ا يف أنه هو أيض ا خيجل

 امرأة ال تطيع زوجها وختالفه كثريا وخترج بدون إذنه 
، وختالفه يف كثري  ، وال تطيعه  ما رأيك باملرأة اليت ال تسمع كالم زوجها- ٢١٢س

 ؟  دون علمه           ً         ، وخترج أحيان ا خلسة ب كأن خترج بدون أمره:  من األمور
، وال جيوز هلا  ، وحيرم عليها معصيته جيب على املرأة أن تطيع زوجها باملعروف

 .  اخلروج من بيته إال بإذنه

                                                 
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ١(
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 ١١٤٢

، فبات غضبان   أن جتيء، فأبت إذا دعا الرجل امرأته على فراشه { قال النيب 

 .  )٢( متفق عليه )١( }؛ لعنتها املالئكة حىت تصبح  عليها

؛ ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها  لو كنت آمًرا أحًدا أن يسجد ألحد { وقال 

 .  )٤( )٣( } عليها من عظم حقه

%ãΑ  {:  وقال تعاىل y Ì̀h9$# šχθ ãΒ≡§θ s% ’ n?tã Ï!$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Òsù ª!$# óΟßγ ŸÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ !$ yϑ Î/ uρ 

(#θ à)xΡr& ôÏΒ öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r& 4 àM≈ ys Î=≈¢Á9$$ sù ìM≈ tG ÏΖ≈ s% ×M≈sàÏ≈ ym É=ø‹tó ù= Ïj9 $ yϑ Î/ xáÏym ª!$# 4  ÉL≈©9$#uρ tβθ èù$ sƒ rB 

 ∅ èδ y—θà±èΣ  ∅ èδθÝàÏè sù £èδρãàf ÷δ $#uρ ’ Îû ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# £èδθç/ÎôÑ$#uρ ( { )٥(   . 
 اإلجراء ، وأنه إذا تنكرت له يتخذ معها فبني سبحانه أن الرجل له القوامة على املرأة

ّ                             ، مم ا يدل على وجوب طاعته باملعروف الرادع  .  ، وحترمي خمالفتها له بغري حق   

 هل األفضل للمرأة أن تقوم بواجب بيتها أم تتفرغ لطلب العلم 
، أم تفرغها  ، قيامها بواجب بيتها وزوجها  أيهما أفضل للمرأة املسلمة- ٢١٣س

 .                       ً ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خري ا البيتلطلب العلم وأن جتلب خادمة للقيامة بواجبات 
، ولكن القيام خبدمة  نعم الواجب على املسلمة أن تتفقه يف دينها بقدر ما تستطيع

، ولو  ، فتجعل للتعلم فرصة يومية زوجها وطاعة زوجها وتربية أوالدها واجب عظيم
من الوقت تكون ، والبقية             ً                    ، أو جتعل وقت ا للقراءة من كل يوم كانت قليلة أو جلسة قليلة

                                                 
،  )٢/٤٣٩(، أمحد  )٢١٤١(، أبو داود النكاح  )١٤٣٦(، مسلم النكاح  )٣٠٦٥(البخاري بدء اخللق ) ١(

 .  )٢٢٢٨(الدارمي النكاح 
"  ، ورواه مسلم يف " فبات غضبان عليها: "  بدون ذكر)  ١٥٠ / ٦ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(

 .  " فأبت أن جتيء"  بدل"  فلم تأته: "  بلفظ)  ١٠٦٠ / ٢ " ( صحيحه
 .  )١٤٦٣(، الدارمي الصالة  )٢١٤٠(أبو داود النكاح ) ٣(
 .  ) ٢٥٠ / ٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٤(
 .  ٣٤:  سورة النساء آية) ٥(
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 ١١٤٣

، وال تترك أعماهلا وأوالدها وتكلهم إىل  ، فهي ال تترك التفقه يف دينها ألعماهلا اليومية
 .  اخلادمة

                         ً  ، وجتعل لألعمال البيتية وقت ا                 ً          ً ، جتعل للتفقه وقت ا ولو قصري ا تعتدل يف هذا األمر
 .  يكفيها

 حكم امتناع الزوجة عن خدمة زوجها لسوء خلقه 
؛ ألنه يعاملها معاملة  وز للزوجة االمتناع عن خدمة زوجها وبيته هل جي- ٢١٤س
 ؟  سيئة

èδρ£  {:  ؛ ألن اهللا تعاىل يقول ال جيوز للزوج أن يعامل زوجته معاملة سيئة çÅ°$ tã uρ 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 { )ويقول .  )١ }  وإذا أساء عشرهتا .  )٣( )٢( }وإن لزوجك عليك حقًا
؛ ليكون هلا األجر يف  ، وأن تؤدي ما له عليها من حق فإنه ينبغي هلا أن تقابل ذلك بالصرب

Ÿω  {:  ، قال اهللا تعاىل ، ولعل اهللا أن يهديه ذلك uρ “ Èθ tGó¡n@ èπ oΨ |¡pt ø: $# Ÿω uρ èπ y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 ôìsù÷Š$#  ÉL ©9$$ Î/ 

}‘Ïδ ß|¡ôm r& #sŒÎ* sù “ Ï% ©!$# y7 uΖ÷ t/ …çµ uΖ÷ t/uρ ×ο uρ≡y‰tã …çµ ¯Ρr( x. ;’Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym ∩⊂⊆∪ { )٤(  . 

 حكم أخذ الزوجة من زوجها أجرة على ما هتيئه من طعام 
 هل جيوز للزوجة أخذ أجرة من زوجها على ما هتيئه من الطعام - ٢١٥س
 ؟  ألكلهما

؛  املرأة جيب عليها أن تقوم مبا جرت عادة النساء يف بلدها بعمله يف بيتها بدون أجرة
، وقد جرت العادة يف بالدنا بقيام املرأة بالطبخ  ألن املتعارف عليه يف البلد كاملشروط

 .  ، فهو واجب عليها وحنوه

                                                 
 .  ١٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  )١١٥٩(، مسلم الصيام  )١٨٧٣(البخاري الصوم ) ٢(
 .  من حديث عبد اهللا بن عمر بن العاص رضي اهللا عنهما)  ٢٤٥ /٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٣(
 .  ٣٤:  سورة فصلت آية) ٤(
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 ١١٤٤

 حكم منع الزوجة من صلة رمحها 
ً           ، وخصوص ا الوالدة   هل جيوز للزوج أن مينع الزوجة من صلة رمحها- ٢١٦س       

 ؟  والوالد
؛ ألن قطيعة الرحم من  ، وال جيوز للزوج أن مينع زوجته منها صلة الرحم واجبة

؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية  ، وال جيوز للزوجة أن تطيعه يف ذلك ائر الذنوبكب
؛ إال إذا ترتب على الزيارة  ، وتزوره ، وتراسله ، بل تصل رمحها من ماهلا اخلاص اخلالق

،  ؛ فله أن مينعها من زيارته ؛ بأن خيشى أن قريبها يفسدها عليه مفسدة يف حق الزوج
 .  ، واهللا أعلم ارة مما ال مفسدة فيهلكن تصله بغري الزي

 حكم من منع زوجته أن تزور أهلها إال مرة يف الشهر وال يسمح بزيارة أقارهبا أبدا 
،   امرأة متزوجة من رجل ويقيمون يف نفس املدينة اليت فيها أهلها- ٢١٧س

ولكن زوجها مينعها من صلة أهلها أو زيارهتم إال يف الشهر مرة واحدة بالنسبة 
،  ، أما غريهم من أقارهبا من أخواهتا وأعمامها وأجدادها ال يسمح هلا بزيارهتم ألهلها

؟ وهل جيوز هلا أن تطلب الطالق هلذا السبب  فهل يلزمها طاعته يف قطع صلتها بأقارهبا
ً           ؟ فقد ضاقت ذرع ا هبذه احلال فقط ، حىت إنه يرفض أن يزورها أحد يف بيته حىت حكم               

 ؟  ، فهل جيوز له هذا التصرف أم ال بالعزلة عن الناس
           ًّ                   ، فإن هلم حق ا من مجلة احلقوق اليت  صلة األرحام واجبة لزيارهتم واإلحسان إليهم

ً             ، وطاعة الزوج أيض ا واجبة على  ، وال سيما حق الوالدين أوجبها اهللا سبحانه وتعاىل                 
،  ريب أو غري ذلك، سواء يف زيارة ق ، وال جيوز هلا أن خترج من بيته إال بإذنه الزوجة

، لكن ال جيوز للزوج أن يتعسف يف  فيجب عليها أن تطيع زوجها وأال خترج إال بإذنه
، فإن كان  ، إال إذا ترتبت على هذا مفسدة حقه وأن مينعها من زيارة والديها وأقارهبا

 .  يترتب على زيارهتم مفسدة فإن له أن مينعها من زيارهتم
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 ١١٤٥

 مصلحة الزوجية حكم منع الزوجة من أهلها لل
 ما حكم الرجل مينع زوجته من الذهاب إىل بيت أهلها إذا كانوا - ٢١٨س

؟ وما احلد األدىن املطلوب من  يقومون بإثارة املشاكل والتدخل يف حياة الزوجني
 ؟  ؟ وهل يكتفى بالرسالة واملكاملة فقط الزوجة لصلة رمحها

هلها إذا كان يترتب على ذهاهبا ، حيق للرجل أن مينع زوجته من الذهاب إىل أ نعم
                                      ً  ؛ ألن يف منعها من الذهاب يف هذه احلالة درء ا  إليهم مفسدة يف دينها أو يف حق زوجها

، بل عن طريق  ، وبإمكان املرأة أن تصل أهلها بغري الذهاب إليهم يف هذه احلالة للمفسدة
$$?¨(θà#)  {:   تعاىل؛ لقوله املراسلة أو املكاملة اهلاتفية إذا مل يترتب عليها حمذور sù ©!$# $ tΒ 

÷Λä ÷èsÜtFó™  .  ، واهللا أعلم  )١( } #$
، فقد  ، وخيببها عليه وقد جاء الوعيد الشديد يف حق من يفسد الزوجة على زوجها

أفسد :   ومعناه)٣( )٢( }ملعون من خبب امرأة على زوجها  {:  ديثجاء يف احل
 .  أخالقها عليه وتسبب يف نشوزها عنه

؛ ألن ذلك  والواجب على أهل الزوجة أن حيرصوا على صالح ما بينها وبني زوجها
 .  من مصلحتها ومصلحتهم

 جتاه والد الزوجة الذي يشرب الدخان ووالدة الزوجة املتربجة الواجب الشرعي 
، ولقد أرسلت زوجيت   أنا رجل متزوج من إحدى الدول العربية- ٢١٩س

، ولكنه  ، ولكن والدها يشرب الدخان وحيلق حليته وكان ال يصلي لوالديها لزيارهتما
 زوجيت جتلس معنا ، وكذلك أم  يؤدي مجيع الفرائض يف املسجد- وهللا احلمد -اآلن 
 ؟  ؛ فما حكم ذلك ، وهي تصلي اآلن ، ولقد نبهناها إىل الصالة متربجة

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
 .  )٢/٣٩٧(، أمحد  )٢١٧٥(أبو داود الطالق ) ٢(
 .  بنحوه)  ١٩٦ / ٢ " ( مستدركه"  ، ورواه احلاكم يف ) ٢٦١،  ٢٦٠ / ٢ " ( سننه"  اود يفرواه أبو د) ٣(
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الواجب عليك االستمرار يف مناصحة والد زوجتك يف ترك حلق اللحية وشرب 
، لكن عليك يف مناصحتك له يف   ومنكر ظاهر؛ ألهنما حمرمان ومعصية هللا  الدخان

، عليك بتعليمها  ، وكذلك والدة زوجتك احلسنةتركهما باستعمال احلكمة واملوعظة 
، ويكون لك  ، لعل اهللا يهدي اجلميع على يديك ، وهنيها عن السفور احلجاب الشرعي

 .  يف ذلك األجر العظيم من اهللا تعاىل

 القسم بني الزوجات 
،   يل زوجتان إحدامها أجنبت ثالثة أطفال واألخرى مل تنجب حىت اآلن- ٢٢٠س

 ؟  نهما بالتساوي أم ماذافهل أقسم بي
، جيب  ، وكذلك النفقة ، نعم جيب عليك أن تقسم بينهما القسم الالزم هو املبيت

، هذه األمور ال بد من العدل فيها  عليك التسوية بينهما يف النفقة واإلسكان والكسوة
بإعطاء الكفاية ملا يكفي لكل واحدة منهما من املسكن ومن املأكل واملشرب ومن 

، هذا هو العدل الواجب الذي  ، وكذلك املبيت جيب عليك القسم بني الزوجات وةالكس
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، مبعىن أنه يقصر  وال جيوز للسائل أن حييف مع أم األوالد ويزيدها على اليت مل تنجب

، وهذا هو امليل الذي  ليه، فهذا حرام ع يف نفقة اليت مل تنجب ويتمم نفقة اليت أجنبت
من كان له امرأتان فمال إىل إحدامها  { أن ، وأخرب النيب  حرمه اهللا سبحانه وتعاىل

 .   واهللا أعلم)٣( )٢( }جاء يوم القيامة وشقه مائل 

                                                 
 .  ٣:  سورة النساء آية) ١(
، ابن ماجه النكاح  )٢١٣٣(، أبو داود النكاح  )٣٩٤٢(، النسائي عشرة النساء  )١١٤١(الترمذي النكاح ) ٢(

 .  )٢٢٠٦(، الدارمي النكاح  )٢/٤٧١(، أمحد  )١٩٦٩(
من حديث أيب )  ٦٣ / ٧ " ( سننه"  ، ورواه النسائي يف ) ٢٤٩ / ٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٣(

 .  بنحوه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٠٨ / ٤ " ( سننه"  هريرةورواه الترمذي يف
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 ه لزوجته األوىل بعد أن تزوج الثانية من غري معاملت
، وهي  ، ومل يعد يعاملين مثلما يعامل زوجته الثانية  زوجي تزوج بأخرى- ٢٢١س

 ؟                 َّ، فهل له حق علي  ، لكن هذا الزوج هجرين غنية عنه مباهلا من أبيها
جيب على الزوج أن يعدل بني زوجاته يف اإلنفاق واملسكن والكسوة والقسم يف 

؛ ألن  ، وال فرق بني غنية وفقرية  كل هذا مما جيب عليه العدل بني الزوجات، املبيت
 .  ، واهللا أعلم الكل زوجات له واجب عليه أن يعدل بينهما

 حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه إذا كان مقصرا يف النفقة 
ختافه ، و ، تعبد اهللا إهنا امرأة مستقيمة يف أمور دينها:   سائلة تقول- ٢٢٢س

،  ، ومشكلتها يف زوجها ، وهلا أوالد صاحلون واحلمد هللا ، وترجو ثوابه وختشى عقابه
                    ً         ، وإذا طلبوا منه شيئ ا من ذلك  فهو ال يقوم مبا حيتاجون إليه من مصروفات ضرورية

، وإال لكان األمر  ، وكل ذلك مع قدرته واستطاعته نشأ خالف كبري واحتدم النقاش
 خبل بأن هنًدا زوجة أيب سفيان شكت إىل رسول اهللا  {  ً  يث ا ، وقد قرأت حد    ً هين ا

 بذلك بأن ، فسمح هلا الرسول  ، واستأذنته أن تأخذ من ماله دون علمه زوجها
 وبعدما قرأت هذا احلديث )٢( )١( }ا تأخذ ما حتتاجه من نفقات عن نفسها وعن ولده

، وهبذا فقد انتهت  ، فتأخذ من جيبه دون علمه ما حيتاجون إليه أصبحت تفعل ذلك
، فهي  ، ولكن ضمريها غري مطمئن هلذا العمل ، وأصبحوا يعيشون بسالم املشكلة

، وختشى أن ال يكون ذلك احلديث الذي قرأته                            ً ختشى أن تكون بذلك ارتكبت إمث ا
 ؟  ، وما مدى صحة ذلك احلديث ، فما احلكم يف عملها ذلك  ً ح اصحي

                                                 
، أبو داود  )٥٤٢٠(ة ، النسائي آداب القضا )١٧١٤(، مسلم األقضية  )٦٢٦٥(البخاري األميان والنذور ) ١(

 .  )٢٢٥٩(، الدارمي النكاح  )٦/٢٢٥(، أمحد  )٢٢٩٣(، ابن ماجه التجارات  )٣٥٣٣(البيوع 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٩٣ /٦ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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وأهنا استفتت  {،  احلديث الذي ذكرته عن زوجة أيب سفيان حديث صحيح

 فإذا كانت )٢( )١( }باملعروف  يف ذلك فأفتاها بأن تأخذ ما يكفيها وولدها  النيب
، وذلك بثالثة شروط كما يفهم من  ، جاز لك أن تأخذي حالتك مثل حالة أيب سفيان

 :  احلديث
ِ                            أن يكون زوجك شحيح ا يبخل عليك  بالنفقة الضرورية لك وألوالدك:     ًأوال             ً                   . 
ا يكفيك ، وهي م ، يعين ال يتجاوز قدر احلاجة أن يكون ما تأخذينه باملعروف:      ً ثاني ا
، وإمنا تأخذين  ، وال تأخذي زيادة على ذلك يف الكماليات وما أشبه ذلك وأوالدك

 .  لألشياء الضرورية
، فإذا توافرت هذه الشروط فال  أن ال يكون الزوج يبذل النفقة الواجبة عليه:      ً ثالث ا

 .  ، واهللا أعلم بأس أن تأخذي على ضوء احلديث

 ال زوجها دون علم زوجها حكم صدقة املرأة من ماهلا أو م
 هل جيوز للمرأة أن خترج من ماهلا اخلاص صدقة ألحد أقارهبا األموات - ٢٢٣س

 ؟  ، وما احلكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها دون علم زوجها
 سبحانه -جيوز للمرأة أن خترج من ماهلا اخلاص صدقة عن أقارهبا األموات لوجه اهللا 

، وهي حرة يف ماهلا يف  ؛ ألهنا تتصرف من ماهلا فعها إليهم وليعود ثواهبا ون-وتعاىل 
، ويصل ثواهبا إىل من تصدق عنه إذا تقبلها  ، والصدقة عمل صاحل حدود ما شرعه اهللا

، فال  ، أما أن تتصدق من مال زوجها وهو ال مينع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك اهللا
 .  جيوز، أما إذا كان زوجها مينع من ذلك فهذا ال  مانع

                                                 
، أبو داود  )٥٤٢٠(قضاة ، النسائي آداب ال )١٧١٤(، مسلم األقضية  )٦٢٦٥(البخاري األميان والنذور ) ١(

 .  )٢٢٥٩(، الدارمي النكاح  )٦/٢٢٥(، أمحد  )٢٢٩٣(، ابن ماجه التجارات  )٣٥٣٣(البيوع 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٩٣ /٦ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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 حكم اهلجران الذي حيصل بني الزوج وزوجته 
؛ فما                                             ٍ         من املعلوم أن هجران املسلم ألخيه فوق ثالث ليال  غري جائز- ٢٢٤س

، سواء هجرها لقصد التربية أو  حكم ما حيصل ما بني الزوج وزوجته من هجران
 ؟  هجرها لسري ذلك

؛ فله  تتراجع عن صنيعها، فلم  ، ووعظها إذا حصل من الزوجة نشوز يف حق زوجها
أن ينام معها وال يكلمها ويعرض عنها بوجهه حىت :  ، مبعىن أن يهجرها يف املضجع

؛ ألن هذا هجر مقيد  ، وال يتعارض هذا مع حترمي هجر املسلم أخاه فوق ثالث تتوب
،  املمنوع هو اهلجر بغري سبب املعصية:  ، أو يقال ، واملمنوع هو اهلجر املطلق باملضجع

 .  ونشوز املرأة يعترب معصية تبيح هجرها

 من ترك زوجته عند والده وسافر لتحصيل الرزق 
،   تزوجت فتاة حينما كان عمري سبع عشرة سنة وأنا يف السودان- ٢٢٥س

، ويل اآلن عامان                       ً               ، مث سافرت إىل ليبيا حبث ا عن الرزق احلالل ومكثت معها ثالثة أشهر
     ً  ؛ نظر ا   بسبب عدم قدريت على دفع تكاليف العودة؛ مل أعد إىل بلدي وإىل زوجيت

، فما هو احلل يف مثل  إلصابيت بكسر يف يدي نتيجة حادث سيارة مما عطلين عن العمل
؟ هل أبعث بورقة الطالق إىل زوجيت اليت قد ابتعدت عنها أكثر من  هذه احلالة

ً                    ، علم ا أهنا تقيم مع والدي ، ورمبا تزيد بسبب هذا احلادث عامني ، وال ينقصها   وأهلي    
 .                       ً ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خري ا شيء من الناحية املعيشية

، وحل عليه مانع مل يستطع  ما ذكره السائل من أنه سافر عن زوجته لطلب املعيشة
، وإنه  إنك معذور فيما ذكرت:  ؟ اجلواب ، فهل يبعث بطالقها معه العودة إىل زوجته

، فهذا  ؛ ملا ذكرت من اإلصابة وعدم استطاعة السفر                           ً ال يلزمك طالقها ما دمت معذور ا
، إال إذا قدرت على السفر إليها واالجتماع هبا ومل  ، وال يبقى هلا حجة عليك تعذر به

، وإما أن تطالب  إما أن تصرب وتنتظرك:  ، فحينئذ يكون هلا اخليار تفعل هذا مع القدرة
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 إن شاء اهللا إذا صلحت نيتك ، والفرج قريب ، فأنت تنتظر حبقها وطالقها منك
 .  ، فال داعي للقلق ، ال سيما وأن والدك قائم بالالزم حنو زوجتك وعزميتك

 املدة اليت ميكن أن يبتعد فيها الرجل عن زوجته يف السفر حبثا عن لقمة العيش 
                                                           ً      ما هي املدة اليت ميكن أن يبتعد فيها الرجل عن زوجته يف السفر حبث ا عن - ٢٢٦س

 ؟  يشلقمة الع
                                            ً                            املدة اليت ميكن أن يبتعد فيها الرجل عن زوجته حبث ا عن لقمة العيش أو للجهاد يف 

:  ، وهي املدة اليت ضرهبا اهللا للمؤيل يف قوله تعاىل سبيل اهللا أو غري ذلك أربعة أشهر
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         َّ                                       حينما حد د لألجناد الذين خيرجون للجهاد والرباط يف - رضي اهللا تعاىل عنه -اخلطاب 
 مع زيادة شهرين )٢(                               ً                 ، حدد لغياهبم أربعة أشهر استنباط ا من اآلية الكرمية  سبيل اهللا

، فإذا كان اإلنسان يستطيع أن يأيت إىل أهله خالل أربعة أشهر فإنه             ً        ً للمسافة ذهاب ا وإياب ا
، أو كان  ، إال إذا مسحوا له ووافقوا على غيابه أكثر من ذلك فاحلق هلم جيب عليه ذلك

، ولو زاد  ، فهو معذور حىت يزول هذا املانع هو ال يستطيع احلضور ملانع مينعه من ذلك
 .  الغياب على أربعة أشهر

 املدة املقررة شرعا لغياب الرجل عن زوجته 
، مث اضطرتين  ، وكانت معي زوجيت  أنا شاب مقيم يف اململكة- ٢٢٧س

؟ وكم  ؛ فما هو حكم الشرع يف ابتعادي عنها الظروف املادية على إنزاهلا إىل القاهرة
 ؟                          ً       تكون أطول مدة حىت أكون آمث ا عليها

                                                 
 .  ٢٢٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ) ٢٥٥ / ١ ("  تفسريه"  ذكر ذلك اإلمام ابن كثري يف) ٢(
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ً                                     احلد املقرر شرع ا للغياب عن الزوجة يف حدود أربعة أشهر ، فال جتوز الزيادة عن هذا              
، إال من أجربته الضرورة على الغيبة  ، مع أمن الفتنة عليها وعلى الزوج ؛ إال برضاها احلد

 .  ، فإنه معذور إىل زواهلا الطويلة
، فإنه جيب  م حباجتهاومهما أمكن الزوج الذهاب إىل زوجته واحلفاظ عليها والقيا

ً                                                       ، خصوص ا يف مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفنت واملغريات املفسدة  عليه ذلك      
، مع  ؛ فإنه ال ينبغي للزوج أن يبتعد عن زوجته إال عند احلاجة والضرورة لألخالق

 .  احلرص التام على السرعة والعودة إليها حسب اإلمكان

  ينفق عليها حكم هجر الرجل زوجته مدة سنتني ومل
، ومل  ، ومل يرجعها ألوالدها ، مل يطلقها  رجل هجر زوجته مدة سنتني- ٢٢٨س

،                    ، فحالتها صعبة جد ا ، وليس هلا قريب وال من ينفق عليها يقم بواجب اإلنفاق عليها
، فما احلكم الشرعي يف مثل هذا الزوج الذي  فهي منقطعة من كل أحد إال من اهللا

 ؟  الده تصري إىل هذا املصري السيئ املؤملترك زوجته وأم أو
 .                     ً                          ال شك أن للزوجة حقوق ا على زوجها جيب عليه أداؤها
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 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )١٨٥١(، ابن ماجه النكاح  )١١٦٣(الترمذي الرضاع ) ٢(
 .  . " وإن لزوجك عليك حقا: "  بلفظ)  ٢٤٥ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٣(
 .  ١٩:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ٥(
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، ويؤدي  يف زوجتهإىل غري ذلك من األدلة اليت توجب على الزوج أن يتقي اهللا تعاىل 
، كما إذا كانت                           ً                     ، وال جيوز له أن ينقصها شيئ ا من حقها إال مبربر شرعي إليها حقوقها

 .      ً ناشز ا
وما ذكره السائل من هجران هذا الزوج لزوجته هذه املدة الطويلة وحرماهنا من 

 ، ، فإنه ظامل هلا ، هذا ظلم ال جيوز له إذا صح وكان ذلك بدون مربر شرعي حقوقها
، وأن يستسمحها عما سبق  ، وأن يؤدي هلا حقها فعليه أن يتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل

 .  من ظلمه هلا
؛ فال جيوز له أن يضيعهم وأن يتهاون ويتساهل يف  وكذلك ألوالده عليه حقوق

، حىت ولو كان بينه وبني  ؛ فمسؤولية األوالد مسؤولية عظيمة تربيتهم والقيام مبصاحلهم
 .  ، فإن ذلك ال يسقط حقهم عليه  تفاهمأمهم سوء

، بل عليه أن  ، وال جيوز أن يظلمها أو يظلم أوالده فعلى كل حال القضية مهمة
؛ فالبد من رفع شأنه إىل ويل  ؛ فإذا مل حيصل ذلك ، وأن يرجع إىل صوابه يتوب إىل اهللا

 .  ، واهللا تعاىل أعلم ؛ لألخذ على يده األمر

 كها زوجها اثين عشر عاما مث عاد إليها وطلقها مقدار نفقة امرأة تر
ً            كان متزوج ا من امرأة- ٢٢٩س ،  ، وقد أصيب مبرض أفقده بعض قواه العقلية          

،                      ً          ، وقد مكث اثين عشر عام ا متواصلة مث سافر من بلده إىل هنا يف اململكة للعالج
أل عنها مدة ، ومل يكن يس ، فوجد زوجته ما زالت يف بيته وبعد شفائه عاد إىل بلده

،  ، وبعد عودته طلقها وتزوج بأخرى ، وال ينفق عليها بسبب مرضه العقلي غيابه
؟  أم ال)             ً  اثنا عشر عام ا (هل عليه شيء من ناحية النفقة عليها يف مدة غيابه :  ويسأل

 ؟  فإن كان جيب عليه فكم يقدرها وكم يعطيها
، وال تسقط مبضي  هلا عليه النفقة، فإن  أما النفقة يف مدة غيابه وبقائها يف عصمته

،  ، إال إذا ساحمت هبا وأسقطتها عنه ، جيب عليه أداؤها هلا ، فهي دين يف ذمته هلا املدة
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، وما يليق مبثلها  وأما كيف يقدرها فهذا يرجع فيه إىل العرف املتعارف عليه يف البلد
 .  ، ومرجع هذا إىل القاضي وحالتها

 زوجته السفر إليه وال تريد فراقه مريض مبرض الكلى قد رفضت 
            ً    ، وأقيم حالي ا يف  ، وقد نزعت مين الكليتان  أنا مريض مبرض الكلى- ٢٣٠س
، ويل زوجة يف اجلمهورية  ، وأعمل غسيل دم يف املستشفى بصفة مستمرة الرياض

، ألين لو سافرت  ، وال أستطيع السفر إليها بسبب هذا املرض العربية اليمنية
، ويل بعيد عنها مدة سنة وستة أشهر  الغسيل فقد يؤدي ذلك إىل الوفاةوانقطعت عن 

، ويل عم يعمل يف مدينة جدة  ، ولكين ال أرسل هلا مصاريفها ، ويل منها بنت      ً تقريب ا
، وقد طلبت                  ً  ، ويصرف عليهما مع ا                 ً ، ومها ساكنتان مع ا وهو متزوج أختها الكبرية
 إمث بأن أبقيها على ذميت بالرغم من أهنا مل تطلب          َّ، فهل علي               َّ        منها احلضور إيل  فلم ترض

 ؟  مين الفراق
، فإنه ال  على كل حال ما دام أنك ال تستطيع السفر إليها ملانع املرض الذي ذكرت

، وأما اإلنفاق فإذا كان عندك                    ً                              بأس عليك يف ذلك نظر ا للعذر الذي ليس لك فيه اختيار
 .  مال فإنه جيب عليك أن تنفق عليها

، ورضيت هي بالبقاء معك   إذا مل يكن عندك مال وال تستطيع اإلنفاق عليهاأما
، وال إمث عليك يف إبقائها ما دامت راضية بالبقاء معك  ، فاحلق هلا يف ذلك بدون نفقة

، فهذا هو الرب واإلحسان ومن صلة  ، وما يفعله عمك من اإلنفاق عليها على هذه احلالة
 .  ، ويشكر على هذا       ً  اهللا خري ا، جزاه الرحم وإعانة الفقري

، ما دامت راضية هبذا الواقع  ، فاحلق هلا كما ذكرنا وأما مسألة هل تأمث ببقائها معك
 أن يزيل عنك هذا - سبحانه وتعاىل -، ولعل اهللا  وقد عذرتك فال إمث عليك يف ذلك

 .  املرض وتستطيع بعد ذلك القيام حبقوق الزوجية
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، فهذا ينظر إىل املانع الذي امتنعت  احلضور إليك يف الرياضأما مسألة امتناعها من 
، أما إذا مل يكن هلا عذر  ، فال بأس عليها هبذا االمتناع ، إن كان هلا عذر شرعي من أجله

، ما دام أنه ال يستطيع السفر إليها  شرعي فال جيوز هلا أن متتنع من احلضور إىل زوجها
 .  ، واهللا أعلم هوهي ليس عندها مانع من احلضور إلي

 حكم معاشرة زوج ال يصلي ويسكر ومينع زوجته من أداء الواجبات الشرعية 
، ومل يكن هلا               ً                  إهنا تزوجت رجال  منذ أربع عشرة سنة:   سائلة تقول- ٢٣١س

     ً                          ، ويوم ا بعد يوم ازدادت مشكلتها  ، وذاهب وراء ملذاته ورغباته علم بأنه تارك لدينه
              ً      ً       ً             ، فهي تريد جواب ا مقنع ا وشرعي ا حسب شريعة  تمل ذلك الوضعمعه إىل أهنا مل تعد حت

، فهو  ، وحياهتا معه خطأ                                       ً ، فقد أجنبت من هذا الرجل أربع بنات وابن ا اهللا ورسوله
، وقد حصل منه ميني بالطالق بالثالث إن رآها تصلي  مينعها من احلجاب الشرعي

صيام إىل أن تضطر إىل ترك ، وكلما جاء رمضان مينعها من ال ليمزق مالبس الصالة
،  ، ولكنه يعود هذا الرجل كما كان وأسوأ املرتل الزوجي وال تعود إال بشروط

ّ            ، لو رآها لضرهبا ومز ق ثياب صالهتا فتصلي باخلفية عنه من خوفها ، ومع ذلك ال                    
،  ، ويأتيها وهو سكران فاقد الوعي ، ويسهر إىل آخر الليل جيالس إال األشرار

، ومعاملته  ، وألفاظه سيئة للغاية جباته حىت املرتلية ومصروف املرتلومقصر يف وا
، إال  ، فهي ختشى على بناهتا منه رغم أنه والدهن ، وهي ختشى أن تترك املرتل قاسية

، فما احلكم يف عيشها مع زوج  ، فتتوقع منه كل شيء والعياذ باهللا أنه ال يعرف اهللا
 ؟  هبذه احلالة

لزواج اختيار األزواج الصاحلني املتمسكني بدينهم الذين يرعون جيب عند ا:     ًأوال 
إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته  { ، وقد قال النيب  حرمة الزواج وحسن العشرة

 .  )٢( )١( }فزوجوه 

                                                 
 .  )١٩٦٧(، ابن ماجه النكاح  )١٠٨٤(الترمذي النكاح ) ١(
،  " وخلقه بدل وأمانته: "  من حديث أيب حامت املزنيبنحوه بلفظ)  ٤٣،  ٤٢ /٤ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٢(

 .  " فزوجوه"  بدل"  فأنكحوه"  و
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، وأنه ال جيوز  زوج املتمسك بدينهفدل على أنه يطلب عند الزواج حتري واختيار ال
، فصار  ، وقد كثر التساهل يف زماننا هذا يف هذا األمر اخلطري أن يتساهل يف هذا األمر

، وصرن يشتكني من  الناس يزوجون بناهتم ومولياهتم برجال ال خيافون اهللا واليوم اآلخر
،  رتكاب املنكرات، وا مثل واقع هذا الزوج الذي ذكرته السائلة من إضاعة دين اهللا

، ولو أهنم حتروا قبل الزواج  ، ووقعن يف حرية من أمر هؤالء األزواج والعشرة السيئة
ولكن هذا يف الغالب ينشأ من التساهل وعدم .  الرجل الصاحل ليسر اهللا سبحانه وتعاىل

؛  ، وال جيوز التساهل يف شأنه                        ً ، ورجل السوء ال يصلح أبد ا املباالة باألزواج الصاحلني
 .  ، ورمبا يؤثر على ذريتها ألنه يسيء إىل املرأة ورمبا يصرفها عن دينها

؛  ، وال جيوز هلا أن تبقى معه والواجب على هذه السائلة أن تفارق هذا الزوج:      ً ثاني ا
 .  ، والكافر ال يصح أن يتزوج مسلمة ألنه إذا كان ال يصلي فهو كافر
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 كتاب الطالق 

$ {:  معىن قول اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# £èδθà)Ïk= sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰Ïè Ï9 {  

$  {:   قال اهللا تعاىل يف سورة الطالق- ٢٣٢س pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# 

£èδθ à)Ïk= sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ôm r&uρ nο £‰Ïè ø9$# ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝà6−/u‘ ( Ÿω  ∅ èδθ ã_ Ìøƒ éB .ÏΒ £Îγ Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ 

š∅ô_ãøƒs† HωÎ) βr& tÏ?ù'tƒ 7πt±Ås≈xÎ/ 7πuΖÉit7•Β 4 y7ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «!$# 4 tΒuρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# ô‰s)sù zΝn=sß …çµ|¡øtΡ 4 { )١(  
ÏΒ £Îγ.  {:  ؟ وهل املقصود بقوله ، ما معىن هذه اآلية اآلية Ï?θ ã‹ç/ { )إذا كانت ملك ا )٢   ً             

 ؟  هلن أم ماذا
، مث وجه اخلطاب له        ً     تشريف ا له، وخاطب النيب   وألمتههذا خطاب للنيب 

=¯(sŒÎ) ÞΟçFø#  {:  وألمته فقال sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# £èδθà)Ïk= sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰Ïè Ï9 { )وقد ورد تفسري ذلك بأن  )٣ ،
، وله أن يراجعها  ، مث يتركها حىت تنتهي عدهتا  طهر مل جيامعها فيهيطلقها طلقة واحدة يف

، ومفهوم ذلك النهي عن طالقها يف غري هذه احلالة كأن يطلقها وهي  ما دامت يف العدة
، فإنه  ، أما إذا استبان محلها ، أو يطلقها يف طهر جامعها فيه ومل يتبني محلها حائض

، وهو الذي أمر اهللا أن  ، وهذا هو طالق السنة ا فيهيطلقها ولو يف الطهر الذي جامعه
 .  تطلق له

θ#)  {:  وقوله تعاىل ÝÁ ôm r&uρ nο £‰Ïè ø9$# ( { )أي تقيدوا هبا بأن ال تزيدوا عليها وال   )٤ ،
 يف آيات أخرى يف سورة البقرة - سبحانه وتعاىل -، والعدة كما بينها اهللا   منهاتنقصوا

:  ، قال تعاىل ، ويف هذه السورة أن احلامل تعتد بوضع احلمل أن احلائض تعتد بثالثة قروء

                                                 
 .  ١:  سورة الطالق آية) ١(
 .  ١:  سورة الطالق آية) ٢(
 .  ١:  سورة الطالق آية) ٣(
 .  ١:  الطالق آيةسورة ) ٤(
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}  àM≈s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# £ßγ è= y_ r& β r& z÷è ŸÒ tƒ £ßγ n= ÷Η xq 4 { )وغري احلامل واليت ال حتيض لصغر   )١ ،
 .  أو إياس عدهتا ثالثة
=èδθà)Ïk£  {:  وقوله تعاىل sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰Ïè Ï9 (#θÝÁ ôm r&uρ nο £‰Ïè ø9$# ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝà6−/u‘ ( { )هذا  )٢ 

؛ ألهنا من مصاحل   بتقواه بالتزام هذه األحكام اليت بينها- سبحانه وتعاىل -أمر من اهللا 
 Ÿω {.  ، وتقوى اهللا هي عبادة اهللا سبحانه وتعاىل بالتزام أمره واجتناب هنيه العباد

 ∅ èδθã_ Ìøƒ éB .ÏΒ £Îγ Ï?θ ã‹ç/ { )أن ت خرج - سبحانه وتعاىل -، هذا فيه هني من اهللا   )٣      ُ    
جعية يف ، ففي مشروعية اعتداد املطلقة الر املطلقة الرجعية من بيت الزوجية قبل هناية عدهتا

، ولعل مطلقها أن  ؛ ألهنا زوجة هلا حكم الزوجات بيت الزوجية وأن ال خترج منه
 .  ، وتكون الفرصة مهيئة للرجعة اليت يرغب فيها الشارع فيها مصلحة يراجعها

، هل جتب هلا السكىن أو ال                        ً                           أما إن كانت املطلقة بائن ا فهذا حمل خالف بني أهل العلم
 .  خالف أهنا جتب هلا السكىن والنفقة ما دامت يف العدة؟ أما الرجعية فال جتب

} Ÿω uρ š∅ ô_ ãøƒ s† Hω Î) β r& tÏ?ù'tƒ 7π t±Ås≈ xÎ/ 7π uΖÉi t7•Β 4 { )يعين أنتم ال خترجوهن أيها   )٤ ،
، بعدما هنى األزواج عن إخراجهن هناهن عن  اج وهن ال خيرجن بأنفسهناألزو

Hω  { اخلروج بأنفسهن برغبتهن Î) β r& t Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π uΖ É i t7 •Β 4 { )ينة ، الفاحشة املب )٥
هي البذاءة باللسن بأن حيصل منها بذاءة على الزوج أو :  ، وقيل هي الزنا:  قيل

، فإهنا حينئذ يسوغ إخراجها من  على أهل الزوج من سب أو شتم أو غري ذلك
 .  بيت الزوجية

                                                 
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ١(
 .  ١:  سورة الطالق آية) ٢(
 .  ١:  سورة الطالق آية) ٣(
 .  ١:  سورة الطالق آية) ٤(
 .  ١:  سورة الطالق آية) ٥(
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y7  {                                      ً                     واآلية عامة للفاحشة املبينة سواء كانت زن ا أو بذاءة أو غري ذلك ù= Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn 

«! tΒ  {،                      َّ                               أحكامه اليت حددها وبي نها لعباده فالتزموها وال تتعدوها:  ، أي  )١( } 4 #$ uρ 

£‰yè tG tƒ yŠρ ß‰ãn «!$# ô‰s)sù zΝn= sß …çµ |¡øtΡ 4 { )وعرض - سبحانه وتعاىل - حيث إنه عصى اهللا  )٢ 
 . نفسه للعقوبة

} Ÿω “ Í‘ ô‰s? ¨≅ yè s9 ©!$# ß^Ï‰øt ä† y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ #\øΒ r& ∩⊇∪ { )ال ندري لعل اهللا حيدث رغبة   )٣ ،
، فيكون هذا مما أحدثه اهللا سبحانه وتعاىل بعدما حصل من  للزوج يف الرجعة بعد الطالق
، وهو الطالق  ، فدلت هذه اآلية على حترمي الطالق البدعي الطالق والنفرة عادت املودة
، وكذلك دلت على حترمي طالق  لذي جامعها فيه ومل يتبني محلهايف احليض أو يف الطهر ا

 أن يطلق يف حالة يباح هلا فيها الطالق ، وشرعت للمسلم ؛ ألنه بدعة الثالث بلفظ واحد
، أو جامعها يف الطهر ولكن تبني محلها فحينئذ  ، وهو الطهر الذي مل جيامعها فيه    ً شرع ا

،  تدة الرجعية يف بيت الزوجية قبل متام العدة، ودلت على سكىن املع جيوز له طالقها
 .  ودلت على وجوب التقيد بالعدة فال يزاد فيها وال ينقص منها

 تأديب الزوج زوجته وكيفية ذلك 
 ؟  ، وكيف يكون التأديب  مىت يصبح من حق الزوج تأديب زوجته- ٢٣٣س

 التأديب مبا ، ويكون جيوز للزوج تأديب زوجته إذا نشزت عنه ومل تقبل املوعظة
  {:  شرع اهللا تعاىل يف قوله ÉL≈ ©9$#uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à±èΣ  ∅èδθ ÝàÏè sù £èδρãàf ÷δ $#uρ ’Îû ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# 

£èδθ ç/ÎôÑ$#uρ ( { )أي غري شديد ضرب غري مربح، ويكون ال  )٤ ،  . 

                                                 
 .  ١:  سورة الطالق آية) ١(
 .  ١:  سورة الطالق آية) ٢(
 .  ١:  سورة الطالق آية) ٣(
 .  ٣٤:  سورة النساء آية) ٤(
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 من طلق زوجته ثالث طلقات مجيعا 
، فسمعت وقرأت يف القرآن الكرمي أن                          ً  طلقت زوجيت ثالث طلقات مجيع ا- ٢٣٤س

 ؟  ؟ وما كفارته ، ما حكم طالقي يف هذا الطالق مرتان
؛ بأن يطلقها وهي طاهر من   شرع الطالق على صفة معينة- سبحانه وتعاىل -اهللا 

، فإن بدا له أن  ، ويتركها حىت تنقضي عدهتا حليض يف طهر مل ميسها فيه طلقة واحدةا
، أما أن يطلقها بأكثر من طلقة بلفظ واحد فهذا طالق  يراجعها يف مدة العدة فله ذلك

؛ ألن اهللا شرع الطالق  ، وهو تالعب بكتاب اهللا عز وجل               َّ    ، يأمث عليه أشد  اإلمث بدعي
 .   حىت يكون عند املسلم فرصة فيما لو أراد الرجوع يف العدة،      ً         متفرق ا يف فترات
åκçJ£  {:  قال تعاىل s9θ ãè ç/uρ ‘,ym r& £ÏδÏjŠtÎ/ ’Îû y7 Ï9≡sŒ ÷β Î) (#ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n=ô¹ Î) 4 { )١(  . 
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، فقد   ً ث ا               ً    ، فإن طلقها طالق ا ثال فاهللا جعل للمسلم فسحة وفرصة يراجع فيه زوجته

 .  أغلق على نفسه هذا الباب وأحرج نفسه
،  ، الفتوى يف مثل هذه القضية ال تصلح أن تكون بواسطة املذياع وعلى كل حال

 .  ، ويكلمه يف ذلك                     ، أو يأيت للمفيت شخصي ا وإمنا أن يتصل بالقاضي الشرعي يف بلده

 الث مرات من شتمته زوجته فقال هلا أنت طالق فأعادت وأعاد أكثر من ث
،  أنت طالق:  ، فقال هلا  تشاجر رجل مع زوجته فشتمته وتكلمت عليه- ٢٣٥س

، فأعاد هو وأعادت هي عدة  أنت طالق:  ، فقال مرة أخرى مث أعادت عليه تشتمه
 ؟  ، فما احلكم يف هذه احلالة مرات تزيد على ثالث مرات

،  ا ثالث طلقات متفرقات؛ ألنه طلقه احلكم يف هذه احلالة أن زوجته قد بانت منه
                ً     ً                                                    هي تطلق بذلك طالق ا بائن ا ال حتل له إال بعقد جديد بعد أن يتزوجها رجل آخر زواج 

                                                 
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١:  سورة الطالق آية) ٢(
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 من استصدر صكا بطلقات ثالث دون أن يتلفظ هبا 
، واستمر زواجنا   اهللا علينا بابنة      َ  َّ، وقد م ن   تزوجت منذ أربع سنوات- ٢٣٦س

، ويف يوم من األيام حدث سوء تفاهم أدى إىل  على ما يرام وبدون أن يكدره شيء
،  ، فذهبت إىل املركز وكنت متوتر األعصاب ويف حالة نفسية سيئة نزاع بيننا

واستخرجت صك طالق من املركز هبذا املعىن بثالث طلقات متفرقات دون أن أنطق 
ً                      علم ا مل يسبق يل أن طلقتها، هبا ، فهل هذا الصك يعترب ثالث طلقات متفرقات دون     

 ؟  ، فماذا أفعل لكي أعيد الصك ؟ فإذا كان طلقة واحدة رجعة أم طلقة واحدة
ما دام أنه صدر من احملكمة صك بثالث طلقات متفرقات على يد القاضي ال متلك 

أنت تراجع القاضي الذي أصدر ، وإن كان عندك إشكال فيما صدر منك ف رجعتها
 .  الصك

 من طلق بالثالث وأراد إرجاع زوجته 
، ومع  ، ورزقنا اهللا بطفلني واحلمد هللا  إنين قد تزوجت من ابنة عميت- ٢٣٧س

، ولكن أرجعتها وعقدت  ، وحصل الطالق على إثرها مرور الزمن حصلت مشكلة
ً                             ، وأيض ا حصلت مشكلة بعد ذلك فقلت هلا عليها ،   طالقة بثالث طلقاتأنت:       

، واآلن أريد أن أرجعها مرة أخرى من أجل  وعلى هذا األساس ذهبت لبيت أهلها
أنت طالقة بثالث :  ، ولكن العقبة اليت أمامي هي قويل هلا                 ً األوالد ولنعيش سوي ا

، وحيث إن اآلراء خمتلفة مع الناس بعضهم يقول بصحة رجوعها وبعضهم  طلقات
 ؟  ، يف هذا املوضوع فأرجو إفاديت باحلكم الشرعي الصحيح،  بعدم جواز الرجعة

                                                 
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ١(
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، وحىت لو حصلت بينه وبني  ينبغي للمسلم أن حيفظ لسانه من التلفظ بالطالق
؛ ألن الطالق لفظ  ، فيجب عليه أن يعاجل ذلك بغري الطالق زوجته مشادة وسوء تفاهم

، فهو أمر  سر وأطفال، ويترتب عليه ضياع أ ، ويترتب عليه حرج يترتب عليه ندامة
، فيجب على املسلم أن يبعد عن التلفظ بالطالق إال يف احلالة اليت ال بد منها واليت  خطري

ً       جعل اهللا الطالق خمرج ا فيها ، مث  ، مث يندم بعد ذلك أما أن يطلق زوجته وأم أوالده.                 
الفيه من ، فهذا أمر جيب ت ، فيقع هو يف حرج ويوقع املفيت يف حرج حياول استرجاعها

، وهناك من أنواع العالج للمشاكل  ، وأن يعاجل مشكلته مع زوجته بغري الطالق األول
                     ً  ؛ ألنه إن كره منها خلق ا  ، وجيب عليه أن يتحمل ما يواجهه من زوجته الشيء الكثري

، ال سيما وأن املرأة ال بد   فعليه أن يتحمل)١(              ً                   فسريى منها أخالق ا حيبها كما يف احلديث 
، وأن   فعليه أن يصرب على ذلك)٢( ن فيها شيء من العوج كما قال النيب أن يكو

أما من ناحية ما ذكر من أنه طلقها ثالث طلقات وكان قد طلقها .  يواجه األمور حبكمة
 .  ، فهذه املسألة تراجع فيها احملكمة الشرعية للنظر فيها قبل ذلك وأرجعها بعقد جديد

 ، مث رجع لزوجته  ق طالقأنت طالق طال:  من طلق بقوله
أنت طالق طالق :  ، قلت هلا على أثره  حدث خالف بيين وبني زوجيت- ٢٣٨س
، أم يعترب ثالث طلقات ويف هذه احلالة تكون  ، فهل يعترب ذلك طلقة واحدة طالق

ً                                                            ، علم ا بأهنا أخربت والدها بأين طلقتها فعمل على رد هذا الطالق مث عدنا  حمرمة علي     
؟ وإن كانت تعترب ثالث  ، فما حكم الشرع يف ذلك        ً       كأن شيئ ا مل يكنإىل بعضنا و

؟ وهل يف هذه احلالة  ، فهل الذنب يقع علي أم على والدها طلقات وكوهنا ال حتل يل
، أم ميكن كما حدث أن ترجع  ال حتل يل إال بعد زواجها من شخص آخر وطالقها منه

 ؟  إيل قبل انقضاء العدة

                                                 
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٠٩١ /٢ " ( صحيح مسلم"  انظر) ١(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ١٤٥ /٦ " ( صحيح البخاري"  انظر) ٢(
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، ال ينبغي التساهل يف شأنه واالعتماد على قول فالن   وخطرأمر الطالق أمر عظيم
، وأن يسأل أهل العلم حني  ، الواجب أن يراجع فيه أهل العلم وفالن وأقوال اجلهال

þθ#)  {:  ؛ لقوله تعاىل وقوع املشكل è= t↔ ó¡sù Ÿ≅÷δ r& Ìø.Ïe%! $# β Î) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊆⊂∪ { )أما .   )١
،  كونك تبقى على هذا املشكل وتعيش مع زوجتك وأنت قد حصل منك هذا التلفظ
،  وترسل بسؤال إىل اإلذاعة قد يتأخر ملدة طويلة تتأخر اإلجابة عليه أو ال جياب عليه

، فهذا من اإلمهال ومن  ي هل هي حتل لك أو ال حتلوتبقى مع زوجتك وأنت ال تدر
ِ      أنت  طالق:  ، أما قولك التفريط واإلضاعة ، إذا  ، فكررته ثالث مرات ، طالق ، طالق   

كنت قصدت من هذا التكرار جمرد التأكيد ومل تنو إال طلقة واحدة وكررت اللفظات 
، فإن هذه تكون   التأكيد، وأما إذا مل تنو ، فليس عليك إال طلقة واحدة      ً     تأكيد ا فقط

، وتبني منك بينونة كربى ال حتل لك إال بعد أن يتزوجها زوج آخر  ثالث تطليقات
، مث بعدما يدخل هبا يطؤها مث يطلقها طالق رغبة عنها ال بقصد التحليل  زواج رغبة هبا

اد ، ويطلقها إذا طابت نفسه منها وأر ، وإمنا يتزوجها على أهنا زوجة مستمرة والتحيل
 .  فراقها باختياره ال بقصد أن حيللها لك

                  ً                              من طلق زوجته ثالثا  وأعادها أبوها وأجنبت له ولدين 
         ً         ، وعاشا مع ا وأجنبت  ، وبعد ذلك أعادها أبوها إليه                   ً  رجل طلق زوجته ثالث ا- ٢٣٩س

 ؟  ، فهل جيوز له ذلك أم ال له ولدين
، وال  ، فقد بانت بينونة كربى ة                  ً       ، إن كان الطالق ثالث ا متفرق هذا السؤال فيه إمجال

ً                                    حتل له إال بعد أن تنكح زوج ا غريه نكاح رغبة ويطلقها الزوج الثاين ، فيتزوجه الزوج                         
                       ً                                   ، أما إذا كان الطالق ثالث ا بكلمة واحدة فهذا موضع خالف بني أهل  األول بعقد جديد

 .  ، يراجع املفيت يف بلده فيها العلم

                                                 
  . ٤٣:  سورة النحل آية) ١(
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  حمدد بزمن معني حكم الطلقة الواحدة بلفظ واحد
، كأن يقول   ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد حمددة بزمن معني- ٢٤٠س

؟ وهل عليه إمث إن هو  هل يقع هذا الطالق.  أنت طالق ملدة شهر:  الرجل لزوجته
 ؟  عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أهنا مل خترج من بيت زوجها يف تلك الفترة

، يعين له أن يراجعها ما  طالق ويكون طلقة واحدة رجعية، يقع ال نعم:  اإلجابة
أنت طالق شهر أو إىل :                ً، كأن يقول مثال  ، والطالق ال يتحدد بوقت دامت يف العدة

، ولكنه إذا كان دون الثالث  ، الطالق إذا صدر فإنه ال يتحدد لوقت ينتهي بانتهائه سنة
 .  يف العدةومل يكن بعوض فإنه جيوز له أن يراجعها ما دامت 

 :  أنت طالق على مجيع املذاهب وقالت له:  من قال لزوجته
 وأنت أخي بعد اليوم مث رجعا إىل بعضهما 

، فغضبت   أنا رجل متزوج وقد حصلت بيين وبني زوجيت مشاجرة- ٢٤١س
ً                         ، وهي أيض ا حرمتين على نفسها وقالت  طالقة على مجيع املذاهب:             جد ا وقلت هلا         

، فقد رجعنا إىل بعض بعد أن هدأت  ، ومل يطل بيننا اخلصام يومبأنك أخي بعد ال
، فهل يف رجوعنا هذا شيء خمالف بعد أن حدث ما حدث مين من طالق  أعصابنا

 ؟                       ً ، أفيدونا جزاكم اهللا خري ا ومنها من حترمي
؛ ألن الواجب على املؤمن إذا مسه شيء من  كالكما خمطئ يف هذا التصرف:     ًأوال 

، وأن ميلك لسانه من النطق الفاحش والكالم  تعيذ باهللا من الشيطان الرجيمالغضب أن يس
،  ؛ ألن الغضب من الشيطان ؛ ألن الشيطان يتسلط على اإلنسان عند الغضب السيئ

$  {:  ، كما قال تعاىل فالواجب عالجه باالستعاذة باهللا من شر الشيطان ¨ΒÎ)uρ š ¨Ζxî u”∴tƒ 
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Ç≈ sÜø‹¤±9$# (#ρ ã2 x‹s? #sŒÎ* sù Νèδ tβρçÅÇö7•Β ∩⊄⊃⊇∪ { )هذا هو الواجب على املسلم عندما   )١ ،
 .  يصيبه شيء من الغضب

، وهي تلفظت بتحرميك عليها  أما بالنسبة ملا حصل منكما من أنك تلفظت بالطالق
، ومبا أنك قد راجعتها فإذا كانت  ، فهذه ألفاظ بذيئة وألفاظ حمرمة كحرمة أخيها

، فإن الرجعة     ً            امال  ثالث تطليقاتالرجعة صادفتها يف العدة ومل يكن الطالق متك
، فإنه ال                                  ً                         ، أما إذا كان هذا الطالق يكمل طالق ا سبق قبله إىل ثالث تطليقات صحيحة

، أو كانت الطلقات دون الثالث ولكنها قد خرجت من العدة فإنك  رجعة لك عليها
ً                               أيض ا ال رجعة لك عليها إال بعقد جديد عليها ، فليس لك  ، وإذا كانت تكاملت الثالث   

 .  رجعة إال بعد أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة مث يطلقها باختياره ورغبته عنها
، فهذا على  أما بالنسبة ملا صدر منها من التلفظ بتحرميك عليها كحرمة أخيك

، أو  ، فعليها كفارة ميني بأن تعتق رقبة الصحيح من أقوال أهل العلم جيري جمرى اليمني
، أو تكسو عشرة مساكني  سكني نصف صاع من الطعامتطعم عشرة مساكني لكل م

، فإذا مل جتد واحدة من هذه األمور الثالثة فإهنا  لكل مسكني منهم ثوب جيزيه يف صالته
، وأن ال حيملكم  ، والذي أنصح لكما به هو أن تتجنبا مثل هذه األلفاظ تصوم ثالثة أيام

، ورمبا يوقعكما يف حرج ال  ن؛ ألن هذا من الشيطا الغضب على الوقوع يف مثل هذا
 .  تستطيعان اخلالص منه

 من طلق كتابة مث رجع وعدل عن الطالق 
، وذهبت إىل احملكمة   وقعت مشكلة بني أهلي وزوجيت يف اليمن- ٢٤٢س

 :  ، ويف احملكمة طلبوا مين ورقة كتبتها هلم وفيها الشرعية جبدة للطالق
 بنت فالن وأنا يف كامل وعيي وعلى ذلك أنا املدعو فالن بن فالن قد طلقت فالنة

،                              ً                             وأخذوا مين الورقة وأعطوين موعد ا ملقابلة القاضي وإحضار الشهود.  أوقع
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، ولكن القاضي مل حيضر إىل احملكمة يف ذلك  وحضرت يف املوعد ومعي اثنان شهود
فهل يكون هبذا وقع الطالق مين أم .  ، وبعد ذلك تراجعت وعدلت عن الطالق اليوم
، وإذا كان قد  ، وأنا اآلن يل أوالد منها بعد ذلك ؟ وهذا حدث قبل ثالث سنوات ال

ّ         ، وماذا علي  أن أفعل وقع الطالق فما هو مصري األوالد  ؟            
، وإذا كان دون الثالث ومل  الطالق الذي كتبته ونويته يقع على زوجتك بال شك
فهي مراجعة صحيحة هبذين  -يسبقه طالق قبله وكانت مراجعتك هلا قبل انقضاء العدة 

.  ، وأن تكون الرجعة يف أثناء العدة أن ال يكون الطالق قد استنفد الثالث:  الشرطني
 .  فإن كانت العدة قد انتهت والطالق دون الثالث فلك أن تتزوجها بعقد جديد

 حكم طالق الغضبان 
بتها ، وضر                 ً       ً ، فغضبت عليها غضب ا شديد ا  وقع شجار بيين وبني زوجيت- ٢٤٣س

، وعاد كل  ، ولكن زوجيت أبت أن تفارق البيت ، وحلفت عليها بالطالق    ً     ً ضرب ا مؤمل ا
،  ، وبعدها أجنبت ثالثة أطفال ، واستمرت حياتنا الزوجية شيء إىل جمراه الطبيعي

            َّ    ، فما جيب علي  أن  وهلذه اللحظة مل يعلم مبا حصل بيين وبينها إال اهللا سبحانه وتعاىل
 ؟  أعمله اآلن

، وال  ، فهذا شيء ال حتمد عليه ما ما ذكرت من غضبك على زوجتك وضربك هلاأ
، وأن ال تضرب  ، جيب عليك إذا غضبت أن تستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم جيوز منك

 .  زوجتك وتسيء إليها
، هل مرادك أنك  ، فأنت مل توضح ما تلفظت به أما ما ذكرت من حلفك بالطالق

، ومل ترد إيقاع  ، أو حتثها على فعل شيء لتمنعها من شيءحلفت عليها بالطالق 
 .  ، فعليك كفارة ميني على الراجح الطالق
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، طلقتها                                                            ً أما إذا كان قصدك من احللف بالطالق أنك أوقعت عليها الطالق منجز ا
 -، وغضبك هذا مل خيرجك عن الشعور  بدافع ما حصل منك من الغضب والضرب

 .  ، وإذا راجعتها تعترب الرجعة صحيحة  الثالثفالطالق يقع إذا كان دون
، وأرى لك أن  احلاصل أن هذا ال بد فيه من توضيح ملا حصل منك يف هذا الطالق

، وستجد اإلجابة الشافية  ، وتذكر له ما حصل منك تتصل بأحد العلماء املفتني املعتمدين
 .  إن شاء اهللا تعاىل

 هبا هل حتل البنه رجل تزوج امرأة مث طلقها قبل أن يدخل 
، فهل حيل البنه أن  ، فطلقها قبل أن يدخل هبا  عقد رجل على امرأة- ٢٤٤س

 ؟  يتزوج منها
؛ ألن اهللا  ال جيوز لالبن أن يتزوج باملرأة اليت عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول

Ÿω  {:  سبحانه وتعاىل يقول uρ (#θ ßs Å3Ζs? $ tΒ yx s3tΡ Νà2 äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )وهذا   )١ ،
، سواء  ، فزوجة أبيك حترم عليك مبجرد عقده ، ولو مل يدخل هبا يصدق على العقد
Ÿω  {:  ؛ لعموم اآلية دخل هبا أو مل يدخل uρ (#θ ßs Å3Ζs? $ tΒ yx s3tΡ Νà2 äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# ω Î) $ tΒ 

ô‰s% y#n= y™ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ$Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù $ \Fø)tΒ uρ u!$ y™ uρ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊄⊄∪ { )٢(  . 

 قبل الدخول هبا هل يرجع إليه املهر من عقد على امرأة مث طلبت الفسخ 
، فطلبت  ، مث اكتشفت فيه أشياء ال ترضيها  إذا عقد رجل على فتاة- ٢٤٥س

، وقد استلمت منه املهر وما يسمى بالشبكة  ، وذلك قبل الدخول هبا منه فسخ العقد
 ؟  ، فهل تعيد له كل ذلك وهو جمموعة من األساور والقالئد الذهبية

؛ ألن الفرقة جاءت من قبلها  جيب عليها أن تعيد عليه كل ما دفع إليهايف هذه احلالة 
 .  ، واهللا أعلم ، فإن مسح هلا بشيء منه فال بأس قبل الدخول

                                                 
 .  ٢٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٢:  سورة النساء آية) ٢(
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 استرداد الشبكة واملصاريف بعد الفراق 
، ولكنه تركها بعد أن قدم خلطيبته  ، عقد قرانه على فتاة  يل أخ يف اهللا- ٢٤٦س

، هل جيوز استرداد شبكته واملصاريف اليت صرفها  مل يدخل هبا، مع العلم أنه  شبكة
 ؟  عليها

،                      ً         ، وكان قد دفع هلا شيئ ا من املهر أنه طلقها:  ، أي إذا كان قصده أنه تركها
:  ؛ لقوله تعاىل ، فإنه يستحق نصف املهر الذي دفعه إليها فطلقها قبل الدخول هبا

}  β Î) uρ £ èδθ ßϑ çF ø) ¯= sÛ  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £ èδθ ¡ yϑ s? ô‰ s% uρ óΟ çF ôÊ t sù £ çλ m; Zπ ŸÒƒ Ì sù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λ ä ôÊ t sù Hω Î) 

β r& šχθ à ÷è tƒ ÷ρ r& (# uθ à ÷è tƒ “ Ï% ©! $#  Íν Ï‰ u‹ Î/ äο y‰ ø) ãã Çy% s3 Ï iΖ9 $# 4 { )١(   . 
 .  ، أما النصف اآلخر فهو حق هلا فالواجب لك يف مثل هذه احلالة نصف املهر

، فإذا كانت ما يسمى الدبلة وهي التقليد الفاسد  وأما الشبكة فال أدري ما املراد هبا
،  ، من أنه يشتري هلا دبلة تلبسها الذي وقع فيه كثري من الناس اليوم يف أمور الزواج

، فهذا من عقائد  زعمهم يف عقد احملبة يف القلب وتآلف الزوجني             ً    ويكون هذا سبب ا يف 
؛ ألن التعلق باحللقة واخليط واخلامت والدبلة يف أهنا جتلب  ، هذا يكون من الشرك اجلاهلية

، فهو يقول  ؛ ألن األمر بيد اهللا املودة أو تذهب العداوة بني الزوجني هذا من الشرك
ôÏΒ  {:  سبحانه وتعاىل uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷β r& t,n= y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& %[`≡uρ ø— r& (#þθãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅yè y_ uρ 

Νà6uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs)Ïj9 tβρ ã©3xtG tƒ ∩⊄⊇∪ { )فاهللا هو الذي يوجب   )٢ ،
، أما هذه الدبلة وهذه  املودة والرمحة بني الزوجني إذا استقاما على طاعته سبحانه وتعاىل

 .  التقاليد الفاسدة فيجب اجتناهبا
، يرجع إليك نصفه  ؛ كل ما أعطيته هلا بسبب عقد النكاح فهو مهر وعلى كل حال
 .  ولإذا طلقتها قبل الدخ

                                                 
 .  ٢٣٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢١:  سورة الروم آية) ٢(
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 رجل عقد على امرأة مث طلبت فراقه فماذا يرجع من املهر 
، وعقد قرانه عليها بعقد نكاح   شاب خطب فتاة من أسرة كرمية- ٢٤٧س
                      ً                                          ، وبعد أن مضى شهر واحد ا على وقوع العقد رفضته الفتاة بدعوى أهنا ال  شرعي
 ، وملا ، ولكن دون جدوى ، وقد بذلت قصارى جهدي ألعرف السبب تريده

، وسنرد لك  حنن ال نقدر أن جنربها عليك:  ، قالوا يل تشاورت مع أهلها يف املوضوع
ً   ، علم ا              ً  وتطلقها فور ا- أي املبلغ املكتوب يف عقد النكاح -مبلغ عشرة آالف فقط      

، فهل يرجع يل مجيع  ، ومل أدخل عليها بعد بأين قد خسرت أكثر من ثالثني ألف ريال
 ؟   ذلك يلما دفعت وما خسرت أم ليس

؛ ألن املشكلة إذا كان فيها طرفان فليس من  مثل هذا السؤال يتعلق باحملاكم
 .  ، وإمنا هي من اختصاص القضاء اختصاص الربنامج

، فهذا اهللا  وأما من ناحية كراهية هذه املرأة لك بعدما حصل العقد وحصل التراضي
#  {:  ، قال تعاىل                       ً    ، ولكن رمبا يكون هذا خري ا لك أعلم بسببه |¤ tã uρ β r& (#θ èδ tõ3s? $ \↔ ø‹x© uθ èδuρ 

×öyz öΝà6©9 ( { )؛ ألنك  ، فال يكن عندك شيء من التضجر               ً      ، واهللا يعوضك خري ا منها  )١
  . ال تدري ما يكون وضعك معها
، وليس هلا من  ، فالذي يظهر يل أنه يرد عليك كله أما من ناحية ما دفعت إليها

 .  ، واهللا أعلم ؛ ألن الفرقة جاءت من قبلها هي شيء

 رجل طلق قبل الدخول وعليه مبلغ آخر مؤجل 
، وكان قد دفع هلا  ، مث طلقها قبل الدخول هبا  شاب عقد على فتاة- ٢٤٨س

، ما احلكم يف           ً           ً             نفسه مبلغ ا آخر مؤجال  يف نفس العقد، وكتب على مبلغ الصداق
 ؟  ذلك

                                                 
 .  ٢١٦:  سورة البقرة آية) ١(
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، فإنه                           ً ، وكان قد مسى وحدد هلا صداق ا ، مث طلقها قبل الدخول إذا عقد على امرأة
؛ لقوله  يكون هلا نصف الصداق الذي دفع ونصف الصداق املؤجل الذي مل يدفعه بعد

β  {:  تعاىل Î)uρ £èδθ ßϑçFø)¯= sÛ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £èδθ¡yϑ s? ô‰s% uρ óΟçFôÊ tsù £çλm; Zπ ŸÒƒÌsù ß#óÁ ÏΨsù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù Hω Î) 

β r& šχθà÷è tƒ ÷ρ r& (#uθ à÷è tƒ “ Ï% ©!$# Íν Ï‰u‹Î/ äο y‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9$# 4 { )١(  . 
، ما دام  ، سواء كانت قبضته أو مل تقبضه فيتنصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول

 .  ، فال حرج يف ذلك ، وإذا مسح أحدمها بنصيبه لآلخر أنه مسي وحدد

 احللف بالطالق 
، وغضبت منها   حدث ذات مرة كالم مع زوجة أخي وهو غائب- ٢٤٩س

 عندما ألتقي بأخي سوف أرغمه على ، فحلفت بالطالق من زوجيت أنين   ً       ً غضب ا شديد ا
، وقررت أال أخربه مبا حدث من        ً                          ، وفعال  التقيت بأخي وقد هدأ الغضب طالقها
ً        ، علم ا بأنين  ، ومل أفعل كفارة لليمني ، واآلن عازم على السفر إىل أرض الوطن زوجته     

 ؟  أفيدوين ماذا أفعل.  مسافر بعد أيام
؛  سك بأن تطلب من أخيك طالق زوجتهإذا كان قصدك من الطالق هو إلزام نف

، وإمنا قصدك حث  ، وليس قصدك إيقاع الطالق على زوجتك ألنك غضبت عليها
، فإن هذا جيري فيه جمرى اليمني على  نفسك على طلب أخيك بأن يطلق زوجته

، أو  ، أو إطعام عشرة مساكني ، وهي عتق رقبة ، ويكفي فيه كفارة ميني الصحيح
؛ لقوله                 ً                                   ، فإذا مل جتد شيئ ا من هذه األمور الثالثة فصم ثالثة أيام يريكسوهتم على التخ

ÿ…çµ  {:  تعاىل è?t≈ ¤s3sù ãΠ$ yè ôÛÎ) Íο u|³tã tÅ3≈ |¡tΒ ôÏΒ ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑÏè ôÜè? öΝä3Š Î= ÷δ r& ÷ρ r& óΟßγ è?uθ ó¡Ï. ÷ρ r& ãƒ Ìøt rB 
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 .  ٢٣٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية) ٢(
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،  ، وهو الصحيح من قويل العلماء فالواجب عليك الكفارة على الوجه الذي ذكرناه
؛  ، وأال تستعمل الطالق يف مثل هذه احلاالت ن تتجنب هذا اللفظولكين أنصح لك أ

، بل هو  ، فال تعود لسانك هذا الكالم الذي ليس فيه مصلحة لك ألن الطالق أمر خطري
، أما أن  ؛ ألن الطالق ال يتلفظ به إال عند احلاجة إليه يف موضعه املشروع مضرة عليك

 .  ضب فهذا منهي عنهجتعله على لسانك يف كل مناسبة وعند الغ

 من طلق زوجته يف قلبه دون أن يتلفظ بالطالق 
، ال يوجد أي خالف بيين وبني  ، يل أربعة أطفال  أنا رجل متزوج- ٢٥٠س
! ؟  كيف الناس يطلقون:  ، ولكن يف يوم من األيام حصل أن قلت يف قليب زوجيت

؛ هل  ، ومل يسمع أحد ين، مع العلم أهنا مل تسمع وقلت يف قليب اسم زوجيت أنت طالق
 ؟  يقع الطالق يف مثل هذه احلالة

؛  ، ويبعدها عن ذهنه  على اإلنسان أن يبتعد عن مثل هذه األمور والتفكري فيها:    ًأوال 
 .  لئال يتسلط عليه الشيطان بالوساوس واهلواجس

، ومل تتلفظ  ، أو نويت يف قلبك الطالق  ما ذكرته من أنك قلت يف قلبك:     ً ثاني ا
 .  ، وال يلزمك فيه شيء ما مل تتلفظ به ، فهذا ال يكون عليك فيه طالق لسانب

،  ، ولو كان بصوت خفي حبيث تسمع نفسك ويتحرك به لسانك أما إذا تلفظت به
، أو مل يسمعه من  ، حىت ولو مل تسمعه الزوجة ؛ ألنك تلفظت به                 ً فإن هذا يكون طالق ا

، فإنه يكون  ، ونطقت به رك به لسانك، وحت ؛ ما دمت تلفظت به بصوت خفي حوله
 .     ً طالق ا

؛ فإن هذا ال  ، أو خاطر يف القلب بدون تلفظ أما ما دام جمرد هاجس يف النفس
 .  ؛ ألن اهللا جل وعال عفا هلذه األمة ما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل يضر

 احللف بالطالق بدون نية الطالق 
 ؟     َّ                ً  ني ة الطالق يوقع طالق ا هل احللف بالطالق بدون- ٢٥١س
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                                                           ُ            الصحيح أن من حلف بالطالق وهو ال يريد إيقاع الطالق إمنا يريد ما ي راد باليمني 
؛ فالصحيح أن هذا  ، أو تكذيبه ، أو تصديق خرب ، أو املنع منه من احلث على فعل شيء

.  ق فإنه يقع ما نواه، أما إذا نوى الطال               ً                 ، وإمنا يعترب ميين ا تدخلها الكفارة           ً ال يعترب طالق ا
 .  واهللا أعلم

 من تركت بيت زوجها مدة سنة ومثانية أشهر مث طلقت من زوجها بعد ذلك 
 خرجت من بيت زوجي إىل بيت والدي غاضبة من تصرفات زوجي - ٢٥٢س

، وبعد شكوى تقدم هبا  ، ومكثت سنة ومثانية شهور يف بيت والدي جتاهي وجتاه دينه
، وجاءين اخلرب بطالقي واحتساب نفقة   القاضي طالقي منهوالدي إىل احملكمة قرر

                                            ً          ما حكم الشرع يف املدة اليت قضيتها عند أهلي بعيد ا عنه وهي :  ، السؤال األطفال
ً             ، فهل علي  عدة علم ا بأن الطالق  ، بل معلقة سنة ومثانية أشهر ال متزوجة وال مطلقة        َّ         

 ؟  العدة؟ مث كيف تكون  ؟ وكم مدة العدة كان طلقة واحدة
، فهذا يرجع إىل  أما مسألة املدة اليت قضيتها عند والدك وهل هلا يف هذه املدة نفقة

، أما قبل  ، أما مسألة العدة فإهنا تبدأ من صدور الطالق القاضي الذي حكم يف القضية
، والعدة إمنا تبدأ من  ذلك فهي يف عصمة زوجها مل يصدر عليها طالق ولو طالت املدة

، ومدهتا إن كانت ممن حيضن ثالث حيض فإذا أتى عليها ثالث حيض  قصدور الطال
، وإن كانت ممن  بعد الطالق فإهنا بانتهاء احليضة األخرية وانقطاع الدم يتم بذلك عدهتا

، وإن  ، فعدهتا ثالثة أشهر ال يأتيها احليض إما لصغر أو بلوغ سن اإلياس مخسني سنة
 :  إذن فلها ثالث حاالت،           ً                كانت حامال  فعدهتا بوضع احلمل

، فعدهتا أن تأيت عليها ثالث حيض من  أن تكون من ذوات احليض:  احلالة األوىل
 .   )١( } àM≈s)̄=sÜßϑø9$#uρ š∅óÁ−/utItƒ £ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπsW≈n=rO &ÿρãè% 4  {:  ؛ لقوله تعاىل حيث طلقها زوجها

                                                 
 .  ٢٢٨:   آيةسورة البقرة) ١(
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، فعدهتا ثالثة  أن ال تكون من ذوات احليض بسبب صغر أو إياس:  احلالة الثانية
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،  ، بل تلتزم بآداب العدة وأحكامها ، أو تظهر مبظهر الزينة ، وال تتعرض للناس تتزين

 .  واهللا تعاىل أعلم

 لق زوجته طالقا بائنا بالثالثة يف سفر كيف يرجعها ألهلها من ط
، وهم يف دولة بعيدة من                          ً     ً          إذا طلق الرجل زوجته طالق ا بائن ا بالثالث- ٢٥٣س

؟ هل يسافر هبا إىل بلدها أم  ؛ ماذا يفعل هبا الزوج               ً، يف أمريكا مثال  سكن أهل الزوجة
 ؟  ال

،  ، له أن يسافر هبا  فهي مطلقة رجعية،                        ً           إذا طلق الرجل زوجته طالق ا دون الثالث
، فإذا متت  ، إىل أن تتم عدهتا ؛ ألهنا ال تزال زوجة ، وأن يبقيها يف بيته وله أن يبيت معها

، ويكون  ، له أن يراجعها ، أما ما دامت يف العدة فهي زوجته ، ومل يراجعها بانت عدهتا
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، وجيب                   ً    ، فإنه ال يكون حمرم ا هلا                       ً     ً                   أما إذا كانت مطلقة طالق ا بائن ا ليس له عليه رجعة
، فإذا طلقها وهو يف مكان بعيد  ، وال يسافر هبا                  ؛ ألنه أصبح أجنبي ا تجب منهعليها أن حت
، ويكون  ، فاحلل يف هذا أن يطلب حضور وليها ليأخذها إىل بلدها ويسافر هبا    ً      ً طالق ا بائن ا

                                                 
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ١(
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ٢(
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ٣(
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؛ ألهنا أصبحت أجنبية                                ً     ً              ، وال جيوز ملطلقها الذي طلقها طالق ا بائن ا أن يسافر هبا    ً    حمرم ا هبا
 .  منه

 من حلف ميينا بالطالق ثالثا على زوجته إذا ذهبت إىل بيت والدها ما دام غائبا 
حصل مين وأنا يف حالة غضب أن حلفت على زوجيت :   سائل يقول- ٢٥٤س

، وحىت اآلن مل    ً                                                        ميين ا بالطالق ثالث مرات إذا ذهبت إىل بيت والدها طوال فترة غيايب
؛ ألين شعرت  نا أن أمسح هلا بالذهاب، فهل جيوز يل بعد ذلك وأنا موجود ه تذهب

 ؟  ، وماذا يترتب على ذلك لو فعلت                       ً              بعد ذلك بأنين سأكون قاطع ا لذوي األرحام
، ومل ترد إيقاع الطالق وإمنا قصدت  إذا كان قصدك من الطالق منعها من الذهاب

،  ، فإنه سيكون عليك كفارة ميني بأن تكفر كفارة ميني وتنحل هذه اليمني منعها فقط
 .  وجيوز هلا بعد ذلك أن تذهب إىل أقارهبا

؛ ألنك  ، فهذه يقع عليها الطالق أما إذا كان قصد طالقها أهنا إذا ذهبت فإهنا تطلق
، وإذا حصل الشرط حصل  ، وإمنا قصدت تعليق الطالق على الذهاب مل تقصد املنع

 .  املشروط

 طالق الثالث بلفظ واحد 
ة حبكم أهنا يف جملس واحد أو يف موقف واحد أو  أي ال يكون طلقة واحد- ٢٥٥س

 .  كررها بلفظ واحد
، اجلمهور على أنه  لو كانت الثالث بلفظ واحد هذا موضع خالف بني أهل العلم

، فهذا يقع عند اجلميع ثالث  ، وهذا هو الصحيح وإن فرقه بثالثة ألفاظ        ً يقع ثالث ا
، فهذا ال   ال يتصور ماذا يقول، أما يف حالة الغضب وزال معها شعوره حيث طلقات

، أما إذا كان غضبه أقل من  ؛ ألنه زائل الشعور ، ال ميني وال طالق وال ظهار شيء عليه
 .  ذلك ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول فكما ذكرنا
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 من حلف على زوجته بالطالق ملنعها من أخذ شيء مث أخذته 
ن أخذ بعض أمتعتها حني  حلفت على زوجيت بالطالق على االمتناع ع- ٢٥٦س

                          ً                        ، وأنا ال أستطيع عمل شيء منع ا للمشكالت اليت قد تترتب  سفرها فأبت وأخذهتا
ً                  ، وخصوص ا أنين غريب عن وطين على املشاجرة معها ، وقد سبق يل أن حلفت عليها        

؟ وإذا  ، فهل هي طالق يف هذه احلالة ، وذهبت إىل أحد العلماء ورد يل اليمني     ً سابق ا
 ؟                     َّ                       ك فما هو الواجب علي  جتاه الطفلني اللذين معهاكانت كذل

، كأخذ متاع أو غري  إذا حلفت على امرأتك بالطالق تقصد منعها من فعل شيء
، ونويت أنه إذا حصل هذا  ، فإن كنت تريد تعليق الطالق على فعل هذا الشيء ذلك

صدك جمرد املنع ومل ، أما إذا كان ق                ً       ، فهذا يعترب طالق ا يلزمك الشيء فإنه يقع الطالق
،                ً                 ، فهذا يعترب ميين ا على الراجح فيه ، وإمنا قصدت منعها من ذلك الشيء تقصد الطالق

، أو إطعام عشرة  ، وهي عتق رقبة عليك كفارة ميني إذا خالفت زوجتك ما أردته منها
، فإذا مل  ، أو كسوهتم لكل مسكني ثوب مساكني لكل مسكني نصف صاع من الطعام

 ً                                                          ئ ا من هذه الثالث ال العتق وال اإلطعام وال الكسوة فإنك تصوم ثالثة تستطع شي
؛ لقوله  ، وهو الصحيح من قويل العلماء ، ويكون ذلك كفارة حللفك بالطالق أيام
‰ô  {:  تعاىل s% uÚ t sù ª! $# ö/ ä3 s9 s' ©# Ït rB öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 { )واهللا  ، هذا يعم ميني الطالق  )١ ،
 .  أعلم

 من حلف على زوجته بالطالق أو الظهار ليمنعها من فعل شيء مث سافر 
 ما احلكم الشرعي فيمن حلف على زوجته بالطالق أو الظهار أال - ٢٥٧س

؟ وإن فعلت وهو ال يعلم  ميينه أم ال، مث سافر عنها وال يعلم هل خالفت          ً تفعل شيئ ا
 ؟  بذلك فما احلكم

                                                 
 .  ٢:  سورة التحرمي آية) ١(
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، فهذا يأخذ  إذا حلف على زوجته بالطالق أو الظهار يقصد منعها من عمل شيء
، أما لو فعلت يف غيبته ما هناها  ، يكفر كفارة ميني على الصحيح وينحل حكم اليمني

؛ ألنه حلف عليها أال تفعل  ، فإنه حينث بذلك ولو مل يعلم ، وحلف عليها أال تفعله عنه
،  ، وإذا خالفت اليمني متعمدة ذاكرة هلذا احللف فإن احلالف يأمث بذلك فخالفت اليمني

 .  وتكون عليه الكفارة سواء علم أو مل يعلم

 إن فعلت الزوجة ما أمرها بتركه هل تبدأ العدة من وقت املخالفة 
 ؟   من وقت املخالفة يف هذه احلالة لو كانت مطلقة تبدأ العدة- ٢٥٨س

، وإمنا              ُ                                      ً ، لو كان قصده  من الطالق منعها من ذلك هذا ال يكون طالق ا هي ال تطلق
، فهي تطلق من حني  ، أما قصد الطالق ومل يقصد منعها من الشيء وفعلته         ً يكون ميين ا

 .  يقع منها هذا الشيء

 انتهت العدة ومل يعلم الزوج مبخالفة زوجته ألمره 
 ؟  انتهت عدهتا ومل يعلم هو منها خمالفته وإذا - ٢٥٩س

                                                      َِ   ، إمنا تتعلق حبصول املعلق عليه إذا فعلت ما هناها عنه وما ع ل ق  العدة ال تتعلق بعلمه
، وتنتهي عدهتا مبضي وقتها سواء باحليض  ، فإنه يبدأ الطالق من حني فعلها عليه الطالق
 .  ، سواء علم هو أو مل يعلم أو باألشهر

 الزوج هلا وهو جاهل مبخالفتها ألمره حكم معاشرة 
 يعين لو عاشرها بعد ذلك تكون العشرة حمرمة وعليها اإلمث ألهنا هي - ٢٦٠س

 ؟  املتسببة وهي جاهل مبا فعلت
                   ً                         ، إذا كان الطالق رجعي ا وعاشرها يف زمن العدة ال  هذا خيتلف باختالف الطالق

 .  ، ويعترب هذا رجعة بأس بذلك
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 مسافرا وحلف على زوجته بالطالق أال تفعل شيئا مث فعلته حكم لو كان الزوج 
، مث سافر وهي فعلت يف             ً                         ً  لو كان غائب ا وحلف عليها أال تفعل شيئ ا- ٢٦١س

 ؟  غيبته وانتهت العدة وهو ال يعلم إهنا فعلت دون أن حتصل منه مراجعة
 .  ال جيوز له مراجعتها إذا انتهت العدة فقد بانت منه وحترم عليه

  من علق طالقه بزوجته على عمل مث مسح هلا بالقيام بذلك العمل حكم
،                         ً ، وكنت يف ذلك الوقت غاضب ا  كانت زوجيت تريد القيام بعمل ما- ٢٦٢س
،  ؛ وألنه مل حين وقت أدائها ذلك العمل إن قمت هبذا العمل فأنت طالق:  فقلت هلا

، وحينما  يف ذلك العملوبعد مضي زمن قليل وبعد أن هدأ غضيب أذنت هلا بالقيام 
، فهل وقع طالقي األول أم أن مساحي هلا بعده  حان وقت أدائها ذلك العمل عملت

 ؟                      ً ؟ أفيدوين جزاكم اهللا خري ا يلغيه
مساحك هلا ال يلغي الطالق الذي حلفت به عليها أو علقت طالقها هبذا الشرط الذي 

 حباله إذا فعلت ما أردت منعها             ٍ، والطالق باق                              ً ، فالرجوع عن ذلك ال يفيدك شيئ ا ذكرت
، فإنه يكون  ، فإنه إن كان قصدك بالطالق منعها فقط ومل تقصد تعليق طالقها عليه منه

، أما إذا كان قصدك مما ذكرت تعليق  ؛ ألن هذا جيري جمرى اليمني عليك كفارة ميني
 .  عليه، فإنه يقع عليك الطالق إذا فعلت ما علقته  الطالق على فعلها هذا الشيء

حكم من نوى وقتا معينا عند حلفه على زوجته أال تفعل شيئا معينا ومل ينو املستقبل 
 املستمر 

 لكن لو كان وقت أن حلف عليها أن ال تفعل لو كان يف قرارة نفسه - ٢٦٣س
 ؟  أو حقيقتها ينوي ذلك الوقت ومل يقصد املستقبل املستمر

، فإهنا تنحل  هذا الشيء يف وقت حمدد مث مضى                ً     ً             إذا كان ينوي وقت ا حمدد ا أهنا ال تفعل 
                      ً                                  ، أما إذا كان مل حيدد وقت ا وإمنا أراد منعها من هذا الفعل يف  اليمني مبضيه إىل مضي الوقت

، وذكرنا أنه إذا كان قصده تعليق  ، فإن احلكم يتعلق به مىت فعلته أي وقت من األوقات
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، له أن    ً               ً       الث ا فإنه يكون طالق ا رجعي ا، فإن مل يسبقه طالق يكمل به ث الطالق فإنه يقع
، أما إذا تكمل فيما سبقه ثالث طلقات فإنه تبني منها بينونة  يراجعها ما دامت يف العدة

 .  ، فال حتل له إال بعد زوج آخر كربى

 من طلق ليمنع نفسه من شيء مث فعله 
:  ىلاألو:  ، وقد حصل مين حلف بالطالق يف حالتني  أنا رجل متزوج- ٢٦٤س

، وألمهية ذلك العمل يل فلم أجد من                              ً          أين حلفت بالطالق أن ال أفعل شيئ ا ما بنفسي
،  أنين كنت مع بعض الزمالء يف مسكننا:  واحلالة الثانية هي.  يقوم به غريي فعملته

   َّ                         علي  الطالق بالثالث أنين ال أقعد :  وحصل شجار كرهت اجللوس بعده فقلت
ّ               عض األصحاب أحل  علي  يف البقاء معهم، وحاولت اخلروج ولكن ب معكم       ً ، وفعال               ّ   

ّ               ، فماذا علي  يف هاتني احلالتني بقيت ومل أخرج ؟ وماذا يلزمين فعله لكي أحافظ على            
 ؟  زوجيت

ً                     ال جيوز للمسلم أن يتخذ الطالق سالح ا على لسانه دائم ا عند أدىن سبب يتلفظ                  ً                              
أمر خطري وبغيض إىل اهللا سبحانه ، والطالق  ؛ ألن هذا تالعب بشرع اهللا تعاىل بالطالق
، فيجب على املسلم أن حيفظ لسانه من التلفظ بالطالق إال عند احلاجة اليت يشرع  وتعاىل

ً                    ، أما أن يتخذ الطالق حمال  لليمني ودائم ا يهذو به ويتكلم به فيها الطالق ، فهذا ال                        ً           
،   ويف مناسبتني، أما من ناحية ما حصل من السائل يف أنه حلف بالطالق مرتني جيوز

، فإنه يقع عند حصول املعلق  فهذا إن كان يريد تعليق الطالق على شيء إذا حصل
، وحلف بالطالق ليمنع  ، أما إذا كان أراد جمرد اليمني وجمرد منع نفسه من شيء عليه

، ويكون فيه  ، فهذا جيري جمرى اليمني على الصحيح من قويل العلماء نفسه من ذلك
كفارة للمرة :  ، فيكون على السائل كفارتان إذا خالف ما حلف عليهكفارة اليمني 

، بأن يطعم عن كل مرة عشرة مساكني لكل مسكني نصف  األوىل وكفارة للمرة الثانية
، أو يكسو عشرة مساكني لكل مسكني ثوب أو إزار ورداء على حسب  صاع من الطعام
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، وإذا مل يقدر   بني هذه األمور الثالثة، أو يعتق رقبة إذا أمكن هذا خمري فيه عادة البلد
 .  ، واهللا أعلم على واحدة منها فإنه يصوم ثالثة أيام

 من حلف على زوجته ميينا أن ال خيرج من بلده مث خرج 
           ً   ، فتكلمت كالم ا   حصل بيين وبني زوجيت نقاش حاد وحنن يف بلدنا- ٢٦٥س

دولة خارجية أال تكون على ذميت                 ً                 ، فحلفت عليها ميين ا إن ذهبت إىل أي           أغضبين جد ا
، فهل  ، واآلن قد خرجت من بلدي إىل هنا يف اململكة منذ مدة شهرين أو حليليت

                  َّ         ، وبالتايل ماذا علي  أن أعمل                                             ً زوجيت ال زالت على ذميت أم يكون حلفي عليها واقع ا
 ؟  لكي أسترجعها

، ومل  لة أخرىإذا كان قصدك من هذا احللف بالطالق منع نفسك من السفر إىل دو
، فإذا سافرت إىل  ، فإن هذا جيري جمرى اليمني تقصد تعليق الطالق على هذا اخلروج
، وكفارة اليمني كما هي منصوصة يف القرآن  دولة أخرى فإنك تكفر كفارة ميني

، ختري بني هذه  ، أو كسوة عشرة مساكني عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكني:  الكرمي
 .  إذا مل جتد واحدة منها فإنك تصوم ثالثة أيام، ف األمور الثالثة

،                                                                      ً أما إن كان قصدك تعليق الطالق على السفر بأنك إذا سافرت تكون زوجتك طالق ا
، فإن كان سبق هذا طالق قبله وتكامل  ، فإهنا تطلق فقد علقت الطالق على هذا السفر

،  إال بعد زوج آخر، فإهنا تكون قد بانت منك بينونة كربى ال حتل لك  ثالث طلقات
،                                ً                                         وإن مل يسبقها طالق فإنه يكون طالق ا رجعي ا جيوز لك أن تراجعها ما دامت يف العدة

؛ ألن العقد                                                          ً      ً فإن خرجت من العدة قبل أن تراجعها فال بد أن تعقد عليها عقد ا جديد ا
 .  األول انتهى خبروجها من العدة
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 رجل حلف بالطالق على أن ال يأكل طعاما مث أكله 
، مث أجربته   ما احلكم لو حلف رجل بالطالق على عدم تناول طعام ما- ٢٦٦س

، فهل يقع  ، كأن أجربه احلاضرون فاستحىي منهم الظروف على الوقوف يف الطالق
 ؟  الطالق

 :  ، فهذا فيه تفصيل                                 ً         إذا حلف بالطالق على أن ال يأكل طعام ا مث أكله
؛ ألنه علق   الذي نواه إذا أكل من الطعام، فإنه يقع به الطالق إن كان نوى الطالق

 .  ، وإذا حصل املعلق عليه حصل املعلق ، وقد حصل الطالق على شيء
، ومل ينو  ، بأن نوى بذلك منع نفسه من أكل الطعام أما إذا كان نوى بذلك اليمني

 ، ؛ فإنه يكون عليه كفارة ميني على الصحيح الراجح من قول العلماء ، مث أكل الطالق
، فمن مل  ، وهي إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة فيكون عليه كفارة ميني

 . )١( ، كما نص على ذلك كتاب اهللا  جيد فصيام ثالثة أيام

  حكم من حلف بالطالق على أن ال يدخل غرفة مث دخلها ألنه مضطر 
 مسكن من ، وأسكن مع زميلني يل يف  أنا أعمل يف اجلمهورية اليمنية- ٢٦٧س

، وثار غضيب  ، وحدث مرة نزاع مع أحد الزميلني حول أحد املواضيع ثالث غرف
، وكنت آنذاك يف     َّ                                           علي  الطالق بالثالث حىت هذه الغرفة ال أقعد معك فيها:  وقلت

، ولكن بعض الزمالء احلاضرين  ، فال أدري هل أنا قلت بالثالث أم ال حالة غضب
      ً                    ، وفعال  نقلت فراشي ومل أجلس                     ً ، فندمت بعد ذلك كثري ا إين مل أقل بالثالث:  يقولون

           ً        ، ولكين أحيان ا أضطر  ، بل انتقلت إىل غرفة أخرى يف نفس املسكن معه يف تلك الغرفة
ً           ، علم ا أين عقدت               َّ            ، فهل يقع علي  الطالق يف هذا إىل الدخول إىل تلك الغرفة للحاجة     
 ؟  النكاح على فتاة فقط ومل أدخل هبا

                                                 
 .  ) ٨٩، آية  سورة املائدة:  انظر) ١(
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؛                                ً                                 ينبغي لإلنسان أن جيعل الطالق قريب ا من لسانه يتلفظ به يف كل مناسبةال:     ًأوال 
، فيجب على املسلم أن يبعد الطالق  ألن الطالق لفظ ثقيل يترتب عليه حماذير وأضرار

ً                         من لسانه وال يتخذه سالح ا يتلفظ به عند كل مناسبة ، أما بالنسبة ملا صدر منك أيها                      
، فتلفظت بالطالق أن لن تدخل  لك أو مع زمالئكالسائل من أنك تشاجرت مع زمي
إن كنت أردت منع نفسك من :  ، فهذه فيها تفصيل غرفة فيها الذي تنازعت معه

، وهو أنك منعت نفسك من الدخول ومل تقصد  الدخول فقط واستعملته استعمال اليمني
 وهو ، وتكفر كفارة اليمني ، فهذا جيري جمرى اليمني على الصحيح تطليق زوجتك

، أو تكسوهم لكل مسكني  إطعام عشرة مساكني لكل مسكني نصف صاع من الطعام
 .  ، وبذلك حتل ميينك وتدخل الغرفة وتسكن مع زميلك ثوب جيزيه يف صالته

، فهذا إذا  أما إذا كنت قصدت الطالق ومل تقصد اليمني وعلقته على دخولك الغرفة
 هبذه الزوجة فإهنا تبني منك وال رجعة ، ومبا أنك مل تدخل حصل الدخول وقع الطالق

،                         ً      ً        ، فلك أن تعقد عليها عقد ا جديد ا برضاها ، فإذا كان الطالق أقل من ثالث لك عليها
، ال حتل لك إال بعد أن تنكح                       ً                           أما إذا كان الطالق ثالث ا فإهنا تكون بانت بينونة كربى
ً                                              زوج ا آخر نكاح رغبة ال نكاح حتليل ويطلقها بعد وطئها     . 

 ، على شيء مث رجع عنه بعد الصلح  )أي الطالق(علي احلرام :  كم قولح
، حضرت إىل البيت                               ً           منذ مدة طويلة وكنت يومها غائب ا عن أهلي- ٢٦٨س

، ووالدي وإخواين حوله يعاجلون  فوجدت األخ األصغر مين يسيل الدم من رأسه
ً         جرح ا يف رأسه ربه على رأسه إن ابن عمه ض:  ؟ فقالوا ، فسألت عن الذي جرحه   

   َّ       علي  احلرام :  ، وقلت               ً       ، وقد غضبت كثري ا يومها فشجه نتيجة مشاجرة وقعت بينهما
 .  ، وبعد مدة قليلة قام شخص بالصلح وصاحلهما ألجرحه مثل ما جرح أخي

   َّ علي  :  ، والعرف عندنا الذي يقول )    َّ      علي  احلرام : ( ما حكم قويل:  السؤال
 ؟           َّ      ؟ وهل علي  كفارة ، ما حكم هذه اليمني طالق   َّ   علي  ال:  احلرام كأمنا يقول
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الذي ينبغي للمسلم يف هذه املواقف الصرب والتحمل واحللم وعدم العجلة وعدم 
وأما ما تلفظت به من           ،  ، فما فعلته من هذا التسرع وهذا الغضب ال يليق بك التسرع

                      ً       ذا كنت نويت باحلرام طالق ا فإنه ، إ احلرام على أن تنتقم من اجلاين فهذا يرجع إىل نيتك
 فإنه - أي أن زوجتك عليك حرام -، وإذا نويت به الزوجة          ً             يكون طالق ا على ما نويت

،                 ً                          ، وهي العتق أوال  إذا قدرت على إعتاق الرقبة ، فيلزمك كفارة الظهار          ً يكون ظهار ا
ك تطعم ستني ، فإن مل تستطع الصيام لعذر شرعي فإن وإن مل جتد فصيام شهرين متتابعني

                        ً                    ً         ، أما إذا كنت نويت به ميين ا فقط ومل تنو به طالق ا ومل تنو  ، هذه كفارة الظهار      ً مسكين ا
، أو إطعام عشرة  ، يلزمك كفارة ميني وهي عتق رقبة               ً        ، فإهنا تكون ميين ا مكفرة        ً به ظهار ا
، أو كسوة  ، أيها قدرت عليه أجزأك ، أو كسوة عشرة مساكني على التخيري مساكني

                  ً  ، فإذا مل تستطع شيئ ا  عشرة مساكني لكل مسكني ثوب أو إزار ورداء حسب عادة البلد
≈Å3  {:  ؛ لقوله تعاىل من هذه األمور الثالثة فإنك تصوم ثالثة أيام s9uρ Νà2 ä‹Ï{# xσãƒ $ yϑ Î/ 
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 ، مث تزوج وأبوه دفع املهر  حرام علي الزوجة اليت تدفع مهرها:  حكم من قال ألبيه
حرام علي :  ، فقلت له  قبل أن أتزوج حصل خالف بيين وبني والدي- ٢٦٩س

                    ً                          ، وبعد مرور سنة تقريب ا وبعد أن زال اخلالف بيننا  الزوجة اليت تدفع مهرها من عندك
، ومل أتذكر يف ذلك الوقت التحرمي   إىل أهل إحدى الفتيات خطبها يلتقدم والدي

، فما  ، وقد أجنبت الزوجة أربعة أوالد       ً         ، وفعال  مت الزواج                 ً الذي حصل مين سالف ا
،  ؟ وهل يؤثر التحرمي أو الطالق الذي يقع من شخص قبل أن يتزوج احلكم يف هذا

ً       ؟ علم ا أنين  هل يؤثر عليه بعد الزواج أم ال قد دفعت إىل والدي ما صرفه علي يف     
 ؟  زواجي ذلك

                                                 
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية) ١(
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، ويصل بك األمر  ، وتتجادل معه ال جيوز ذلك منك أن تغضب على والدك:     ًأوال 
،  ، وأن خيضع له ، وجيب على الولد أن يتأدب معه ؛ ألن الوالد له حق إىل هذه الدرجة

أن تتوب إىل اهللا ، وعليك  ، أما ما حصل منك فأنت أخطأت فيه وأن يوقره وحيترمه
، أما بالنسبة لليمني الذي حلفته أال  ، وتستغفر وتطلب من والدك املساحمة سبحانه وتعاىل
 .  ، فما دام أنك أنت الذي دفعت املهر فال شيء عليك               ً يدفع والدك شيئ ا

 ملن تشاجر مع زوجته مع الغضب ) بيت أبيك مفتوح: ( قول
إذا مل :  ند االختالف أو الغضب    ً                         كثري ا ما يقول الزوج لزوجته ع- ٢٧٠س

، أو حيمل                         ً       ، فهل يعد هذا القول طالق ا رجعي ا يعجبك هذا األمر فإن بيت أبيك مفتوح
 ؟                 َّ                  على أن الزوج مل ك زوجته حرية الطالق

،  ؛ ألنه من الكناية                                      ً ، إذا كان نوي هبذا الطالق فإنه يكون طالق ا هذا يرجع إىل نيته
، فإذا كان  ، فال يقع عليها الطالق إال بالنية  غري الصرحيةوالكنايات من ألفاظ الطالق

، وإذا مل ينو به الطالق فإنه ال يقع               ً الطالق صار طالق ا)  بيت أبيك مفتوح : ( نوى بقوله
 .  به شيء

  " خليتك إىل يوم القيامة " قول الرجل لزوجته عند الغضب
خليتك إىل  : ( بارة قبل حوايل عام قلت لزوجيت وأنا غاضب هذه الع- ٢٧١س

، مع العلم بأين  ، فهل تعترب هذه طلقة ألهنا عصتين يف أمر ما طلبته منها)  يوم القيامة
 ؟                               ً                                 منذ ذلك الوقت وأنا هاجرها خوف ا من أن أكون قد طلقتها بذلك القول

، وهي كناية تفتقر إىل  فهذا كناية عن الطالق)  خليتها إىل يوم القيامة : ( إذا قلت
، لك أن تراجعها ما دامت                                    ً فإن نويت بذلك الطالق فإهنا تعترب طالق ا)  نية الطالق (النية 

، وال حتل لك إال بعقد جديد إذا مل  ، فإن متت العدة ومل تراجعها بانت منك يف العدة
، فإن كنت استوفيتها فإهنا ال حتل لك إال بعد أن  تكن قد استوفيت الطالق الثالث

åκçJ£  {:  ؛ لقوله تعاىل رغبة ال زواج حتليل مث يطلقهايتزوجها زوج آخر زواج  s9θ ãè ç/uρ ‘,ym r& 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١١٨٣

£Ïδ ÏjŠtÎ/ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ { )ولقوله تعاىل  )١ ،  :}  ß,≈ n= ©Ü9$# Èβ$ s?§s∆ ( 88$ |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒÎô£ 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 β Î* sù $ yγ s)¯= sÛ { )يعين الزوج الثاين)٤  }  Ÿξ sù yy$ uΖã_ !$ yϑ Íκö n= tæ β r& 

!$ yè y_# utItƒ { )٥(  . 

 احللف بالطالق يف حالة الغضب وتوتر النفس 
 ؟                                                  ً  هل احللف بالطالق يف حالة الغضب وتوتر النفس يقع طالق ا- ٢٧٢س

، بأن ال يدري وال  ب إىل زوال الشعور وفقد الوعيإذا بلغ احلال باإلنسان من الغض
؛ ألنه فاقد للعقل يف هذه  ، ال طالق وال غريه ، فإن هذا ال تعترب أقواله يتصور ماذا يقول

؛ فإنه  ، ويتصور ما يقول ، وكان معه شعوره ، أما إذا كان الغضب دون ذلك احلالة
 .  ، ومن ذلك الطالق يؤاخذ بألفاظه وتصرفاته

 من قال لزوجته علي الطالق ومل يكن يقصد الطالق بذاته حكم 
،                                 ً ، وعند خروجنا من الباب كنت غاضب ا  كنت أنا زوجيت عند أهلها- ٢٧٣س
، فما هو  ومل أكن أقصد الطالق بذاته.     َّ                          علي  الطالق فلن آيت بك هنا ثانية:  فقلت هلا

 ؟  ة؟ وهل حتتسب طلق          َّ         ؟ وهل علي  كفارة ميني حكم الشرع يف ذلك
 جيب على املسلم أن يتوقى الغضب ويدفعه باالستعاذة باهللا من الشيطان :    ًأوال 
 .  الرجيم
 .  ؛ ملا يف ذلك من احلرج واخلطر  عليه أن يتجنب التلفظ بالطالق:     ً ثاني ا

وهو .  علي الطالق لن آيت بك مرة ثانية هنا:  وما ذكره السائل من قوله لزوجته
،  ، فالصحيح أن عليه يف ذلك كفارة ميني  ما صرح بهيقصد منع نفسه من ذلك حسب

                                                 
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٣٠:  رة البقرة آيةسو) ٣(
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٢٣٠:  سورة البقرة آية) ٥(
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؛ ألن  ، فإن مل جيد صام ثالثة أيام وهي إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم أو عتق رقبة
احللف بالطالق إذا قصد به ما يقصد باليمني جرى جمرى احللف باهللا على القول الصحيح 

 .   أعلم، واهللا الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 حكم طالق املكره أو فاقد الذاكرة 
، يف حني أن له زوجة   كان والدي وال يزال يعاين من فقدان الذاكرة- ٢٧٤س

، فطلقناها منه بأن  ، وال تغسل له مالبسه ، وال حتضر له األكل كانت ال تعتين به
 ؟  لطالق أم ال، وهل يقع ا ، فهل علينا إمث بذلك أجربنا والدنا على طالقه هلا فطلقها

إذا كان والدكم يعقل الطالق ويفهمه وصدر منه يف حالة عقله وتصوره وهو خمتار 
                                                      ً      ، فإن طالقه يقع إذا كان يعقل حني تلفظ بالطالق ومل يكن مكره ا على  غري مكره

، أما إذا كان حني تلفظ بالطالق غائب العقل أو خمتل العقل ال  ، فإن طالقه يقع ذلك
ً                 أو كان مكره ا إكراه ا أجلأه إىل الطالق، يتصور ما يقول        ً ، فإن طالقه ال يقع يف هاتني             

؛ ألن  ؛ ألنه ال جيوز أن حتملوا والدكم على طالق زوجته ، وعليكم يف ذلك إمث احلالتني
ٌ                                                             الطالق بغيض  إىل اهللا سبحانه وتعاىل وال سيما التفرقة بني والدكم وزوجته وتشتيت           

 .  يس لكم أن تفعلوا هذا، فل ، هذا فيه حماذير األسرة

 حكم طالق احلامل 
، ويف نفس شهر الطالق اتضح أهنا  ، وطلقت زوجيت           ً  كنت متزوج ا- ٢٧٥س
 ؟               َّ، ماذا جيب علي  حامل

؛ ألن  ، فإن لك أن تسترجعها قبل أن تضع محلها إذا كان طالقك هلا دون الثالث
، فإذا كان تطليقك   يف العدة، وما دامت يف احلمل فإهنا عدة احلامل تنتهي بوضع محلها

، فإن لك أن تراجعها إذا شئت يف  ، ومل يكن على عوض أخذته منها هلا أقل من الثالث
åκçJ£  {:  ؛ لقوله تعاىل مدة العدة s9θ ãè ç/uρ ‘,ym r& £Ïδ ÏjŠtÎ/ ’Îû y7 Ï9≡sŒ ÷βÎ) (#ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n= ô¹ Î) 4 { )؛   )١

 .  ؛ فإن لك أن تراجعها ما دامت يف العدة فإذا أردت اإلصالح يف عشرهتا وبقائها معك

                                                 
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ١(
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 أحكام الظهار 

 أنت علي مثل أمي وأنت حمرمة علي مثل أخيت :  من قال لزوجته
               َّ     ، وأنت حمرمة علي  مثل  أميأنت مثل :   ما حكم من قال لزوجته- ٢٧٦س
، مع العلم أنه كان ال  ، وذلك يف وقت كان فيه يف أشد الغضب من تصرفها أخيت

، وكذلك كان جيهل حكم كلمة أنت مثل أخيت  ، بل إلرهاهبا وختويفها يقصد حترميها
      ً      ، وأيض ا كان  ، فكل اعتقاده أن املرأة حترم على زوجها بكلمة الطالق فقط أو أمي
، وهو مل حيلف                             ً                        ن وراء قوله ذلك أنه حلف طالق ا وأصبحت بطالقه حمرمة عليهيقصد م
 ؟  ، فماذا عليه اآلن الستمرار حياته مع زوجته ، فالقصد من ذلك ختويفها    ً     ً طالق ا أبد ا

، إذا شبهها مبن حترم عليه كأمه وأخته فإنه  هذه األلفاظ اليت ذكرها هي ألفاظ الظهار
t  {:           ّ                        ظاهر قد بي ن اهللا سبحانه حكمه يف قوله، وامل                ً يكون بذلك مظاهر ا Ï% ©!$#uρ tβρ ãÎγ≈ sàãƒ 
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ناء على ما ذكر أن يكفر كفارة الظهار قبل أن ميس فالذي جيب على السائل ب

، فإن مل يستطع فإنه يصوم شهرين  ، إما بعتق رقبة إذا كان يستطيع ذلك زوجته
، فإن مل يستطع الصيام ملرض مزمن أو لغري ذلك من األعذار اليت حتول بينه وبني  متتابعني
لكل مسكني نصف صاع من الرب                  ً  ، إطعام ستني مسكين ا  ، فإنه ينتقل إىل اإلطعام الصيام
 .  أو غريه

، إال إذا  ، ال جيوز أن ينتقل عن العتق ولكن ليعلم أن هذه األمور الثالثة على الترتيب
،  ، وهذه أمانة يف ذمته ، إال إذا مل يستطعه ، وال جيوز أن ينتقل عن الصيام مل يقدر عليه

 .  يت ذكرها اهللا سبحانه وتعاىل                            ِّ                فال جيوز له أن ميس زوجته حىت يكف ر هذه الكفارة ال
                                                 

 .  ٤ - ٣:  اآليتانسورة اجملادلة ) ١(
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؛ ألهنا كما قال سبحانه  على أنه جيب على املسلم أن حيفظ لسانه عن ألفاظ الظهار
x6Ψ\#  {:  وتعاىل ãΒ zÏiΒ ÉΑöθ s)ø9$# #Y‘ρ ã— uρ 4 { )ال جيوز  ؛ فالظهار منكر وحرام وزور  )١ ،

، لكن إذا وقع هذا وتلفظ به فإن اهللا سبحانه وتعاىل أوجب عليه  لإلنسان أن يتلفظ به
 .  الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه

ّ                  وكونه يد عي أنه يف حالة غضب ّ                ، ال بد  من مراجعة املفيت         ، أو القاضي بنفسه       
 .  ، واهللا أعلم ر                     شخصي ا ليعرف حقيقة األم

  " بنتك علي أم بعد اليوم : " من قال ألم زوجته
ابنتك :  ، فقال هلا  رجل متزوج وقد حصل بينه وبني أم زوجته شجار- ٢٧٧س

، وهل جيوز أن يعيش مع زوجته بعد هذا  ، فما احلكم يف هذا القول    َّ   ٌّ          علي  أم  بعد اليوم
 ؟  القول

، أو هي        َّ     هي علي  كأمي:   أنه ظاهر منها كأنه يقول، فمعناه          َّ   ابنتك علي  أم:  إذا قال
t  {:  ، وهذا حرام كما قال سبحانه    َّ         علي  كظهر أمي Ï%©!$# tβρãÎγ≈ sàãƒ Νä3ΖÏΒ ÏiΒ ΟÎγ Í← !$ |¡ÎpΣ $ ¨Β 
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، ولكن ملا حصل  ، وإمنا هي زوجته حيرم عليه أن يتلفظ هبذا الكالم ، فهي ليست أمه 

، فإن مل  ر كفارة الظهار وهي عتق رقبةمنه هذا الشيء فإنه ال جيوز له أن ميسها حىت يكف
 :                               ً              ، فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكين ا على الترتيب جيد فصيام شهرين متتابعني

 .   العتق إذا قدر عليه:    ًأوال 
 .   إذا مل يقدر على العتق وجب عليه الصيام:     ً ثاني ا
جته حىت يكفر هذه                                         ً            إذا مل يستطع الصيام فعليه إطعام ستني مسكين ا وال ميس زو:     ً ثالث ا
 .  الكفارة

                                                 
 .  ٢:  سورة اجملادلة آية) ١(
 .  ٢:  سورة اجملادلة آية) ٢(
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 ١١٨٧

 من تزوج من امرأة ال يريدها مث حصل منه طالق وظهار 
، ولذلك مل تكن   والده أرغمه على الزواج من فتاة ال يرغب فيها- ٢٧٨س

، فكان حيلف عليها بالطالق مرة بعد        ً                      ، فكثري ا ما تقع اخلالفات بينهما عشرهتما حسنة
، ويف املرة الثالثة قال  خ عندهم لريجعها إليه، وكلما حلف عليها ذهب إىل شي مرة
ّ              أنت طالق وحترمني علي  مثل أمي وأخيت:  هلا ، وكان قصده من هذا أن ال تكون له                   

ً                ، وذهب أيض ا إىل الشيخ لريد  ، ولكنه يف تلك الفترة كان يتعاطى شرب اخلمر زوجة          
 واحنلت بذلك ميينه ،               ً                            ، فأخذ منه مبلغ ا من املال ووزعه على الفقراء له اليمني هذه

، وألنه قد تاب إىل اهللا مما كان  ؛ وألن له طفلني منها وعادت احلياة بينهما طبيعية
ً        يفعله من املعاصي وأدى فريضة احلج فإنه يسأل عن إمكانية استمرار احلياة شرع ا بينه                                                                      

،  ن، وعن جواز إرغام الوالد ابنه على الزواج من فتاة ال يريدها االب وبني زوجته تلك
 ؟  وعن طريقة التكفري اليت اعتادها ذلك الشيخ

؛  ، هذا ال جيوز قضية إلزام الشخص أن يتزوج امرأة ال يريدها من قبل والده:     ًأوال 
، فما دام أن االبن ال يرغب  ألن الزواج مبين على الرغبة وعلى احملبة واأللفة بني الزوجني

، بل يترك  رهه على ذلك أو أن يشدد عليه، فليس لوالده أن يك يف الزواج من هذه الفتاة
، وأما قضية ما حصل منه من الطالق  ، هذا الذي ينبغي أن يوجه إليه اآلباء له االختيار

، مث ما حصل من الفتاوى اليت يقوهلا عن شيخ أن  ، مث الظهار مع الطالق وتكرار الطالق
، فالذي  رفة مالبسات األمور، هذه قضية حتتاج إىل تثبت وحتتاج إىل مع يفتيه يف كل مرة

، وإما أن يكتب كتابة واضحة             ً ، إما حضوري ا نراه أن يرجع إىل دار اإلفتاء بالرياض
، وسيجد اجلواب إن شاء اهللا يف                      ً    ً                        يفصل فيها األمر تفصيال  مبني ا على الصدق وعلى الواقع

 .  هذا
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 اجلامع يف أحكام الطالق 

 دت ومل خيربها حىت عاد ورجع إىل بيته وزوجته من وكل أن خيرب زوجته يف اخللع إن أرا
، فكتب إىل كبري قريتنا   سافر أحد أفراد قريتنا وطالت غربته يف السفر- ٢٧٩س

، ولكن كبري القرية مل  أخرب زوجيت إن كانت تريد اخللع أن تفعل:  رسالة يقول فيها
 الرجل إىل أهله                          ً         ، وبعد مضي مخسة وأربعني شهر ا عاد ذلك       ً             خيرب أحد ا هبذه الرسالة

 ؟  ، فهل يقع عليه شيء بسبب ما كتبه أم ال وبيته
                                          ُ َ ِّ                                 إذا كان احلال على ما ذكرت أن كبري القرية مل ي ب ل غ املرأة بتخيري الزوج هلا إذا أرادت 

 فإهنا باقية على عقد الزوجية وهي -، ومل جيد منها فسخ  ، ومل تعلم بذلك الفسخ
 .  ، واهللا أعلم د الزوجية؛ ألنه مل حيصل ما يرفع عق زوجته

     ُ ِ                                                 من ح ب س عنها زوجها بأرض بعيدة عنها هل هلا أن تطلب الطالق 
، فحكم علي  ، وقد حصلت قضية  كنت أعمل بالعراق منذ سنتني- ٢٨٠س

 ؟  ، فهل لزوجيت احلق يف طلب الطالق واحلصول عليه بالسجن عشر سنوات
إذا كان عليها ضرر من هذا ، ولكن هي  أنت معذور يف تأخرك عنها بسبب السجن

 .  ، وهو ينظر يف قضيتها االنتظار فإهنا تتقدم للقاضي الشرعي

 من تطلب منه أمه أن يطلق زوجته اليت له منها أوالد 
، وأنا  ، ووالديت تريد مين أن أطلقها  زوجيت كثرية الشجار مع والديت- ٢٨١س

ً                 علم ا بأين شاب متدين ،  حائر بني الوالدة وبني أطفايل ومصريهم بعد الطالق   - 
، أو أغضب والديت اليت أمر اهللا   وال أريد أن أغضب اهللا بالطالق-واحلمد هللا 

،                 ً                                                ، وقد قرأت حديث ا عن عبد اهللا بن عمر ما معناه أن له امرأة كان حيبها بطاعتها
، فنرجو الرد   فأمره بطالقها، فذهب إىل الرسول  وكانت أمه تريد منه أن يطلقها

 ؟  م اهللاأثابك
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.  )١( ، وإمنا هي مع أبيه عمر بن اخلطاب  قضية ابن عمر ليست مع أمه:     ًأوال 
، وأن أمك تطلب منك  وأما قضية ما ذكرت من حالة زوجتك مع أمك وأهنا تشاجرها

، وال جيوز لك أن تقرها على  ، فهذا واضح من سؤالك أن هذه املرأة تؤذي أمك طالقها
، وبإمكانك  ، وأن متنعها من هذه املشاجرة  أن تأخذ على يدها، فإذا كان بإمكانك ذلك

، أو إذا كان  ، فإنه يتعني عليك ذلك وال تذهب إىل الطالق اإلصالح بني أمك وزوجتك
،  ، وتستطيع القيام بذلك بإمكانك أن جتعل زوجتك يف مسكن وأمك يف مسكن آخر

ً         فهذا أيض ا حل آخر ، وبقيت زوجتك تشاجر أمك                       ً        ، أما إذا مل تستطع شيئ ا من ذلك        
، ومن ترك  ، فحينئذ ال مناص من الطالق طاعة لوالدتك وإزالة للضرر عنها وتغضبها

 -، ولعل اهللا  ، وعلى كل حال عاجل األمور مبا تستطيع    ً              ً     شيئ ا هللا عوضه اهللا خري ا منه
تطع ، وال جتعل الطالق إال آخر احللول إذا مل تس  أن يصلح من أمرك-سبحانه وتعاىل 

 .    ً    حال  غريه

 من هجر زوجته بسبب أمها وتطليق القاضي هلا من زوجها 
، وكان يسكن وزوجته مع                                  ً رجل تزوج بامرأة وأجنب منها أطفاال - ٢٨٢س

، وعلى أثر هذه املشكلة سافر  ، وحصلت مشكلة بينه وبني والدة زوجته والدة زوجته
 ومضى على غيابه مخس ،           ً                                 الزوج بعيد ا عن زوجته ووالدهتا يف داخل السودان

، ولقد ذهب إىل بعض أقارب الزوجة لكي يرجع إىل  ، ومل يرجع إىل زوجته سنوات
، وبعد هذه املدة  لن أرجع إال إذا توفيت والدة الزوجة:  ، فقال هلم زوجته وأطفاله

الطويلة اليت تزيد عن اخلمس سنوات ذهبت الزوجة املهجورة إىل القاضي طالبة منه 
، وبعد مدة تزوجت برجل وأجنبت منه  لقد وافق هلا القاضي بالطالق، و الطالق

                                                 
كالمها عن عبد اهللا بن )  ٣٣٨،  ٣٣٧ / ٤ " ( أيب داودسنن "  ، و ) ٤٢ / ٢ " ( مسند اإلمام أمحد"  انظر) ١(

،  ) ٦٧٥ / ١ " ( سنن ابن ماجه"  ، و ) ١٧٦ / ٤ " ( سنن الترمذي"  ، و عمر عن أبيه رضي اهللا عنهما
 .  كالمها عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
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 ١١٩٠

،  ؛ رجع إىل بلدة زوجته ، وعندما مسع الزوج األول بزواج زوجته اليت هجرها      ًأطفاال 
 .  ؛ ألنك ما زلت يف عصميت ، وأطفالكم غري شرعيني إن زواجك حرام:  وقال هلا

،   عنها بسبب أنه تشاجر مع أمهاما فعله هذا السائل من هجرة لزوجته واالبتعاد
، وما ذنب  ، وال ينبغي للرجل أن يصل به الغضب إىل هذا احلد هذا أمر ال يليق به

وما ذنب األوالد الذين جىن عليهم وهجرهم وغاب عنهم املدة اليت ينتظر ! ؟  الزوجة
 ! ؟  فيها أن متوت أم الزوجة اليت تشاجر معها

، وأن يتالىف ما بينه  الح فيما بينه وبني أم زوجتهكان الواجب عليه اإلص:     ًأوال 
، وأن يستمر  ؛ ألن املصلحة يف ذلك يف أن يعفو وأن يسمح وأن حيلم وبينها من خالف

 .  ، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم ، وحيسن إىل أم زوجته مع عائلته ومع زوجته
،  تضررت بذلكأما إذا حصل ما ذكره السائل من الغيبة عن زوجته وأوالده حىت 

؛ فهذا أمر ال  ، واستمر يف غضبه ومقاطعته ، وتفاهم معه وحىت جاء وليها إليه يف غيبته
؛ ألن ويل أمر الزوجة بذل ما جيب عليه من التفاهم ومراجعة  ، وال يصح منه يليق به
 .  ، ولكن الزوج هو الذي أساء يف استمراره على املقاطعة الزوج

، وفسخ نكاحها من  ضي من النظر يف طلب الزوجةأما قضية ما حصل من القا
،  ، فهذه إجراءات قضائية ترجع إىل احملكمة ، مث تزوجيها بعد ذلك من زوج آخر زوجها

؛ ألن  ؛ ألننا ال نعرف مالبسات القضية وما فعله القاضي وليس لنا عليها اعتراض
 ينظر القاضي حبسب ، مث بعد ذلك الواجب مراسلة الزوج ومعرفة الظروف اليت حتيط به

 .  املصلحة وإزالة الضرر عن الزوجة
،  ، هذه إجراءات قضائية فكونه فسخها من زوجها األول وتزوجت بزوج جديد

،  ، فال اعتراض عليها ، فإذا كانت متمشية على الوجه املشروع يرجع فيها إىل احملكمة
 .  ، وأوالده منها أوالد شرعيني وزواجها من الثاين صحيح



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١١٩١

                            ً          يتخذ الطالق على لسانه دائما  وحيلف به رجل
 ما حكم اإلسالم يف رجل حيلف على زوجته بالطالق يف كل صغرية - ٢٨٣س

 ؟  ؟ ورمبا حلف يف يوم واحد أكثر من عشر مرات ، ومع ذلك ال يفي بيمينه وكبرية
ً          ال جيوز للرجل أن يتخذ الطالق على لسانه دائم ا وحيلف به ؛ ألن الطالق لفظ                                         

 فالتالعب به )٢( )١( }أبغض احلالل عند اهللا الطالق  {:   يقول، والنيب  خطري
، فعلى املسلم أن يتقي  والتساهل يف شأنه واحللف به واإلكثار من ذلك كل هذا ال جيوز

هذا ال خيلو من أحد ، وإذا حلف بالطالق وخالف ما حلف عليه ف اهللا سبحانه وتعاىل
 :  أمرين

، وأنه يقصد أن امرأته تطلق إذا حصل هذا أو مل              ً       أن يكون قاصد ا للطالق:  األول
، فإهنا تطلق عند حصوله أو عدم حصوله حسب ما حيلف على  حيصل الذي حلف عليه
 .  النفي أو على اإلثبات

حلث عليه أو ، أو ا أما إذا كان قصده ما يقصد باليمني وهو املنع من الشيء
، يكفر كفارة اليمني  ، فهذا على الصحيح أن فيه كفارة اليمني ، أو التكذيب التصديق

، أو إطعام عشرة مساكني أو كسوة  ، أو عتق رقبة إذا أمكن بإطعام عشرة مساكني
،  ، أو الكسوة ، أو اإلطعام العتق:  ، يعين أنه خمري بني هذه األمور الثالثة عشرة مساكني

، فإنه يصوم ثالثة أيام ويكون هذا كفارة         ً                         جيد شيئ ا من هذه الثالثة ومل يستطعفإذا مل
 .  ، واهللا تعاىل أعلم ليمينه

                                                 
 .  )٢٠١٨(، ابن ماجه الطالق  )٢١٧٨(أبو داود الطالق ) ١(
"  ، ورواه البيهقي يف ) ٦٥٠ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٦١ / ٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(

، كلهم من حديث  بنحوه)  ١٩٦ / ٢ " ( املستدرك"  ، ورواه احلاكم يف ) ٣٢٢ / ٧ " ( السنن الكربى
 .  عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
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 ١١٩٢

 حكم من يتكرر منه الطالق وهو يقصده 
 ؟  ، فما احلكم يف التكرار                                  ً لو كان يقصد الطالق ووقع الطالق فعال - ٢٨٤س

، إذا بلغ ثالثة مرات وهو   كربى، فإذا بلغ ثالث مرات تبني بينونة يتكرر الطالق
، أما إذا  ، فإهنا تطلق وتبني منه بينونة كربى ، مث حينث باليمني يقصد الطالق يف كل مرة

 .  ، له أن يراجعها ما دامت يف العدة كان مل يبلغ الثالث فإهنا تكون رجعية

 احلل لعالج ظاهرة الطالق ألدىن سبب 
، ما  دى بعض الناس وألسباب غري كافية                ً     ً   أصبح الطالق قرار ا سهال  ل- ٢٨٥س

 ؟  هو احلل يف نظركم لعالج هذه الظاهرة االجتماعية السيئة
، وال ينبغي  ؛ ملا يترتب عليه من األضرار الكثرية الطالق من غري حاجة مكروه

 وحىت لو )٢( )١( }الل إىل اهللا الطالق أبغض احل { ؛ لقوله  للمسلم أن يتساهل بشأنه
                                                       ُّ               كره الزوج من زوجته بعض األخالق اليت ال ختل بعفتها فإنه يستحب  له الصرب عليها 

$°èδρçÅ£  {:  ، قال تعاىل وإمساكها tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 βÎ* sù £èδθßϑ çF÷δ Ìx. # |¤ yè sù βr& (#θèδ tõ3s? $ \↔ ø‹x© 

Ÿ≅ yèøgs† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù #Zöyz #ZÏWŸ2 ∩⊇∪ { )٣(   . 

                                                 
 .  )٢٠١٨(، ابن ماجه الطالق  )٢١٧٨(أبو داود الطالق ) ١(
"  ، ورواه البيهقي يف ) ٦٥٠ /١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٦١ /٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(

، كلهم من حديث عبد  بنحوه)  ١٩٦ /٢ " ( املستدرك"  ورواه احلاكم يف.  ) ٣٢٢ /٧ " ( السنن الكربى
 .  اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

 .  ١٩:  سورة النساء آية) ٣(
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 ١١٩٣

 كتاب الرضاع 

 حكم أبناء الزوجة الثانية ملن توفيت امرأته 
 وقد رضعت من امرأة وتزوج زوجها من امرأة أخرى وأجنبت 

، فتولت إحدى النساء  فلة رضيعة أصاب والديت مرض يوم أن كنت ط- ٢٨٦س
، وبعد مدة توفيت تلك املرأة اليت أرضعتين عن  من حولنا إرضاعي مدة شهر أو أكثر

، فهل أوالدها                ً          ، وأجنبت له عدد ا من األوالد ، فتزوج زوجها امرأة أخرى ابن وبنت
             ً  يصبحون أخواال  يصبحون إخوة يل بسبب رضاعي من زوجة أبيهم املتوفاة وبالتايل

 ؟  ، أم ليس بينهم وبيين حرمة ونعترب أجانب على بعض ألوالدي
، كل أوالد هذا الرجل الذي رضعت من زوجته يعتربون إخوة لك من الرضاعة  نعم

،  ، سواء كانوا من الزوجة اليت رضعت منها أو من غريها لعموم األدلة       ً      وأخواال  ألوالدك
 .  واهللا أعلم

 من أخت امرأة رضع منها أخوه األصغر حكم زواج الرجل 
، وهذه   لقد رضع أخي األصغر مين من امرأة أكثر من مخس رضعات- ٢٨٧س

؟  ، فهل جيوز يل أن أتزوج من أخت هذه املرأة اليت رضع منها أخي املرأة هلا أخت
 .  أفيدوين بارك اهللا فيكم

، وإمنا أخوك  ن أمكال مانع من ذلك ما دام أنك مل ترضع من أمها وهي مل ترضع م
، فأخوك حيرم  ، وال يسري إليك ، فإن احلكم يتعلق بأخيك فقط هو الذي رضع من أمها

 .  ، أما أنت فال حرج عليك يف ذلك عليه أن يتزوج بنت املرضعة
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 ١١٩٤

 رجل تزوج أخته من الرضاع 
، وتزوجت من فتاة ورزقين   أرضعتين امرأة وهي اآلن أمي من الرضاع- ٢٨٨س
، وبعد ذلك اتضح أن املرأة اليت أرضعتين قد أرضعت زوجيت  ث أطفالاهللا بثال
 ؟  ، فماذا أفعل كذلك

           ً    ً               ، وكان رضاع ا حمرم ا بأن يكون مخس  إذا ثبت الرضاع بينك وبني زوجتك من امرأة
،  ؛ ألهنا أختك من الرضاعة ، فإنه جيب عليك أن تفارقها ، فأكثر من احلولني رضعات

وأما أوالدك منها .  )٢( )١( }حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  { وقد قال النيب 
فإهنم أوالد شرعيون يتبعونك من أجل أن ما حصل من زواجك هبا ووطئك هلا كان 

 .  ، واهللا أعلم ، ووطء الشبهة يلحق به الولد بالواطئ بشبهة

 من لنب اخلال حمرمية رجل رضع 
، فهل يعترب هذا الشخص   رضع طفل من لنب خال يل وهو شقيق أمي- ٢٨٩س

 ؟  وإخوانه حمارم يل أم ال
، لكن ألنه حينئذ يكون ابنا  ال يعترب الشخص الذي رضع من لنب خالكن حمرما

، لكن فكذا أبناؤه من  ، وأبناء خالكن من النسب ليسوا حمارم خلالكن من الرضاع
 وإخوان )٣( }حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  { ؛ لقوله  ن باب أوىلالرضاع م

 .  ، فليسوا أبناء خلالكن املرتضع ال يسري عليهم حكم الرضاع

 حكم زواج الرجل بأم أخيه من الرضاع 
 ؟   فهل له ذلك،                                 ً  رجل يريد أن يتزوج بأم أخيه رضاع ا- ٢٩٠س

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

 .  )١/٢٩٠(، أمحد  )١٩٣٨(
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه)  ١٤٩ /٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
، ابن ماجه النكاح  )٣٣٠٦(سائي النكاح ، الن )١٤٤٧(، مسلم الرضاع  )٢٥٠٢(البخاري الشهادات ) ٣(

 .  )١/٢٩٠(، أمحد  )١٩٣٨(
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 ١١٩٥

، فرضاع  جيوز للرجل أن يتزوج من أم أخيه من الرضاع إذا مل يكن هو رضع منها
 .  أخيه منها ال يسري عليه حكمه

 حكم التبين 
،                               ً، ولكن مل يشأ اهللا أن تنجب أطفاال  إهنا امرأة متزوجة:   سائلة تقول- ٢٩١س

               ً              ؟ وإذا كان جائز ا فما هي صفات                        ً                       لذا هل جيوز أن تتبىن طفال  وتنسبه هلا ولزوجها أم ال
             ً ، كاليتيم مثال   ، مبعىن أن يكون أبواه معروفني ولكنهما قد ماتا الطفل الذي جيوز تبنيه

 ؟  أو من ال يعرف أبواه وحنو ذلك
              َّ            ً  ، فالطفل املتبن ى يكون أجنبي ا                 ً                                التبين كان موجود ا يف اجلاهلية فأبطله اإلسالم وهنى عنه

، يقول اهللا سبحانه  ا ينسب ألبويه احلقيقيني وال ينسب ملن تبناه؛ ألنه إمن         ِّ من املتبن ي
$  {:  وتعاىل tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ öΝä.u!$ uŠÏã ÷Šr& öΝä.u!$ oΨ ö/r& 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä3ä9öθ s% öΝä3Ïδ≡uθøùr'Î/ ( ª!$#uρ ãΑθ à)tƒ ¨,ys ø9$# uθ èδ uρ “ Ï‰ôγ tƒ 

Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9$# ∩⊆∪ öΝèδθãã ÷Š$# öΝÎγ Í← !$ t/Kψ uθ èδ äÝ|¡ø% r& y‰ΖÏã «!$# 4 { )فالواجب على املسلمني أن .  )١
، وال مانع من أن املسلم حيسن إىل  يتجنبوا هذا األمر اخلطري الذي أبطله اإلسالم وهنى عنه

، فاإلحسان إليه فيه فضل عظيم             ّ                ي ليس له ويل  يقوم على تربيتهاليتيم وإىل الصغري الذ
 .  لكن ال يتبناه

                                                 
 .  ٥ - ٤:  اآليتانسورة األحزاب ) ١(
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 ١١٩٦

 أحكام العدة 

↔Ï‘ {:  معىن قول اهللا تعاىل ¯≈ ©9$#uρ zó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅs yϑ ø9$#  {  

↔Ï‘  {:   ما معىن قوله تعاىل- ٢٩٢س ¯≈ ©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$#uρ óΟs9 zôÒ Ït s† 4 àM≈s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# £ßγ è= y_ r& β r& z÷è ŸÒ tƒ £ßγ n= ÷Η xq 4 { )؟   )١ 
 :  ثة أنواع من املعتداتذكر اهللا يف هذه اآلية ثال

، واآليسة هي اليت بلغت  يئسن من احليض:   يعين)٢( } Ï↔̄≈©9$#uρ zó¡Í≥tƒ‘  {:  النوع األول

، كل   )٣( } &åκèE£‰Ïèsù èπsW≈n=rO 9ßγô©r£  { ، فهذه تعتد باألشهر بأن بلغت مخسني سنة " سن اليأس
:  ؛ ألن احلائض تعتد بثالث حيض كما يف قوله تعاىل يف سورة البقرة شهر بدل حيضة

}  àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã è% 4 { )فاليت ال  ثالث حيض:  يعين )٤ ،
 .  حتيض تكون عدهتا ثالثة أشهر بدل ثالث حيض

↔Ï‘  {:  والثانية ¯≈ ©9$#uρ óΟs9 zôÒ Ït s† 4 { )وهن الصغار الاليت مل يبلغن سن احليض إذا  )٥ ،
 .  ؛ ألهنن ال حيض هلن طلقن يف هذه احلالة فهن مثل اآليسات يعتددن بثالثة أشهر

، فإذا  و بعد الطالق بلحظةاملطلقة احلامل فهذه عدهتا بوضع احلمل ول:  والثالثة
≈àM  {:  ؛ لقوله تعاىل ، فإهنا خترج بذلك من العدة وضعت محلها بعد الطالق s9'ρ é&uρ 

ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# £ßγ è= y_ r& β r& z÷è ŸÒ tƒ £ßγ n= ÷Η xq 4 { )٦(  . 

                                                 
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ١(
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ٢(
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ٣(
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٤:  سورة الطالق آية) ٥(
 .  ٤ : سورة الطالق آية) ٦(
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 ١١٩٧

 مدة احلداد على الزوج 
، وبعد   إنين عابدة ومؤمنة أصوم وأصلي وأقرأ بعض الكتب الدينية- ٢٩٣س

،  ، ورضيت مبا قدره اهللا يل يف هذا املصاب ثالث سنوات استشهد زوجي وهو ضابط
، فوجدت أن هناك مدة للحزن على الزوج وهي  وبدأت أقرأ يف بعض الكتب الدينية

، فما هي املدة                              ً            ، مع أن مدة استشهاد زوجي حالي ا ثالثة أشهر أيامأربعة أشهر وعشرة 
 ؟  الصحيحة للحداد على الزوجة اليت تويف عنها

، فهذا  ، وأن زوجك رجل صاحل واستشهد أما ما ذكرت من أنك امرأة صاحلة
، وأن يغفر للميت  ما نرجوه إن شاء اهللا للجميع أن يثبت اهللا احلي على الدين

؟ فاهللا سبحانه  ما سألت عنه من إحداد املرأة املتوىف عنها زوجها كم مدته، و املسلم
t  {:  وتعاىل يقول Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z óÁ −/ u tI tƒ £ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& 

# Z ô³ tã uρ ( { )فعليك أن تعتدي بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة  )١ ،  . 
، والزينة  ، وهو اجتناب الزينة والطيب والتحسني ويف أثناء العدة جيب عليك احلداد

 تتزين ال يف بدهنا ، فاملعتدة من الوفاة ال ، والزينة باحللي ، والزينة يف الثياب يف البدن
 وإمنا - لباس الزينة -، وال تتزين يف ثياهبا باللباس  باخلضاب والكحل وما أشبه ذلك

، وال تتزين بلبس احللي يف يديها أو يف حلقها وحنرها وما أشبه ذلك مما           ً       تلبس لباس ا عادي ا
    ُ   ِّ   ما ي رغ ب  فتجتنب كل- عدة الوفاة -، كذلك ال تتطيب يف أثناء العدة  جرت به العادة

ِ  َ            ، وهذه العدة فيها ح ك م عظيمة منها ؛ ألهنا معتدة يف النظر إليها أو جيلب الناس إليها                     :
، ومنها إظهار  الوفاء حبق الزوج املفارق:  ، ومنها    ً                          أوال  معرفة براءة الرحم من احلمل
، وإمنا يف حدود الندم واحلزن  ، ال يف اجلزع والسخط األسف عليه يف حدود الشرع

 .  ، هذا ما جيب عليك يف عدة الوفاة عن زوجك املتوىف ملشروعا

                                                 
 .  ٢٣٤:  سورة البقرة آية) ١(
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 ١١٩٨

جيب عليها البقاء يف بيت زوجها الذي :  كذلك من أحكام عدة املتوىف عنها زوجها
،  ، ويكون ذلك يف النهار ال يف الليل ، وال خترج منه إال حلاجة ضرورية تويف وهي فيه

رت إىل اخلروج يف أثناء النهار خترج مع جتنب ، وإذا اضط وأما يف الليل فيلزمها املبيت فيه
، وما فات من املدة  ، واحلرص على االبتعاد عن األشياء احملذورة الزينة وجتنب الطيب

، لكن الزمي اإلحداد يف           ِّ                                      وأنت مل حتد ي فيه ألنك مل تعلمي احلكم فال حرج عليك فيه
 .  بقية العدة

 ما تفعله املعتدة للوفاة 
، ال                                              ً            اء إذا تويف زوجها تبقى مدة العدة يف بيتها مغلق ا باهبا عليها بعض النس- ٢٩٤س

، فهل هذا العمل موافق  ، وتلتزم بلباس معني ال تبدله خترج إىل أي سبب كان
 ؟  ؟ وإذا مل يكن كذلك فماذا إذن على املعتدة وماذا هلا فعله للشرع

، وال خترج إال يف   بيتهاالذي أوجبه اهللا ورسوله على املعتدة من الوفاة أن تبقى يف
t  {:  ؛ لقوله تعاىل حاجتها اليت ال بد هلا منها يف النهار دون الليل Ï%©!$#uρ tβ öθ©ùuθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ 

tβρ â‘ x‹tƒ uρ %[`≡uρ ø— r& zóÁ −/utItƒ £Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ yèt/ö‘ r& 9åκô− r& #Zô³tã uρ ( { )١(  . 

 .  )٣( )٢( }امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله  {:   يف املتوىف عنهاقال النيب 
لباب كعادته للدخول ، ويبقى ا ، ولكن تبقى يف البيت وال يغلق عليها كأهنا سجينة

وأما .  ، ويدخل عليها من أقارهبا ومن تأنس به من النساء ومن حمارمها وغريهم واخلروج
، وما عدا لباس الزينة تلبس ما  قضية اللباس فإهنا إمنا جتتنب اللباس الذي فيه زينة فقط

                                                 
 .  ٢٣٤:  سورة البقرة آية) ١(
، ابن ماجه الطالق  )٢٣٠٠(، أبو داود الطالق  )٣٥٣٠(، النسائي الطالق  )١٢٠٤(الترمذي الطالق ) ٢(

 .  )٢٢٨٧(، الدارمي الطالق  )١٢٥٤(، مالك الطالق  )٦/٤٢١(، أمحد  )٢٠٣١(
، ورواه النسائي  ) ١٩٦،  ١٩٥ /٤ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٣٠٠ /٢ " ( سننه"  ورواه أبو داود يف) ٣(

، كلهم  ) ٢٢١ /٢ (، ورواه الدارمي يف سننه  " يف بيتك"  بدل"  يف أهلك"  بلفظ)  ٢٠٠ /٦ " ( سننه"  يف
 .  من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان
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ا جرت العادة بلبسه يف بلدها من أي لون كان من أسود أو من أمحر أو من أخضر مم
 .  ، وهلا أن تبدل ثياهبا بغريها كانت تلبسه قبل ذلك

، وال بأس  وجتتنب الطيب وجتتنب الزينة يف جسمها كاخلضاب والكحل وغري ذلك
، وكذلك جتتنب لبس احللي يف يديها أو يف  أن تداوي عينيها بالدواء الذي ليس فيه زينة

 .  رقبتها
 :  فاملعتدة للوفاة جيب عليها أشياء

 .  كث يف البيت الذي تويف زوجها وهي فيه امل- ١
 .   تتجنب الزينة يف بدهنا كالكحل واخلضاب واألصباغ- ٢
 .   تتجنب الزينة يف ثياهبا- ٣
 .   ال تلبس احللي بأنواعه- ٤
 .   تتجنب الطيب بأنواعه- ٥

 وضع الزينة كالكحل على وجه املرأة األرملة 
؟                           ًزينة على وجهها كالكحل مثال  هل حيق للمرأة األرملة أن تضع - ٢٩٥س

 أفيدوين بارك اهللا فيكم 
:  إن كان قصدها باألرملة املعتدة من الوفاة يف مدة التربص اليت ذكرها اهللا بقوله

}  t Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z óÁ −/ u tI tƒ £ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ ( { )١(   .
، فال  ، سواء باحللي أو باألصباغ أو غري ذلك وعدة الوفاة حيرم على املرأة فيها التزين

ل الكحل ، وكذلك ال تتطيب وال تكتح تتزين املرأة وال تلبس الزينة يف هذه الفترة
، أما االكتحال  ، وهلا أن تداوي عينيها بالدواء الذي ليس فيه زينة الذي يتخذ للجمال

،  واخلضاب وأنواع الزينة املستحدثة اآلن اليت تتجمل هبا النساء من املساحيق وغريها
،  ، وكذلك ثياب الزينة بأنواعها ، وكذلك احللي بأنواعه وكذلك الطيب بأنواعه

                                                 
 .  ٢٣٤:  سورة البقرة آية) ١(
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، اإلحداد مدة  ، وهذا ما يسمى اإلحداد  من هذه األشياء مدة العدةفاملرأة ممنوعة
العدة هو ترك الزينة بأن تتجنب كل ما يرغب يف النظر إليها من أنواع الزينة 

 .  والطيب

 مغادرة املرأة املتوىف عنها زوجها وهي يف احلداد املكان املوجودة فيه للضرورة 
احلداد هل جيوز هلا أن تغادر املكان  املرأة املتوىف زوجها وهي يف - ٢٩٦س

 ؟  ، ولو ملرة واحدة املوجودة فيه للضرورة
جيب على املرأة املتوىف عنها زوجها أن تعتد للوفاة يف بيت زوجها الذي تويف وهي 

، أو يكون                  ً ، أو حتول منه قهر ا ؛ كأن ختاف على نفسها ، وال تنتقل عنه إال لضرورة فيه
، وال جيوز هلا اخلروج  ، أو غري ذلك من األعذار الضرورية جارة      ً               مستأجر ا وتنتهي مدة اإل
،                 ً                ً، فتخرج منه هنار ا وتعود إليه ليال  ، إال إذا دعت لذلك ضرورة منه للجريان أو للعمل

امكثي يف بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك  {:   المرأة متوىف عنها زوجهافقد قال 

 .  )٢(، ورواه اخلمسة وصححه الترمذي  )١( }حىت يبلغ الكتاب أجله 

 حكم حداد املرأة على غري زوجها 
 يل زوجة متمسكة بعادة احلداد على امليت ملدة عام إىل درجة إمهال - ٢٩٧س

يف كل مرة ميوت أحد من ، وحيدث هذا  حقوقي الزوجية بكاملها وعدم العناية يب
، وقد  ، وال هتتم بشؤوين العامة أو اخلاصة ، فال تتزين يل أقربائها حتد عليه ملدة عام

، فما حكم عملها           ً                                           حاولت كثري ا يف أن تترك هذه العادة السيئة ولكن دون جدوى
 ؟  هذا

                                                 
، ابن ماجه الطالق  )٢٣٠٠(، أبو داود الطالق  )٣٥٣٠(، النسائي الطالق  )١٢٠٤(الترمذي الطالق ) ١(

 .  )٢٢٨٧(، الدارمي الطالق  )١٢٥٤(، مالك الطالق  )٦/٤٢١(، أمحد  )٢٠٣١(
، ورواه النسائي  ) ١٩٦،  ١٩٥ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٣٠٠ /٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(

، ورواه الدارمي  ) ٦٥٥،  ٦٥٤ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٠٠،  ١٩٩ / ٦ " ( سننه"  يف
 .  ) ٥٩١ / ٢ " ( موطئه"  ، ورواه اإلمام مالك يف ) ٢٢١ / ٢ " ( سننه"  يف
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 - ، فقد روى البخاري ومسلم عن أم سلمة هذا العمل منها حمرم ال جيوز منها فعله
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على  {:   قال أن النيب -رضي اهللا عنها 

 فاملرأة إمنا جيب عليها )٢( )١( }ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة أشهر وعشًرا 
، أما هذا الذي تعمله زوجتك من أهنا حتد  احلداد أربعة أشهر وعشرة أيام إذا تويف زوجها

 عن ، وقد هنى النيب  ، فهذا معصية وحرام عليها على كل ميت من أقارهبا مدة عام
، وأن  ، وجيب عليها أن تتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل ذلك كما يف احلديث الذي أمسعناك

 .  ، وإمنا أذن هلا بثالثة أيام لسيئتترك هذا العمل ا

 حكم احلداد على املتوىف املتزوج لغري زوجته كبناته وأخواه 
                                                            ً  هل يلزم احلداد على املتوىف املتزوج لغري زوجته كبناته وأخواته مثال  - ٢٩٨س

؟ فإن العادة عندنا أن يلتزم كل أقرباء امليت  ، أم ال خيتص إال بزوجته وبعض قريباته
 ؟  ، فهل جيوز هلم ذلك حلداد ولبس السواد وعدم التزينالرجل با
، فالرجال ال جيوز هلم  اإلحداد إمنا هو يف حق النساء فقط ال يف حق الرجال:     ًأوال 

، ومعناه أن تترك الزينة وما  ، وإمنا اإلحداد من خصائص النساء أن حيدوا على ميت
ه يباح لغري الزوجة من قريبات ، وحكمه أن يرغب فيها من الطيب والتحسني مدة معينة

؛  ، وأما زوجة امليت فإهنا جيب عليها اإلحداد مدة العدة امليت وحنوهن ثالثة أيام فقط
، إال  ى ميت فوق ثالثال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد عل { لقوله 

، إذن فالزوجة جيب عليها اإلحداد يف مدة عدة  )٣( }على زوج أربعة أشهر وعشًرا 
                                                 

، النسائي الطالق  )١١٩٥(، الترمذي الطالق  )١٤٨٦(، مسلم الطالق  )٥٠٢٤(البخاري الطالق ) ١(
، مالك الطالق  )٦/٣٢٦(، أمحد  )٢٠٨٤(، ابن ماجه الطالق  )٢٢٩٩( داود الطالق ، أبو )٣٥٣٣(
 .  )٢٢٨٤(، الدارمي الطالق  )١٢٦٩(

 .  من حديث أم حبيبة رضي اهللا عنها)  ١٨٥ /٦ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
، النسائي الطالق  )١١٩٥(، الترمذي الطالق  )١٤٨٦(، مسلم الطالق  )١٢٢١(البخاري اجلنائز ) ٣(

، مالك  )٦/٣٢٦(، أمحد  )٢٠٨٤(، ابن ماجه الطالق  )٢٢٩٩(، أبو داود الطالق  )٣٥٣٣(
 .  )٢٢٨٤(، الدارمي الطالق  )١٢٦٩(الطالق 
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،  ، وأما غري الزوجة من بقية النساء فإنه يباح هلن اإلحداد على امليت ثالثة أيام فقط الوفاة
، وال يقره  ز، وأما لبس السواد فهذا ال جيو أما الرجال فإهنم ال حيدون حبال من األحوال

، وليس هذا من  ؛ ألنه عبارة عن إظهار احلزن واجلزع اإلسالم ال للرجال وال للنساء
ّ                ، فاملرأة امل ح د ة ال تلبس السواد هدي اإلسالم  ِ ، وإمنا تلبس الثياب العادية اليت ليس فيها             ُ

، وال خيتص ذلك بلون معني ال أسود وال أخضر وال  زينة وليس فيها ما يلفت النظر
 .  ، تلبس ما جرت العادة به ومما ال زينة فيه محرأ

 امرأة حجت وهي يف العدة 
، وحينما جاء وقت احلج سافرت   امرأة تويف زوجها قبل موسم احلج- ٢٩٩س

 ؟  ، فهل عليها شيء يف ذلك ألدائه وهي ال تزال يف العدة
ى يف بيت ، وأن تبق ؛ ألن الواجب عليها أن ال تسافر للحج ، أخطأت يف هذا نعم

؛ ألن املتوىف عنها جيب  حىت تنتهي عدة الوفاة:  ، أي الزوجية حىت يبلغ الكتاب أجله
، تبقى فيه إىل متام  عليها أن متكث يف بيت زوجها الذي تويف وهي فيه مع إمكان ذلك

، وإمنا  ؛ ألن السفر للحج يف هذه احلالة ال جيب عليها ، وال تسافر للحج وال لغريه العدة
، فإهنا حتج إذا تيسر هلا  بعد ذلك إذا انتهت العدة وجاء موسم احلج من عام آخرحتج 

، فحجها  ، أما بالنسبة ملا وقع منها وأهنا حجت وهي معتدة للوفاة ذلك مع وجود احملرم
 .  ، ولكنها تأمث على سفرها أثناء العدة وتركها املكث يف البيت صحيح يف حد ذاته
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 كتاب القصاص واجلنايات 

 أحكام القتل وكفارته 

 حكم اإلجهاض
، وقد أجهضت اثنني من األطفال   أنا إنسانة مريضة بضيق النفس- ٣٠٠س

،                 ً                                 ؛ ألنه نصحين معلال  ذلك بأن األطفال ال خيرجون إال بعملية حسب أمر الطبيب
، هل هذا حرام أو  ، ومبوافقة زوجي أجهضت مرتني حبكم األدوية وقوهتا على اجلنني

 ؟ أفيدونا مأجورين  كفارةجيب فيه 
، وحيرم على  ، فإذا وجد احلمل فإنه جيب احملافظة عليه إجهاض احلمل ال جيوز:     ًأوال 

؛ ألنه أمانة أودعها اهللا يف رمحها وله  ، وأن تضايقه بأي شيء األم أن تضر هبذا احلمل
؛   على قول طبيب، وال يعتمد يف هذا ، فال جيوز اإلساءة إليه أو اإلضرار به أو إتالفه حق

، واألدلة الشرعية تدل على حترمي  ، وال يرجع فيه إىل قول طبيب ألن هذا حكم شرعي
،                                          ً        ، وأما كوهنا ال تلد إال بعملية ليس هذا مسوغ ا لإلجهاض اإلجهاض وإسقاط احلمل

، والطبيب بشر خيطئ                ً            ، فهذا ليس عذر ا إلسقاط احلمل فكثري من النساء ال تلد إال بعملية
 .  ، ال جيوز االعتماد عليه يبويص

، فإذا كان هذا احلمل قد نفخت فيه الروح  وهو سؤاهلا عن الكفارة:           ً وأما ثاني ا
، فعليها الكفارة وهي عتق                         ً ، فإهنا تعترب قد قتلت نفس ا وحترك مث أجهضته بعد ذلك ومات

،   أربعة أشهر، وذلك إذا مضت له ، فإن مل جتد فصيام شهرين متتابعني توبة من اهللا رقبة
، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة  فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح

، وإذا كانت ال تتحمل احلمل حلالة  ، فاألمر عظيم ال جيوز التساهل فيه كما ذكرنا
، كأن تأخذ احلبوب اليت  مرضية فعليها أن تتعاطى من األدوية ما مينع احلمل قبل وجوده

 .  ل عنها فترة حىت تعود إليها صحتها وقوهتاتؤخر احلم
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 امرأة وضعت السم لزوجها فشربته ابنتهما فماتت 
، فاعتذر   امرأة وضعت السم لزوجها يف كوب شاي نتيجة مشاكل- ٣٠١س

، فشربته ابنتهما اليت أحضرت الكوب وهي ال تعلم ما فيه من  الزوج عن شرب اللنب
؟ وهل يعد  لزوجة مبوت البنت وهي غري مقصودة، فهل حتاسب ا ، فماتت البنت سم

 ؟  ؟ وهل عليها كفارة يف احلالتني هذا قتل خطأ أو عمد
 .  هذه جرمية عظيمة والعياذ باهللا
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 .  واآليات يف هذا كثرية
؛  ، سواء قتله بسالح أو قتله بسم أو بأي شيء قاتل لم إال باحلقوال جيوز قتل املس

 .  ، والعياذ باهللا فإنه يتناوله هذا الوعيد الشديد وهذا التحرمي
،  وما أقدمت عليه هذه املرأة السائلة من وضع السم لزوجها بقصد قتله جرم عظيم

 .  ت فماتت، وشربته البن وهي تذكر أن الزوج امتنع عن شرب اللنب املسموم
، ولكن كونك تركيت  كان الواجب عليك أن تأخذي هذا اللنب وتبعديه:  نقول

، ومعناه السماح هلذه  ، هذا معناه إقرار هذا الشيء                                 البنت تشربه وأنت تعلمني أن فيه مس ا

                                                 
 .  ٩٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٧٠ - ٦٨:  اآلياتسورة الفرقان ) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٢٠٥

، والواجب عليك                 ، فاألمر خطري جد ا ، وتركك له تسبب لقتلها البنت بشرب السم
 .  بحانه وتعاىلالتوبة إىل اهللا س

 كفارة القتل اخلطأ 
، وقد دفعت          َّ                                     وقع علي  حادث قبل عدة سنوات نتج عنه وفاة شخص- ٣٠٢س

، وهي  إنه يلزمين كفارة:  ، ولكن قيل يل ، وتنازلوا عن الباقي    ً                 جزء ا من الدية لورثته
   ً  وظف ا ، فأما الصيام فال أستطيعه لكوين م                                      ً صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكين ا

،  ، ويف حاجة إىل مواصلة العمل ، وعملي ال أستطيع اجلمع بينه وبني الصيام       حكومي ا
؟  ؟ وما هي كيفيته هل أعدل إىل اإلطعام:  ، ولكن أسأل فهو مصدر رزقي بعد اهللا

            ً         ، هل يبقى دين ا يف ذميت                       ً                            وما العمل لو كنت عاجز ا حىت عن اإلطعام يف الوقت احلاضر
 .  ؟ أفيدوين بارك اهللا فيكم يه أم أعفى منهإىل وقت قدريت عل

yϑ  {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل sù öΝ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È ø tôγ x© È ÷yè Î/$ tFtFãΒ Zπt/öθ s? zÏiΒ «!$# 3 šχ% x.uρ 
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 -، وهي كما بينها اهللا             ً                   ً                      فمن قتل مؤمن ا خطأ أو قتل معاهد ا فإنه جيب عليه الكفارة

، فإن وجد الرقبة  الشيء األول عتق رقبة:   على الترتيب بني شيئني-سبحانه وتعاىل 
يه أن يعتقها ، أو كانت يف ملكه فإنه جيب عل وقدر على شرائها وجب عليه أن يعتقها

، وليس هناك  ، وإذا مل يستطع العتق فإنه يصوم شهرين متتابعني كفارة عما وجب عليه
، وإمنا جاء يف كفارة الظهار وكفارة  ، فاإلطعام غري مذكور يف كفارة القتل شيء ثالث

،  األوىل العتق:  ، أما القتل فليس فيه إال خصلتان على الترتيب اجلماع يف هنار رمضان
 .  ثانية الصياموال

، وحلاجتك طلب  وإذا كان حالك كما ذكرت ال تستطيع أن تصوم ملواصلة العمل
،  ، وإمنا يبقى يف ذمتك  فهذا ال يسقط عنك الصيام-الرزق الذي تسد به حاجتك 
                                                 

 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٢٠٦

، مثل الشتاء ووقت الربد الذي  وتتحني الفرص اليت ميكن أن تصوم فيها وتستطيع ذلك
،                    ً                    ، فتؤخر الصيام مثال  إىل فصل الشتاء وتصوم  الصيام والعملتستطيع أن جتمع فيه بني
، كذلك جيب عليك أن  ، كما أنك تصوم رمضان وأنت تعمل وهذا شيء جيب عليك

 .                              ً ؛ ألن كال الصومني واجب عليك شرع ا تصوم صيام الكفارة وأنت تعمل

 أمهلت ولدها حىت شرب اجلاز ومات 
                          ً  ، وقد تويف على إثر شربه شيئ ا  لعمر سنة كان يل أخ صغري يبلغ من ا- ٣٠٣س

، فتناوله الطفل وشرب  من اجلاز كانت أخته قد وضعته أمام الباب دون علم الوالدة
، ومن شدة حزن الوالدة عليه شربت من ذلك املشروب لتجرب هل  ، مث تويف منه

 كفارة ؟ وهل عليها ، فهل عليها شيء يف شرهبا يؤثر عليها كما أثر على ولدها أم ال
 ؟  بسبب وفاة ولدها نتيجة شربه ذلك أم ال

، فال  نوجه بأن األطفال ينبغي العناية هبم ورعايتهم وإبعادهم عما يضرهم:     ًأوال 
 .  يتركون أمام شيء أو عند شيء فيه خطر عليهم

، ومات على  ، وشرب منه طفل وأما ما ورد يف السؤال من أنه وضع إناء فيه جاز
 ؟  ى والدته شيء، فهل عل إثر ذلك

، فإن عليها  إن كانت والدته مفرطة بأن تركته عند هذا املشروب الضار وشرب منه
، فإن مل ميكن فإهنا تصوم شهرين متتابعني كفارة عن تفريطها يف هذا  عتق رقبة إن أمكن

 .  الطفل
،  ، وجاء هو وشرب من هذا أما إذا مل تكن مفرطة بأن تركت الطفل يف مكان بعيد

 .  ؛ ألهنا مل تفرط ه ال شيء عليهافإن
أما ما ورد يف السؤال من أن الوالدة شربت من هذا الشراب الذي شرب منه الطفل 

                                 ً  ؛ فإنه ال جيوز لإلنسان أن يتناول شيئ ا  ، فال جيوز هلا ذلك وقتله لترى هل هو يقتل أو ال
؛ ملا يف  ى الطفل، وأنا أعتقد أهنا فعلت ذلك من باب احلنان والعطف عل    ً        ضار ا لتجربة
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، فأرادت أن ختفف عن نفسها وترى هل هذا يضر أو  نفسها من وفاة ولدها هبذا الشراب
:  ، واهللا تعاىل يقول ، حيث إهنا عرضت نفسها للخطر ، ولكن أخطأت يف هذا ال يضر

}  Ÿω uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$# ¡ { )فعليها أن تصرب  ، واحلمد هللا ، والقدر نفذ  )١ ،
 .  ، واهللا تعاىل أعلم ، وعليها كما ذكرنا إذا كانت متساهلة أو مفرطة أن تكفر وحتتسب

 صدم طفال بالسيارة وتويف يف ساعة احلادث 
،  ، وتويف يف ساعة احلادث          ً          صدمت طفال  عمره سنة لقد حصل أن- ٣٠٤س

ّ            َّ              ، وقد ر املرور علي  مخسني باملئة من                               ً          وكنت أسري بسرعة أربعني كيلو متر ا يف الساعة     
،  ؟ إذا كان علي صوم ؟ هل الصوم أم اإلطعام أم اإلعتاق              َّ، ماذا جيب علي  اخلطأ

، وال  مرضي يف القلب، و ؛ ألنين مريض فإنين ال أستطيع الصوم شهرين متتابعني
 ؟  ، فهل أصوم وأفطر حسب مقدريت أستطيع أن أصوم أكثر من عشرة أيام متتابعة

من % ٥٠، وقرر عليه نسبة  ، فقتله                              ً         ما ذكره السائل من أنه دهس طفال  بالسيارة
tΒ  {:  ، فهذا يوجب عليه الكفارة اليت ذكرها اهللا تعاىل بقوله اخلطأ uρ Ÿ≅tFs% $ ·Ψ ÏΒ ÷σãΒ $ \↔ sÜyz 
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، فإن مل جيد  ، وهي عتق رقبة ، والكفارة جتب عليه فالدية جتب على عاقلة القاتل

 وال ، وإذا كان يف الوقت احلاضر ال يستطيع التكفري ال بعتق صام شهرين متتابعني
 .  ، واهللا أعلم ، فإن الكفارة تبقى يف ذمته حىت يستطيع بصيام

                                                 
 .  ١٩٥:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ٣(
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 وفاة طفل يف من تسبب 
                                        ً     سقط طفل يف خزان بيتنا حيث كان اخلزان مفتوح ا من :   امرأة تقول- ٣٠٥س

، وقد  قبل إخواين الصغار الذين ينظرون ويتسلون بالنظر إىل األمساك املوجودة فيه
ى العشاء حينما ذهبنا للبحث عنه يف مداخل البيت ويف فقدنا الطفل عندما كنا عل

                    ً  ، فذهبت إىل إغالقه خوف ا  ، ولفت نظري اخلزان وهو مفتوح الشارع فلم نعثر عليه
                   ً     ، وبعد حبث استمر وقت ا من  من أن يسقط فيه أحد الصغار أثناء حبثنا عن الطفل املفقود

   ً                        فعال  وجدنا الطفل بداخله وقد ، و ، قال لنا أحد اجلريان بأن نبحث يف اخلزان الزمن
، مع العلم بأن           َّ                            ، فهل علي  من ذنب ألنين أغلقت عليه اخلزان فارقت روحه احلياة

املدة اليت قضاها الطفل يف اخلزان كان ميكن أن تكون كافية إلنقاذه مبشيئة اهللا لو أنين 
ً         أيض ا أنين ال ، ومع العلم  ، فنحن منر به عدة مرات أثناء حبثنا                 ً تركت اخلزان مفتوح ا   
، هذا من  ، فال يعقل أن أكون أعرف وأغلقه عليه فهو ابن خاليت                  ً أعرف أنه فيه مطلق ا

ال بد من أن تصوم :  ، فالناس يقولون ، ومن جهة أخرى هل على والدته من إمث جهة
 ؟  ، فهل هذا صحيح ثالثة أشهر إلمهاهلا وانشغاهلا باألكل عن ابنها

لطفل يف اخلزان حيتمل أنه مات بسبب تغطية اخلزان كما ما ذكرت من موت ا:     ًأوال 
                       ً               ، فما دام االحتمال موجود ا فإنه ال شيء يف  ، وحيتمل أنه مات بسبب الغرق ذكرت
 .  ؛ ألنه مل يتعني أنه مات بسبب إغالق اخلزان عليه ذلك

،  ، أي أنك وضعت عليه الغطاء أما إذا حتدد وعرف أنه مات بسبب تغطية اخلزان
؛ ألنك حينئذ تكونني قد تسببت  ب ذلك مات الطفل فإنه تكون عليك الكفارةوبسب
  {:  ، وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل ، وهذا يكون من قبيل القتل اخلطأ يف قتله tΒ uρ 
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، فإن مل  ، فإن عليك الكفارة وهي عتق رقبة إن أمكن أنه مات بسبب وضعك الغطاء
 .  ميكن فتصومني شهرين متتابعني

، فإذا كانت أم الطفل وضعته عند  أما الناحية الثانية وهي ماذا على أم الطفل:      ً ثاني ا
، ويكون  ؛ ألن هذا من التسبب يف قتله لزمه حينئذ كفارة، فإنه ي فم اخلزان وهو مفتوح

، أما إذا  ، أنت عليك كفارة وأمه عليه كفارة                    ً              التسبب يف قتله مشترك ا بينك وبني أمه
،  كانت أمه مل تضعه عند فتحة اخلزان وإمنا هو دب إليها من بعيد وجاء إليها من بعيد

 .  ، واهللا أعلم فليس على أمه شيء

  أمه فصدمته سيارة فمات طفل شرد من
، فأرادت والديت أن تعاجله يف   سنوات٩ يل أخ يبلغ من العمر - ٣٠٦س

، وكانت والديت متسك        ً                      ، وفعال  ذهبت إىل املدينة لتعاجله مستشفى بعد أن أصابه مرض
، وفجأة ومع دهشة االبن مما يراه يف املدينة وهو غريب         ً                 يده خوف ا من أن يضيع منها

، وحيث كانت سيارة  فلت من يد والدته وسار وحده يف وسط الشارع، فقد أ عليه
              ً  ، وقد حزنت كثري ا                                ً             ، ومات بعد ذلك يف املستشفى متأثر ا بتلك الصدمة قادمة فصدمته

، وهي يف حرية من  ، ولكن كانت بداية لتوبتها الصادقة وتكريس نفسها للعبادة عليه
 ؟  س عليها شيء، هل تلزمها كفارة صيام أم لي ناحية الكفارة

، وأهنا أرادت له اخلري وذهبت به  ظاهر السؤال أهنا فعلت هذا بدافع الشفقة عليه
$  {:   يقول- سبحانه وتعاىل -، واهللا  ، فهي حمسنة يف هذا لتعاجله تلتمس له املصلحة tΒ 
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 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ١(
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، فال شيء عليها يف  ، وحصل ما حصل ، إال أنه انفلت منها بغري اختيارها وحمافظة عليه
 .  ؛ ألهنا مل تفرط هذا

 عتق رجل تسبب يف قتل رجل ولكنه ال يستطيع الصيام وال ال
   ً            عام ا تسببت يف ١٥، وقبل     ً   عام ا٤٧ أنا رجل يتجاوز عمري اآلن - ٣٠٧س

، ومن املعروف أنه يلزمين عتق رقبة أو صيام شهرين  وفاة شخص حبادث سيارة
، وعند صيامي شهر رمضان  ، لكنين مصاب مبرض السكر وضعف يف النظر متتابعني

    َّ                     علي  ممارسة العمل مع ذلك ، ويصعب                                     ً أشعر بأن نظري يضعف وجسمي يزداد إرهاق ا
أرجو إرشادي .  ؛ لظرويف املادية ، وال أستطيع عتق رقبة وتوفري لقمة العيش ألوالدي

 ؟  ماذا أعمل وفقكم اهللا
؛  ، فإن مل تستطع العتق وجب عليك صيام شهرين متتابعني               ً      املتعني عليك أوال  العتق

tΒ  {:  لقوله تعاىل uρ Ÿ≅ tFs% $ ·ΨÏΒ ÷σãΒ $ \↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ•Β { )إىل قوله تعاىل)١   :}  yϑ sù 
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؛ فإن الكفارة تبقى يف ذمتك  وإذا كنت يف الوقت احلاضر ال تستطيع التفكري مبا ذكر

ً           ، فإن استمر عجزك عن ذلك فال يكلف اهللا نفس ا إال وسعها حىت تستطيع ، لكن مهما                                       
 .  ، واهللا يعينك أمكنك إبراء ذمتك فافعل

 ثنني ومل يكفر رجل تسبب يف قتل ا
، ونتج عنه   حصل حادث مروري منذ ما يقارب من تسع سنوات- ٣٠٨س

، ومل يقم السائق  %٦٠، وقد قرر املرور على أحد السائقني نسبة  وفاة شخصني
 ؟  ماذا يعمل أثابكم اهللا:  ، نأمل اإلفادة بعمل الكفارة خالل الفترة املذكورة

                                                 
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ١(
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، فإن  ، وهي عتق رقبة إن عليه الكفارةمن تسبب يف قتل شخص معصوم الدم خطأ ف
؛  ، ولو بنسبة قليلة ، سواء انفرد بقتله أو اشترك مع غريه مل جيد صام شهرين متتابعني

tΒ  {:  لقوله تعاىل uρ Ÿ≅ tFs% $ ·ΨÏΒ ÷σãΒ $\↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ•Β ×π tƒ ÏŠuρ îπyϑ ¯= |¡•Β #’n< Î) ÿÏ& Î#÷δ r& { )إىل )١ 
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 .  ، واهللا أعلم ، ال يسقطها تقدم السبب ؛ فإن الكفارة واجبة يف ذمته طويلة

 من تسبب يف قتل ثالثة أشخاص ومل يكفر 
، وقد حصل بينه وبني سائق آخر  إنه سائق سيارة:   سائل يقول- ٣٠٩س
 له ، فقال ، ونتج عن احلادث وفاة السائق اآلخر وبرفقته ثالثة أشخاص تصادم

، أو صوم  عليك كفارة عتق رقبة عن كل واحد منهم:  القاضي يف احملكمة الشرعية
ّ إن الصوم يصعب علي :  ، وهو يقول                          ً شهرين عن كل واحد منهم أيض ا ، فهل توجد                  

                     ً  ؟ أفيدوين جزاكم اهللا خري ا  كفارة غري ذلك أفعلها
جيب عليك كفارة ، فاألمر كما قال لك القاضي من أنه             ً          إذا كنت مدان ا يف احلادث

، فإن مل تستطع فصيام شهرين  ، وهي عتق رقبة عن كل واحد من القتلى يف هذا احلادث
، وأما كونك ال تستطيع الصيام فرمبا أنك ال تستطيع  متتابعني كما يف نص القرآن الكرمي

، وجيب عليك  ، فتنتظر إىل أن تستطيع الصيام يف وقت معني لكن يف وقت آخر تستطيع
،  ، وليس بالزم أن تصوم الكفارات متتابعة        ً                            متتابع ا بأن تصوم شهرين عن كل قتيلالصيام

، مث تنتظر إىل أن تقوى ويتيسر لك  بل بإمكانك أن تصوم شهرين متتابعني عن واحد
، والصيام متعني  ، احلاصل أنه ال بد من الصيام ، فتصوم الكفارة الثانية وهكذا ذلك
، وليس هناك  ، واهللا يعينك على ذلك ص املناسبة ألدائه، وعليك أن تتحني الفر عليك

                                                 
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٢١٢

، فإن مل تستطع فصيام شهرين  عتق الرقبة:  شيء ثالث يف كفارة القتل إمنا مها شيئان
 .  متتابعني

 حكم األطباء الذين جيرون العمليات اجلراحية وميوت املريض بني أيديهم 
لو فرضنا وفاة أحد املرضى ،   بالنسبة لألطباء الذين جيرون العمليات- ٣١٠س

، أال يلحقهم يف ذلك شيء أو  بني أيديهم وهم جيرون العملية بسبب هذه العملية
 ؟  يلزمهم كفارة

، أو كان الطبيب ال حيسن إجراء  إذا حصل منهم تفريط نتج عنه وفاة الشخص
؛  لى عاقلته                              ً   ، يكون عليه الكفارة والدية أيض ا ع ، فإنه يف هذا يكون عليه مسؤولية العملية

، وحالة                          ً    ً                ، أما إذا كان الطبيب مثال  خبري ا بإجراء العملية ألن هذا يعترب من قتل اخلطأ
، وليس   فإنه ال حرج عليهم يف ذلك-، ومل حيصل تفريط  املريض تتحمل هذا الشيء
 .  عليهم ضمان وال كفارة

 كفارة القتل اخلطأ وحكم تأخري الصيام 
، وأنا صدمت  ل اخلطأ صيام شهرين متتابعني علمت أن كفارة القت- ٣١١س

ً                       شخص ا بسياريت منذ حوايل عامني ، وقد                           ً             ، وقد مات هذا الشخص متأثر ا بتلك الصدمة   
:  السؤال هو.   ّ                                                           مت  بيين وبني أهل القتيل الصلح بدفع نصف الدية وقد دفعتها يف حينها

ؤخر صيامها حىت ؟ وهل جيوز أن أ هل علي أن أصوم شهرين بعد أن دفعت الدية أم ال
، وإذا مل أستطع الصيام فماذا علي  ، خاصة وأنين اآلن كثري املشاغل تتاح يل الفرصة

 ؟  أن أفعل
، وتلزم  ، وتلزم الدية يف قتله على عاقلة القاتل ال شك أن القاتل خطأ تلزمه الكفارة

tΒ  {:  ، قال تعاىل الكفارة يف ذمة القاتل uρ Ÿ≅ tFs% $ ·ΨÏΒ ÷σãΒ $ \↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷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 
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Zπ t/öθ s? zÏiΒ «!$# 3 šχ% x.uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å6ym ∩⊄∪ { )فأوجب سبحانه يف قتل اخلطأ  )١ ،
ون على الكفارة تك:  ، والثانية الدية وتكون على عاقلة القاتل خطأ:  األول:  شيئني
، وإذا وجد  عتق الرقبة إذا كان يستطيع:  ، األوىل والكفارة تتكون من خصلتني.  القاتل

، فإن مل جيد رقبة أو كانت الرقبة  رقبة ويستطيع إعتاقها وجب عليه ذلك وال جيزيه غريها
، وليس هناك  ، فإنه يصوم شهرين متتابعني                            ً          موجودة ولكن ال يستطيع اقتصادي ا إعتاقها

،  ، إمنا هي اإلعتاق فمن مل يستطع اإلعتاق فإنه يصوم شهرين الث يف هذه الكفارةشيء ث
ّ            ، وقد استقر  ذلك يف ذمتك فيلزمك صيام شهرين متتابعني إذا مل تستطع اإلعتاق ، وجيب            

، وحىت وأنت يف  ، ومهما واتت الظروف عليك املبادرة بأدائها مهما أمكنك ذلك
                         ّ               ؛ ألن تأخري هذا الواجب يف ذم تك خيشى أن يعرض  صيام، فالعمل ال مينع من ال العمل

، والواجب عليك اإلسراع  ، فتبقى هذه الكفارة يف ذمتك وتثقل كاهلك لك عوارض
 .  بتفريغ ذمتك وإبرائها من هذا الواجب العظيم

 كفارة القتل وحكم التصدق بدل الصيام 
 بينما هو ميشي  لقد قدر اهللا حادث سيارة على أحد األشخاص بسياريت- ٣١٢س

، وقد  ، ورقد عشرة أيام مث تويف                        ً             ، ونقل إىل املستشفى متأثر ا بتلك اإلصابة على قدميه
، وأخذ أوالده القصر مبلغ ثالثني ألف ريال حيث كان اخلطأ  تنازل أهله عن ديته

 .  منه% ٤٠، فعليه نسبة       ً مشترك ا
، وقد ال   يف الثانوية               ً              ، هل جيب علي وجوب ا مع أنين طالب وسؤايل هو عن الصيام

ّ        ، فهل يكفي أن أتصد ق وأطعم أستطيع اجلمع بني الصيام والدراسة ؟ أو هل من خمرج                   
 .  ؟ أفيدوين بارك اهللا فيكم يل من الصيام

، والكفارة جتب                       ٍ    ً؛ ألنك شاركت يف قتل نفس  خطأ  ال شك أنه جيب عليك الصيام
% ٦٠، وأنت تذكر أنك اشتركت يف  على القاتل خطأ سواء انفرد يف القتل أو شارك فيه

                                                 
 .  ٩٢:  سورة النساء آية) ١(
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 ١٢١٤

، فيثبت يف ذمتك  ؛ لعموم اآلية الكرمية أو أقل عليه كفارة% ١املهم أنه لو شارك يف 
، وليس هناك شيء ثالث غري  ، تذهب إىل البديل وهو الصيام صيام شهرين إذا مل تستطع

إنه يبقى يف ، فإذا كنت يف الوقت احلاضر ال تستطيع ف ، وتأيت به مىت استطعت الصيام
، فالناس يصومون وهم  ، والدراسة ال متنع من الصيام ، وتصومه إذا استطعت ذمتك

، ولو أنك حتينت                 ً              الدراسة ليس عذر ا يف ترك الصيام.  يدرسون ال سيما يف املناطق الباردة
   ً                                                                         مثال  الفصول الباردة مثل فصل الشتاء وصمت فيه فال بأس به مع الربودة اليت ختفف عليك 

، والصيام  ، وأنت أدرى بالوقت املناسب لك ، املهم أنك ال بد أن تصوم دة الصياممن ش
، اهللا  ، اإلطعام ليس له وجود يف كفارة القتل يبقى يف ذمتك إىل أن تؤديه ليس له بديل

العتق أو الصيام فيما ذكر يف كفارات أخرى ثالث أشياء :  تعاىل مل يذكر إال خصلتني
 .  العتق أو الصيام:  ي فيه إال شيئان      ّ           تدل أن  القتل ال جيز

 من ارتكب كبرية من الكبائر اليت توجب حدا هل له أن يسلم نفسه للقضاء الشرعي 
                                             إنه كان يرتكب كبرية من الكبائر اليت تستوجب حد ا :   سائل يقول- ٣١٣س

، وعزم  ، وندم على ما مضى ، ولكنه عزم على التوبة الصادقة                 شرعي ا على فاعلها
، أم تكفي توبته     ُ   ِّ                                   هل ي سل م نفسه للقضاء الشرعي ليقام عليه احلد:  ، فيسأل ى احلجعل

 ؟  ؟ فما رأيكم يف هذا حفظكم اهللا ، ويستره اهللا يف الدنيا واآلخرة الصادقة
، فيؤدي ما أوجب عليه من  ، وأن يلتزم بدينه جيب عليه أن يتوب إىل اهللا توبة صادقة

، وأن يصدق  ، ويتجنب ما حرم اهللا تعاىل عليه من احملرمات العبادة والواجبات الشرعية
، وال يتعني عليه إذا مل يكن   يتوب على من تاب- سبحانه وتعاىل -، واهللا  يف هذه التوبة

، فتكفي توبته إذا صدقت               ُ                             ِّ     احلد ملخلوق أن ي سلم نفسه إىل السلطة إلقامة احلد  عليه
، فإنه إن شاء اهللا     ً                صاحل ا يف مستقبل حياتهوصلحت واستقام على دين اهللا وآمن وعمل 

 أن يسلم نفسه أو يذهب إىل السلطة - بل وال يستحسن -، وال يلزمه  يكفيه هذا
 .   مع التوبة الصادقة والعمل الصاحل؛ فليستتر بستر اهللا  ليعترف مبا وقع له من الذنب
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 ذ الثأر من القاتل على أخ) وجزاء سيئة سيئة مثلها: ( صحة االستدالل بقوله تعاىل
“äτℜt#)  {:   يقول اهللا تعاىل- ٣١٤س y_ uρ 7π y∞ÍhŠy™ ×πy∞ÍhŠy™ $ yγ è= ÷WÏiΒ ( { )هل معىن هذا أنه  )١ 

، وإذا كانت  باملثل فيثأر لنفسه ويقتص هلاجيوز لإلنسان املعتدى عليه أن يقابل ذلك 
، فهل جيوز لويل املقتول أن يقتص  البلد اليت حصلت فيه اخلطيئة ال حيكم بشرع اهللا

                                                       ً                      من القاتل بنفسه إذا مل حيكم له بالقصاص سواء كان ذلك موافق ا للقانون احملكوم به أو 
 ؟  لسبب تغيري احلكم برشوة وحنوها إىل صاحل اجملرم

äτℜ#)  {:  عاىلقوله ت t“ y_ uρ 7π y∞ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠy™ $ yγ è= ÷WÏiΒ ( { )هذا معناه القصاص يف املظامل وأنه .   )٢
:  بحانه رغب يف العفو فقال، مع أن اهللا س جيوز للمظلوم أن يقتص من الظامل مبثل ظالمته

}  ôyϑ sù $ xtã yx n= ô¹ r&uρ …çν ãô_ r'sù ’n?tã «!$# 4 { )ورغب يف العفو ومقابلة   فأباح القصاص )٣ ،
، فهذا ال  ، ويأخذ حقه بنفسه حيكم لنفسه بالقصاص، أما قضية أنه  اإلساءة باإلحسان

، ولكن يرجع يف هذا إىل احلاكم  ؛ ألن هذا معناه إشاعة الفوضى يف اجملتمع جيوز
، والذي ينفذ  ، وال بد من إثبات املظلمة عند القاضي واحلكم بالقصاص فيها الشرعي

وط وجوب وشروط ؛ ألن القصاص له شر ، فال بد من هذه األمر القصاص ويل األمر
 .  ، فال بد من توفر شروط ثبوت القصاص وشروط االستيفاء استيفاء

 أحكام القصاص 

 حكم قصاص الزوجة من زوجها 
، ولكن مل   على أثر جدال بيين وبني زوجيت ضربتها فكسرت ضرسها- ٣١٥س

؟ ويف حالة اتفاقي مع زوجيت حول دفع             َّ       ؛ هل جيب علي  القصاص ُ             ي قلع من مكانه
 .  ؟ أفيدونا مأجورين ؛ هل لديكم حل ض عما سببته هلا من الضررتعوي

                                                 
 .  ٤٠:  سورة الشورى آية) ١(
 .  ٤٠:  سورة الشورى آية) ٢(
 .  ٤٠:  سورة الشورى آية) ٣(
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؛ حبيث ينتهي إىل الضرب وإىل اجلراحة أو  ال ينبغي أن ينتهي الرتاع إىل هذه احلالة
؛ ألن اهللا سبحانه                     ُّ      ، وهو بني الزوجني أشد  شناعة ، هذا ال جيوز بني املسلمني الكسر

 .  وتعاىل أمر باملعاشرة باملعروف
 :  ؛ فاألمر يف هذا له حالتان ية ما حصل من كسر السن وماذا جيب فيهوقض

، وهذا                            ً إما بأن تسمح وتعفو عنك جمان ا:  أن تصلحا فيما بينكما:  احلالة األوىل
ôyϑ  {:  ؛ لقوله تعاىل أفضل sù $ xtã yx n= ô¹ r&uρ …çν ãô_ r'sù ’ n?tã «!$# 4 { )وإما بأن تعفو على   )١ ،

        ً  ، إال صلح ا  ، والصلح جائز بني املسلمني ، هذا من باب الصلح عوض وعلى ما تدفعه هلا
 .         ً             ًأحل حرام ا أو حرم حالال 

، وهذا ال بد فيه  اأن يطلب يف هذا التقاضي والدية الواجب دفعها هل:  احلالة الثانية
، وتقرر ما تستحقه هذه اجلناية من  ؛ لتنظر يف القضية من االنتهاء إىل احملكمة الشرعية

 .  مال

                                                 
 .  ٤٠:  سورة الشورى آية) ١(
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 كتاب احلدود والتعزيرات 

 معىن اجتهاد القاضي يف تعزير العاصي 
 ؟   ماذا يعين اجتهاد القاضي يف تعزير العاصي- ٣١٦س

، أو              ً                           بما يراه كافي ا من الزجر والتعنيف والكالمُ   ِّ                            ي عز ر هذا العاصي أو هذا املذنب حس
ً                من الضرب أو من السجن أو غري ذلك مما يراه القاضي رادع ا عن هذه املعصية                                                    . 

 يف القذف 

 القذف وحكمه 
 ؟   ما هو القذف وما حكمه- ٣١٧س

هو حمرم :  ، وحكمه ، هذا هو القذف القذف هو الرمي بفاحشة الزنا واللواط
؛ فاهللا  ئر الذنوب ورمي اإلنسان بالزنا أو اللواط كبرية من كبائر الذنوبوكبرية من كبا

β¨  {:  يقول Î) t Ï% ©!$# šχθ ãΒötƒ ÏM≈uΖ|Á ós ãΚ ø9$# ÏM≈n= Ï≈ tóø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ ãΖÏè ä9 ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ öΝçλm; uρ 

ë># x‹tã ×ΛÏàtã ∩⊄⊂∪ tΠöθ tƒ ß‰pκô¶ s? öΝÍκö n= tã öΝßγ çFt⊥ Å¡ø9r& öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r&uρ Νßγ è= ã_ ö‘ r&uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊆∪ 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ 

ãΝÍκ Ïjùuθ ãƒ ª!$# ãΝßγ oΨƒÏŠ ¨,ys ø9$# tβθ ßϑ n= ÷è tƒ uρ ¨β r& ©!$# uθ èδ ‘,ys ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊄∈∪ { )هذا جزاؤه يف اآلخرة )١  ،
 :  أما جزاؤه يف الدنيا فهو عدة أمور

                  ُ                                                يقام عليه احلد بأن ي جلد مثانني جلدة إذا مل يأت بأربعة شهود يشهدون على :  األول
t  {:   تعاىل؛ لقوله ما نطق به Ï% ©!$#uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑ ø9$# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− 

óΟèδρ ß‰Î= ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù#y_ { )٢(   . 

Ÿω  {:  ه لقوله تعاىلسقوط عدالت:  الثاين uρ (#θ è= t7ø)s? öΝçλm; ¸ο y‰≈ pκy− #Y‰t/r& 4 { )٣(   . 

                                                 
 .  ٢٥ - ٢٣:  اآلياتسورة النور ) ١(
 .  ٤:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٤:  سورة النور آية) ٣(
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≈¯×y7Í  {:  وصفه بالفسق لقوله تعاىل:  الثالث s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθà)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∪ ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? .ÏΒ 

Ï‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ (#θ ßs n= ô¹ r&uρ ¨β Î* sù ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∈∪ { )١(   . 
على املسلم واحلاصل أن القذف جبرمية الزنا أو اللواط كبرية من كبائر الذنوب جيب 

 .  ، وأن حيترم أعراض املسلمني وال خيوض فيها أن يطهر لسانه منه

 يف السرقة 

 حكم أخذ املال من أم الزوج دون علمها 
، وأعطيه والديت                ً                                 أنا أقوم أحيان ا بأخذ بعض املال من غرفة أم زوجي- ٣١٨س

 العلم أن ، مع ، وبعض أدوات املرتل ، وآخذ ما يسقط منهم وإخويت حلاجتهم إليه
؛ هل عملي هذا  ، وأن والدة زوجي تشك يف األمر ومل خترب زوجي زوجي ال يعلم

؟ مع العلم  ؛ فكيف أتوب إىل اهللا ، وإن كان كذلك يوجب قطع يدي ويغضب ريب
 .  أين أصلي وأزكي وأحب اخلري

 .  مالحظة أرجو اإلجابة مع الدليل من الكتاب والسنة
 .  يف خالل سنة ونصف)   ريال٦٠٠٠ (   ً  ريب ا واملبالغ أخذت يف مجلتها تق

، ولو بواسطة  الواجب عليك رد املال الذي أخذتيه إىل أصحابه مهما أمكن ذلك
، وعدم  ، ومع التوبة الصادقة إىل اهللا تعاىل ، مع طلب السماحة منهم ، أو رد قيمته أحد

 .   وعدم اخليانة، واملفترض يف املسلم واملسلمة األمانة العودة إىل مثل هذا العمل
، ورد املظامل إىل أهلها واجب مهما أمكن  ؛ فباب التوبة مفتوح وعلى كل حال

 :  ، مباشرة أو بواسطة ذلك

                                                 
 .  ٥ - ٤:  اآليتانسورة النور ) ١(
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 منه إليهم قبل أن ال يكون ؛ فليتحلل من كانت عنده ألخيه مظلمة { فقد قال النيب 
، وإن مل  ؛ أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومني ، إن كانت له حسنات دينار وال درهم
 .  )٢( )١( }؛ أخذ من سيئات املظلومني فطرحت عليه فطرح يف النار  يكن له حسنات

، مث يأيت وقد ظلم  إن املفلس من يأيت يوم القيامة حبسنات أمثال اجلبال { وقال 
، فإذا مل  ، وهلذا من حسناته ، فيؤخذ هلذا من حسناته هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا

 .  )٤( )٣( }، فطرح يف النار  ، فطرحت عليه ؛ أخذ من سيئات املظلومني تبق له حسنة

  ليس له وهو صغري من أخذ ماال
؛ فقد أخذهتا            ً                                 أخذت نقود ا يوم كنت صغري السن وأجهل باألحكام- ٣١٩س

 ؟  ؛ فماذا أفعل ، واآلن أريد أن أبرئ ذميت منها وتصرفت فيها
                                 ، وأن تستبيح منه ما حصل منك مـن                                                 يلزمك إذا كنت تعرف صاحبها أن تردها إليه       

                          ، أما إذا كنت ال تعلم                          يك ردها إىل وارثه                  ؛ فإنه جيب عل                         ً     ، وإذا كان صاحبها ميًتا          إساءة
                                                                                       ؛ فإنه يتعني عليك حينئذ أن تتصدق هبا على نية أن األجر لصاحبها مع التوبة إىل                       صاحبها

               ، وال أخـذها                                               ؛ ألن أموال الناس ال جيوز التعدي عليها                                       اهللا سبحانه وتعاىل من مثل هذا     
              ، وترد املال                    سبحانه وتعاىل                            ؛ فعليك أن تتوب إىل اهللا                          ، وهذا ظلم وعدوان               بدون رضاهم 

    واهللا   .                                              ؛ فعليك أن تتصدق به وتربئ ذمتـك منـه                          ، فإن مل تستطع                        إىل صاحبه أو وارثه   
   .      أعلم

                                                 
 .  )٢/٤٣٥(، أمحد  )٦١٦٩(البخاري الرقاق ) ١(
 .  بنحوه)  ٩٩ / ٣ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
 .  )٢/٣٠٣(، أمحد  )٢٤١٨(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٢٥٨١(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٣(
 .  ) ١٩٩٧ / ٤ (رواه مسلم يف صحيحه ) ٤(
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 حكم السرقة من غري املسلمني واحلج به 
                ً                                         إذا سرق رجل ماال  من غري املسلمني مث حج هبذا املال ورمبا بىن منه - ٣٢٠س

ل جيوز له أخذ اإلجيار مما بناه من ذلك املال أو مل ؟ وه    ً                   مرتال  لإلجيار فهل حجه صحيح
 ؟           ً                      حيل له أصال  فماذا يعمل مبا حصل منه

؛ ألن  ال جيوز للمسلم أن يسرق املال وأن يستعمله يف حج أو بناء بيت أو غري ذلك
Ÿω  {:  اهللا سبحانه وتعاىل يقول uρ (#þθ è= ä.ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& Νä3oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ { )ويقول النيب  )١  

 وما أخذته فإنه جيب عليك أن ترده على )٣( )٢( }إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيًبا  {
، فهذا املال الذي  ، وإذا مسح لك به فال بأس عليك يف متوله حبه وأن تتحلل منهصا

أخذته ومتولته إذا كنت تعرف صاحبه وجب عليك رده عليه ولو بنيت به أو حججت 
أما إذا كنت .  منه فإنه جيب عليك أن ترد بدل املبلغ الذي أخذته منه إال إذا مسح لك به

ب عليك أن تتصدق به على احملتاجني ولو جاء بعد ذلك ال تعرف صاحبه فإنه حينئذ جي
؛ ألن نفقته حرام  وطالبك باملبلغ وجب عليك دفعه إليه وحجك صحيح لكن مع اإلمث

 .  لكن إذا فعلت ما ذكرنا مع التوبة الصادقة فلعل اهللا يتوب عليك

 حكم املال املسروق 
،  ة منها مجعها جدي حنن نشتغل يف رعي وتربية األغنام ولدينا جمموع- ٣٢١س

، وهي الغزو والسرقة  إن جدي مجع أكثرها من طريق غري مشروع:  ولكن قيل لنا
     َّ        ً                                                               حىت كو ن له قطيع ا منها إال أن والدي يقول أنا مل أره يسرق ولكن قيل لنا من أترابه 

إنه كان كذلك يف حياته فماذا جيب علينا حنن األبناء وأبناء األبناء حنو هذه :    ً سن ا
 ؟  نام وهل نأمث باستفادتنا منها فيما مضى أم إمثها على من مجعهااألغ

                                                 
 .  ١٨٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )٢٧١٧(، الدارمي الرقاق  )٢/٣٢٨(، أمحد  )٢٩٨٩(، الترمذي تفسري القرآن  )١٠١٥(مسلم الزكاة ) ٢(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٧٠٣ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٢٢١

ً        ً                  إذا كنتم تعلمون أن هذه األغنام أخذها جدكم ظلم ا وعدوان ا فإنه ال جيوز لكم                                             
االنتفاع هبا إذا ثبت لديكم هذا وحتققتموه فإهنا أموال حمرمة ومغتصبة ال جيوز لكم 

ب عليكم أن تردوها إليهم إن كانوا موجودين ، فإن كنتم تعلمون أهلها فيج االنتفاع هبا
، أما إذا مل تعلموا أهلها فعليكم أن تتصدقوا هبا على الفقراء واملساكني  أو إىل ورثتهم

وتتخلصوا منها وما دام األمر مل يثبت وهو جمرد إشاعة ومل يتبني لكم أهنا مأخوذة بغري 
 .   أعلم، فاألصل أهنا لكم وجيوز لكم االنتفاع هبا واهللا حق

 يف الردة 

 حكم من ارتد عن اإلسالم مث عاد إليه 
،   ما احلكم فيمن ارتد عن اإلسالم مث عاد إليه- ٣٢٢س) نعوذ باهللا منها(يف الردة 

هل يعيد ما فاته من أعمال من أركان اإلسالم كاحلج والصوم والصالة أم تكفي توبته 
 ؟  وعودته إىل اإلسالم

 أن املرتد إذا عاد إىل اإلسالم ودخل يف اإلسالم مرة : الصحيح من قويل العلماء
؛ ألن اهللا سبحانه          ً      ً                                   ّ             أخرى تائب ا منيب ا هللا تعاىل فإنه ال يعيد األعمال اليت أد اها قبل الردة

tΒ  {:  ، قال تعاىل وتعاىل اشترط حلبوط األعمال بالردة أن ميوت اإلنسان عليها uρ ÷ŠÏ‰s?ötƒ 

öΝä3ΖÏΒ tã Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠsù uθ èδ uρ ÖÏù% Ÿ2 y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ôM sÜÎ7ym óΟßγ è=≈ yϑ ôã r& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ 

Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ yγŠ Ïù šχρ à$Î#≈ yz ∩⊄⊇∠∪ { )فشرط حلبوط األعمال استمرار اإلنسان  )١ 
؛  ، فدلت اآلية مبفهومها على أن اإلنسان لو تاب على الردة حىت ميوت اإلنسان عليها

 .  فإن أعماله اليت أداها قبل الردة تكون صحيحة وجمزية إن شاء اهللا تعاىل

                                                 
 .  ٢١٧:  سورة البقرة آية) ١(
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 كتاب األطعمة 

ôM{:  معىن قول اهللا تعاىل tΒÌhãm ãΝä3ø‹n= tæ èπ tGøŠyϑ ø9$# ãΠ¤$! $#uρ {  

ôMtΒ  {:   أرجو منكم تفسري قول اهللا تعاىل- ٣٢٣س Ìhãm ãΝä3ø‹n= tæ èπ tGøŠyϑ ø9$# ãΠ¤$! $#uρ ãΝøt m: uρ 

Íƒ Ì“Ψ Ïƒ ø:$# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Îötó Ï9 «!$# Ïµ Î/ èπ s)ÏΖy‚ ÷Ζßϑ ø9$#uρ äο sŒθ è% öθ yϑ ø9$#uρ èπ tƒ ÏjŠutIßϑ ø9$#uρ èπ ys‹ÏÜ¨Ζ9$#uρ !$ tΒ uρ Ÿ≅ x.r& ßìç7¡¡9$# ω Î) $ tΒ 

÷Λä øŠ©.sŒ $ tΒ uρ yx Î/èŒ ’ n?tã É=ÝÁ ‘Ζ9$# { )مث عن املتردية والنطيحة هل حيرم أكلهما عندما  )١ ،
، مث ذحبتهما بعد   طويلةمتوت مباشرة بسبب ذلك أو حيرم أكلهما ولو بقيتا مدة

 ؟  ذلك
                        ً                                               يقول اهللا سبحانه وتعاىل خماطب ا عباده املؤمنني الذين ناداهم يف مطلع هذه السورة 

$  {:  العظيمة بقوله yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãè ø9$$ Î/ 4 { )يقول تعاىل )٢ ،  :}  ôMtΒ Ìhãm 

ãΝä3ø‹n= tæ èπ tGøŠyϑ ø9$# { )هي اليت ، وامليتة حرم اهللا سبحانه وتعاىل عليكم أكل امليتة:   أي )٣ 
 ، كما قال  ، وقد خص منها الدليل ميتة السمك واجلراد ماتت بغري ذكاة شرعية

 فالسمك واجلراد )٥( )٤( }، فأما امليتتان فاحلوت واجلراد  أُحلت لنا ميتتان ودمان {

ãΠ  {:  ، وقوله تعاىل ما عدا ذلك فإنه حرام، و أحل اهللا ميتتهما ¤$! $# uρ { )هنا  )٦ 

≅  {:  ، ولكن قيدته اآلية الثانية يف املسفوح كما قال تعاىل مطلق è% Hω ß‰É r̀& ’ Îû !$ tΒ z Çrρé& 

                                                 
 .  ٣:  ئدة آيةسورة املا) ١(
 .  ١:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  )٢/٩٧(، أمحد  )٣٢١٨(ابن ماجه الصيد ) ٤(
، ورواه  ) ١١٠٢،  ١١٠١ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٩٧ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

 .  ، كلهم من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ) ٢٧٢،  ٢٧١ / ٤ " ( سننه"  الدارقطين يف
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٦(
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¥’ n< Î) $ ·Β §pt èΧ 4’n?tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ…çµ ßϑ yè ôÜtƒ Hω Î) β r& šχθ ä3tƒ ºπ tG øŠtΒ ÷ρ r& $YΒ yŠ %·nθ àó¡¨Β { )واملراد به الذي   )١ ،
، أما الدم املتبقي يف العروق واللحم  أوداجهاخيرج من الذبيحة وقت ذحبها ويشخب من 
                                 َّ         ، واستثين من الدم الدمان اللذان مر  ذكرمها يف  فهذا معفو عنه ال بأس بأكله مع اللحم

 وقوله )٣( )٢( }ال وأما الدمان فالكبد والطح.  أحلت لنا ميتتان ودمان {:  احلديث

ãΝøt  {:  تعاىل m: uρ Íƒ Ì“ΨÏƒ ø:  هو احليوان املعروف بالقذارة والدناءة حرم اهللا أكله ملا  )٤( } #$
، فإن  األمراض اخلطرية كما قرر ذلك أهل الطب، وما يورثه من  فيه من األضرار البالغة

، واهللا جل وعال ال حيرم                                 ُ             ُ     اخلرتير فيه جراثيم وأمراض خطرية اكت شفت وال تزال ت كتشف
 .  على عباده إال ما فيه مضرة عليهم

$!  {:  وقوله تعاىل tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Îötó Ï9 «!$# Ïµ Î/ { )املراد به ما ذ بح لألصنام تقرب ا إليها وما  )٥              ً             ُ              
 كما لو ذبح اللحم ، وكذلك ما ذبح ومسي عليه غري اسم اهللا  ذبح لسائر املعبودات

$!  {،  وذكر عليه اسم املسيح أو ذكر عليه اسم غريه tΒ uρ ¨≅Ïδ é& Îötó Ï9 «!$# Ïµ Î/ { )يشمل )٦ 
،  ، ويشمل ما ذبح لغري التقرب ما تقرب به لغري اهللا ولو ذكر عليه اسم اهللا:  النوعني

، واملراد  ذبح، لكن مسي عليه غري اسم اهللا سبحانه وتعاىل عند ال       ُ       وإمنا ذ بح لألكل
 .  ، واملراد هنا ما ذكرنا باإلهالل رفع الصوت هذا يف األصل

èπ  {:  وقوله تعاىل s) ÏΖ y‚ ÷Ζ ßϑ ø9 $# uρ { )ا اهللا إن هذا تفصيل للميتة اليت ذكره:   قالوا )٧
،  ، واملنخنقة هي اليت حبس نفسها حببل أو بغريه حىت ماتت بسبب اخلنق يف أول اآلية

                                                 
 .  ١٤٥:  سورة األنعام آية) ١(
 .  )٢/٩٧(، أمحد  )٣٢١٨(ابن ماجه الصيد ) ٢(
، ورواه  ) ١١٠٢،  ١١٠١ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٩٧ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(

 .  ، كلهم من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ) ٢٧٢،  ٢٧١ / ٤ (رقطين يف سننه الدا
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٤(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٥(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٦(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٧(
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}  äο sŒθ è% öθ yϑ ø9 $# uρ { )لو خرج منها  هي اليت ضربت بشيء مثقل وماتت بالضربة و )١

 } èπtƒÏjŠutIßϑø9$#uρ  {،  ، وإمنا يقتلها بثقله ويرضها فتموت بسبب ثقله جيرحها؛ ألن املثقل ال  دم
، أو يف بئر وماتت  بل أو اجلدار أو يف حفرةفهي الساقطة من شيء مرتفع كالسطح أو اجل  )٢(

هي اليت تناطحت مع أخرى :  )٣( } èπys‹ÏÜ̈Ζ9$#uρ  {،  ، هذه هي املتردية بسبب السقطة
، فإذا ماتت بسبب املناطحة فهي  بعض، والبقر بعضها مع  كتناطح الغنم بعضها مع بعض

، السبع هو الذي يفرس بنابه من   )٤( } tΒuρ Ÿ≅x.r& ßìç7¡¡9$#$!  {:  ، وقوله تعاىل النطيحة وال تؤكل
 من السباع املفترسة اليت تفرس بأنياهبا أو مبخالبها كسبع الطري أو سبع الذئاب واألسود وغريها

 .  ، فإنه يكون ميتة ال يؤكل ، فإذا أصاب احليوان ومات بسبب إصابته احليوان
$ (ωÎ  {:  وقوله تعاىل tΒ ÷Λä øŠ©.sŒ { )هذا استثناء مما سبق أي إال ما أدركتموه حي ا  )٥                                           
املنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركتموه بعد :  من هذه األشياء

؛ ألنه توفرت  ، فإنه حالل ، وفيه حياة مستقرة وذكيتموه إصابته بشيء من هذه األمور
،  ، أما ما أدركتموه وقد مات بسبب اإلصابة ، وهي الذكاة الشرعية باحةفيه شروط اإل

،                                                                     ً      أو أدركتموه حي ا يف الرمق األخري وحياته غري مستقرة كحياة املذبوح فهذا أيض ا ال حيل
، ولكن   وذكي فإنه حيل- أو بقية حياة -       ُ              إن ما أ درك وفيه حياة :  وقال بعض أهل العلم

؛ ألنه   حياته غري مستقرة كحركة املذبوح فهذا ال حيل بتذكيتهاجلمهور على أن ما كانت
 .  يف حكم امليت

                                                 
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٣:  ة املائدة آيةسور) ٣(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٤(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٥(
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$  {:  وقوله تعاىل tΒ uρ yx Î/èŒ ’ n?tã É=ÝÁ ‘Ζ9$# { )اليت كان األحجار :   املراد بالنصب )١
ً          ً        أهل اجلاهلية يعظموهنا ويلطخوهنا بدم الذبائح تعظيم ا هلا وتقرب ا إليها إنه الذي :  ، وقيل                                              

                            ً            ، فهذه ذبائح شركية ذحبت تعظيم ا هلذه النصب                             ً    يذحبونه على نفس احلجارة تعظيم ا هلا
 .  ، وهذا بيان ملا كان يفعل يف اجلاهلية فهي مما ال حيل أكله

y7 {:  معىن قول اهللا تعاىل tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç∅ tã Ìôϑ y‚ ø9$# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ {  

y7 *  { :  ما معىن قوله تعاىل- ٣٢٤س 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 
اهللا سبحانه وتعاىل حرم اخلمر على التدريج ملا كان الناس يف أول اإلسالم مغرقني يف 

، فاهللا جل وعال                                               ً      ً ، وال يستطيعون تركه دفعة واحدة إال بالتدريج شيئ ا فشيئ ا شرب اخلمر
y7tΡθ *  {:  ، يف األول قال سبحانه وتعاىل  على التدريجمن حكمته حرمه 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 !$ yϑ ßγ ßϑ øOÎ)uρ çt9 ò2 r& ÏΒ $ yϑÎγ Ïè ø¯Ρ 3 { )٣(   ،
، والعاقل إذا عرف أن ضرر الشيء  فبني سبحانه وتعاىل أن ضرر اخلمر أكثر من نفعه

                                    ً               ً  ؛ ألن اإلنسان ال يريد لنفسه أن يأخذ شيئ ا أو يتناول شيئ ا  أكثر من نفعه فإنه يبتعد عنه
؛ ألن  إنه يترك اخلمر وامليسر، فالعاقل من حني يسمع هذه اآلية ف ضرره أكثر من نفعه
            ُ                    ، والعاقل ال ي قدم على شيء مفسدته  ؛ ألن مفسدته راجحة العقل يأمره بذلك

، وهي اآلية اليت يف سورة  ، مث يف املرحلة الثانية حرمه عليهم يف بعض األوقات راجحة
$  {:  النساء وهي قوله تعاىل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#θ ç/ t ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t≈ s3 ß™ 4 ®L ym 

(#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s? { )وإذا كان  ، فحرمه عليهم يف وقت وهو وقت الصلوات  )٤ ،

                                                 
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٢١٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢١٩:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٤٣:  سورة النساء آية) ٤(
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لصالة مع أن الصلوات اخلمس تتكرر يف حمرم على املسلم أن يشرب اخلمر يف وقت ا
             ً       ً                            يأخذ عليه وقت ا طويال  حيرم عليه شرب اخلمر يف اليوم ، فهذا اليوم والليلة مخس مرات

؛ ألنه يتركه يف فترات مخس من اليوم  ، فيكون قد خفت عليه وطأة اخلمر والليلة
 ً     ً          مي ا قاطع ا يف قوله ، مث إنه جل وعال بعد ذلك حرمه حتر ، فحينئذ ختف وطأته عليه والليلة
$  {:  تعاىل 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= yès9 tβθßs Î= øè? ∩⊃∪ $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ 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& tβθåκtJΖ•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(  . 
ً       ً فحرم اخلمر حترمي ا قاطع ا  يف مجيع األوقات ويف مجيع عمر اإلنسان ومل يبق هلا وقت             

،  ، وكانت هذه هي هناية اخلمر ، بل هي حرام على املسلم طول عمره من حياة اإلنسان
ً       ً ، وحرمه عليهم حترمي ا قاطع ا وهي أن اهللا أراح املسلمني منه :  ، وقال ، وأمرهم باجتنابه                 

}  çνθ ç7Ï⊥ tGô_ $$ sù öΝä3ª= yè s9 tβθßs Î= øè? ∩⊃∪ { )٢(   . 

$ {:  معىن قول اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θ è= t↔ ó¡n@ ôtã u!$ u‹ô© r& β Î) y‰ö6 è? öΝä3s9 öΝä.÷σÝ¡n@ {  

$  {:  ه اآليات من سورة املائدة ما معىن هذ- ٣٢٥س pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω 
(#θ è= t↔ ó¡n@ ôtã u!$ u‹ô© r& β Î) y‰ö6 è? öΝä3s9 öΝä.÷σÝ¡n@ βÎ)uρ (#θè= t↔ ó¡n@ $ pκ÷]tã tÏm ãΑ̈”t∴ãƒ ãβ#uöà)ø9$# y‰ö7è? öΝä3s9 $ xtã ª!$# $ pκ÷]tã 3 

ª!$#uρ î‘θàxî ÒΟŠ Î= ym ∩⊇⊃⊇∪ ô‰s% $ yγ s9r'y™ ×Πöθ s% ÏiΒ öΝà6Î= ö6 s% ¢ΟèO (#θ ßs t7ô¹ r& $ pκÍ5 š ÌÏ≈ x. ∩⊇⊃⊄∪ $ tΒ Ÿ≅ yèy_ ª!$# .ÏΒ 

;ο uÏt r2 Ÿω uρ 7π t6 Í←!$ y™ Ÿω uρ 7's#‹Ï¹ uρ Ÿω uρ 5Θ% tn   £Å3≈ s9uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. tβρçtIøtƒ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# ( öΝèδ çsYø.r&uρ Ÿω 
tβθ è=É)÷è tƒ ∩⊇⊃⊂∪ { )؟  ، وما معىن حبرية وسائبة ووصيلة وحام  )٣ 

                                                 
 .  ٩٢ -  ٩٠:  اآلياتسورة املائدة ) ١(
  . ٩٠:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ١٠٣ - ١٠١:  اآلياتسورة املائدة ) ٣(
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 هنى عن ، وكذلك النيب  اهللا سبحانه وتعاىل ينهى عن السؤال الذي ال حاجة إليه
ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم  {:  ، وقال كثرة السؤال

اهللا املؤمنني عن أن  ويف هذه اآليات الكرمية ينهى )٢( )١( }واختالفهم على أنبيائهم 
، ولو  يسألوا عن أشياء ال حاجة هبم إليها وال هي مما يعنيهم يف أمور دينهم ودنياهم

، وهذا هني من اهللا من كثرة  ظهرت هلم هذه األشياء وكلفوا هبا لشقت عليهم وساءهتم
، ويكون يف السؤال عنها   يف أمور ال تعنيهم وال حيتاجون إليهاسؤاهلم للرسول 

، فإهنا إذا وقع السؤال عنها يف حال وجود  جابة عليها مشقة عليهم وعلى غريهمواإل
             ً            ، فكان ذلك سبب ا للتكاليف   ونزول الوحي عليه حصلت اإلجابة عليهاالرسول 
؛ ألهنا مما عفا اهللا عنه أي تركه ومل يذكره  ، ويف ترك السؤال عنها سالمة من ذلك الشاقة

 .  لشيء فال تبحثوا عنه
             َّ                                                            إنه سبحانه بي ن أن السؤال عن هذه األشياء اليت ال ينبغي السؤال عنها وقعت فيها مث 

                                                             ُ ِّ              األمم السابقة فكانت عاقبة ذلك سيئة يف حقهم حيث مل يعملوا هبا ملا ب ي نت هلم فعوقبوا 
، أما ما دعت                     ً                                         ، واملراد باآليتني عموم ا النهي عن السؤال الذي ال تدعو احلاجة إليه بسببها
þθ#)  {:   إليه من أمور الدين والدنيا فقد شرع اهللا السؤال عنه بقولهاحلاجة è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìø.Ïe%! $# 

β Î) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊆⊂∪ { )وقد قال الرسول   )٣ ، } فإن  أال سألوا إذ مل يعلموا ،

 .  )٥( )٤( }شفاء العي السؤال 

                                                 
، النسائي  )٢٦٧٩(، الترمذي العلم  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ١(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦١٩(مناسك احلج 
أيها : "  رةوهو جزء من حديث أولهمن حديث أيب هري)  ٩٧٥ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(

 .  . " الناس قد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا
 .  ٤٣:  سورة النحل آية) ٣(
 .  )٣٣٦(أبو داود الطهارة ) ٤(
من حديث )  ١٨٩ / ١" ( سننه"  من حديث جابرورواه ابن ماجه يف)  ٩١ / ١" ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٥(

 .  وهابن عباس رضي اهللا عنهما بنح
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$  {:  وأما املراد بقوله تعاىل tΒ Ÿ≅ yèy_ ª!$# .ÏΒ ;ο uÏt r2 Ÿω uρ 7π t6 Í←!$ y™ Ÿω uρ 7' s#‹Ï¹ uρ Ÿω uρ 5Θ% tn   { )١(  
، فهذا الكالم مبتدأ يتضمن الرد على أهل اجلاهلية فيما ابتدعوه يف هبيمة األنعام من  اآلية

، وهي اليت تشق أذهنا ومينعون من ركوهبا  شريعة اجلاهلية حيث جعلوا منها البحرية
                   ً             ، فال متنع مرعى وال ماء  وال تركب وال  ، والسائبة هي اليت تترك مهاوحلبها وأكل حل

                                          ً     ً            ، والوصيلة هي الناقة أو الشاة إذا نتجت عدد ا معين ا من الولد  حتلب وال جيز وبرها
؛                               ُ    اجلمل الفحل إذا محى ظهره من أن ي ركب:  ، واحلام ، فإهنم جيعلوهنا لألصنام       ًمتواصال 

، وهذه من أعمال  محى ظهره فلم يركبوه:      ً         معين ا قالوا                        ً كانوا إذا أنتج الفحل عدد ا
$  {:   قال يف مطلع هذه السورة، واهللا  اجلاهلية اليت جاء اإلسالم بإبطاهلا yγ •ƒ r'̄≈ tƒ 

š Ï%©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρ r& ÏŠθà)ãè ø9$$ Î/ 4 ôM ¯= Ïm é& Νä3s9 èπ yϑŠ Íκu5 ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ω Î) $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ öΝä3ø‹n= tæ { )فاهللا جل   )٢ ،
، وأن نركبها يف حدود  ، وأن يشرب من ألباهنا وعال أحل هبيمة األنعام أن يؤكل منها

ôMtΒ  {:  ، كما قال تعاىل املشروع إال ما كان منها ميتة Ìhãm ãΝä3ø‹n= tæ èπ tG øŠyϑ ø9$# ãΠ¤$! $#uρ ãΝøt m: uρ 

Íƒ Ì“Ψ Ïƒ ø:$# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Îötó Ï9 «!$# Ïµ Î/ èπ s)ÏΖy‚ ÷Ζßϑ ø9$#uρ äο sŒθ è% öθ yϑ ø9$#uρ èπ tƒ ÏjŠutIßϑ ø9$#uρ èπ ys‹ÏÜ¨Ζ9$#uρ !$ tΒ uρ Ÿ≅ x.r& ßìç7¡¡9$# ω Î) $ tΒ 

÷Λä øŠ©.sŒ $ tΒ uρ yxÎ/èŒ ’ n?tã É=ÝÁ ‘Ζ9$# { )٣(   . 

       َِّ           ِّ               احلالل بي  ن واحلرام بي ن وبينهما أمور  «:  األمور املشتبهات الواردة يف حديث
 وهل شرب الدخان منها  » مشتبهات

احلالل بيِّن واحلرام بيِّن  {:   حيث قال يف حديث عن رسول اهللا - ٣٢٦س
؟ وهل ميكن أن تكون   ما املعين باألمور املشتبهات)١( )٤( }وبينهما أمور مشتبهات 

 ؟  السيجارة من األمور املشتبهات
                                                 

 .  ١٠٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ١:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٣(
،  )٤٤٥٣(، النسائي البيوع  )١٢٠٥(، الترمذي البيوع  )١٥٩٩(، مسلم املساقاة  )١٩٤٦(البخاري البيوع ) ٤(

 .  )٢٥٣١(لدارمي البيوع ، ا )٤/٢٧٠(، أمحد  )٣٩٨٤(، ابن ماجه الفنت  )٣٣٢٩(أبو داود البيوع 
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أم األمور املشتبهات املطلوب اجتناهبا هي اليت اختلف فيها أهل العلم هي حالل 
، فتركها من باب  ، ومل يترجح فيها قول على قول      ً                  ؛ نظر ا الختالف األدلة فيها حرام

،  فهي حرام بال شك)  الدخان (، وأما السيجارة  االحتياط أسلم لدين املرء وعرضه
، وال حجة مع من يرى عدم  ، وليس فيه شيء من املنافع وذلك لضرر الدخان البالغ

، بل احلجة الواضحة مع من يرى حترميه فليس هو   املختلف فيهإنه من:          ُ    حترميه حىت ي قال
، وليس كل خالف ينظر  من املشتبهات وإمنا هو من احملرمات فيجب على املسلم تركه

 .  ، واهللا أعلم ، وإمنا ينظر إىل اخلالف الذي له وجه يف الشرع إليه

 حكم ذبائح أهل الكتاب 
ة ويف ذلك اليوم تكلم أحد املشايخ  كنت أستمع إىل إذاعتكم املبارك- ٣٢٧س

، وتطرق إىل ذبائح أهل الكتاب حيث  األفاضل يف موضوع اللحوم حالهلا وحرامها
، وقد كنت قبل مدة يف فرنسا أتابع ختصصي  عرض األدلة الشرعية من القرآن والسنة

لم                                        ً                      ، وكنت ال آكل من ذبائح أهل الكتاب استناد ا آلراء معظم الشباب املس الطيب فيها
                          ً                        إن طعام أهل الكتاب كان حالال  لنا عندما كانوا يذحبونه :  ؛ إذ إهنم قالوا يف فرنسا

، أما اآلن فإن الذبح على الطريقة الشرعية غري موجود فهم يف  على الطريقة الشرعية
إن :  ، وهم يقولون هذه البالد يتبعون إحدى طريقتني إحدامها أحدث من األخرى

حساس احليوان باألمل أثناء الذبح وحضور املوت فطريقة اهلدف منهما هو إضعاف إ
الذبح القدمية منهما ترتكز على حقن احليوان مبادة خمدرة لألعصاب واجلملة العصبية 
.  املركزية مث ميرر احليوان إىل اآلالت القاطعة اليت ال ندري هل تبدأ بالعنق أم غريه

ان إىل صدمة كهربائية تفقده والطريقة الثانية األحدث ترتكز على تعريض احليو
؛ ناهيك  اإلحساس باألمل وتشل دماغه مث تأيت اآلالت القاطعة لتفعل به ما فعلته األوىل

إن :  ، واملسألة اهلامة هنا هي أن البعض يقول عن عدم التسمية عليها أو التكبري
                                                 

 
 .  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما)  ١٩ / ١" ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ١(
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قونة أو ؛ إذ إن املادة املخدرة احمل احليوان ميوت قبل بدء اآلالت القاطعة بتقطيعه
، مث إهنم يذكرون نسبة ما ميوت  الصدمة الكهربائية كافيتان إلزهاق روح هذا احليوان

أو حىت )  %٩٥ - ٩٠ (بعد احلقن أو الصعق مبقدار تسعني أو مخس وتسعني باملائة 
، ومن  وال أدري واهللا من أين أتوا هبذه األرقام هذا من جهة)  %١٠٠ (مئة باملئة 

لون حىت ولو مل نكن متأكدين من موت احليوان قبل تقطيعه فإن جهة أخرى فإهنم يقو
؛ مث   أمرنا باتقاء الشبه واألمور املتشاهباتيف أكل ذلك اللحم شبهة ورسول اهللا 

إهنم يضيفون أن هناك جزارين مسلمني معظمهم جزائريون وتونسيون وأتراك يذحبون 
،  أما املدن الصغرية.  ملدن الكربى؛ إال أن هؤالء موزعون يف ا على الطريقة اإلسالمية

فتفتقر إىل مثلهم إضافة أن املدن الكربى حتتوي أمثال هؤالء يف مراكزها دون 
؛ مث إن بعض اجلماعات اإلسالمية تؤكد قائلة أنه ال جيوز شراء اللحم من  ضواحيها

،   فرنسا                                           ً                      املسلمني إال إذا كان هذا اللحم أو الدجاج مدموغ ا خبامت اجلمعية اإلسالمية يف
ويف احلقيقة إذا أردنا أن نلتزم هبذا اخلامت فإن علينا أن منتنع عن شراء اللحم من تسعني 

من هؤالء اجلزارين املسلمني ألهنم ال )  %٩٥ - ٩٠ (إىل مخسة وتسعني يف املئة 
وحجة أصحاب اجلمعية أن هؤالء اجلزارين .  يضعون على ذبائحهم مثل هذا اخلامت

                                     ً        ً     ً       من املساخل الفرنسية ويبيعوهنا للمسلمني كذب ا وخداع ا وغش ا مث إن يشترون الذبائح 
البعض من هؤالء ال يصلي ويبيع اخلمور واللحوم فكيف نصدق شهادهتم فماذا 

 ؟  تقولون يف هذا
،     ً                                                                أوال  هذا مما ال شك فيه أنه من مشاكل السفر إىل بالد الكفار والسكىن يف بالدهم

، منها مسألة األطعمة واللحوم وما  ر والسكن فيها كثريةوخماطر السفر إىل بالد الكفا
ّ                                       ؛ وهلذا حر م العلماء السفر إىل بالد الكفار إال بشرطني يتصل بذلك الشرط األول أن :          

ّ  يكون هذا السفر حلاجة ملح ة ، والشرط الثاين أن يقدر املسلم على إظهار دينه بأن ينكر                        
، أما ما ذكره السائل  يح وهو دين اإلسالم، وأن يدعو إىل الدين الصح ما عليه الكفار

من مشكلة اللحوم والذبائح فال شك أن ذبائح الكفار غري أهل الكتاب حمرمة باإلمجاع 
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، ومن كان ال يعتنق  فذبائح الوثنيني والشيوعيني والدهريني واملرتدين من املسلمني
لكتاب ففيها التفصيل أما بالنسبة لذبائح أهل ا.    ً      ً                    ً دين ا مساوي ا فذبيحته حرام مطلق ا

  -:  التايل
:  ما علم أهنم ذحبوها على الطريقة الشرعية فهو حالل باإلمجاع لقوله تعاىل:     ًأوال 

}  ãΠ$ yè sÛ uρ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3 ©9 { )١(   . 
واملراد بطعامهم ذبائحهم فأباح اهللا لنا ذبائح أهل الكتاب اليهود أو النصارى إذا 
.  ذحبوه على الطريقة الشرعية بأن يكون يف حمل الذبح وبقطع ما جيب قطعه يف الذكاة

ما علم أهنم ذحبوه على غري الطريقة الشرعية كالقتل باخلنق أو الصعق :  النوع الثاين
؛  لكهربائي أو الضرب بالرصاص على رأسه أو بالتدويخ حىت ميوت وال يدرك وفيه حياةا

ôM  {:  ؛ لقوله تعاىل فهذا حرام باإلمجاع tΒÌhãm ãΝä3ø‹n= tæ èπ tG øŠyϑ ø9$# ãΠ¤$! $#uρ ãΝøt m: uρ Íƒ Ì“ΨÏƒ ø: $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& 

Îötó Ï9 «!$# Ïµ Î/ èπs)ÏΖy‚ ÷Ζßϑ ø9$#uρ äο sŒθ è% öθ yϑø9$#uρ èπ tƒÏjŠutIßϑ ø9$#uρ èπ ys‹ÏÜ¨Ζ9$#uρ !$ tΒ uρ Ÿ≅ x.r& ßìç7¡¡9$# ω Î) $ tΒ ÷ΛäøŠ©.sŒ { )٢(   .
أو الضرب وهذه حيوانات ماتت بغري الذكاة الشرعية ماتت بإصابتها باخلنق أو الصعق 

، ومل تدرك وتذك وفيها حياة مستقرة على  بالرصاص أو غري ذلك من وسائل اإلماتة
 .  الوجه املشروع هذه حرام بإمجاع أهل العلم

ما حصل فيه الشك من ذبائح أهل الكتاب هل ذحبوه على الطريقة :  النوع الثالث
اء املعاصرين على الشرعية أو على غري الطريقة الشرعية فهذا حمل خالف بني العلم

؛ ألن األصل يف ذبائح أهل الكتاب احلل حىت يثبت ما  حل أكلها:  قولني القول األول
                     ُ                                                 يقتضي حترميها من كوهنا ذ حبت على غري الطريقة الشرعية بأن يعلم أهنم ذحبوها على 
                                                                  ً          غري الطريقة الشرعية فإذا مل يعلم فاألصل يف ذبائح أهل الكتاب احلل استناد ا إىل قوله 

$ãΠ  {:  تعاىل yè sÛ uρ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3 ©9 { )٣(   . 
                                                 

 .  ٥:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٥:  سورة املائدة آية) ٣(
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؛ ألن األصل يف ذبائح أهل الكتاب وغريهم  أهنا ال حتل يف هذه احلالة:  القول الثاين
ّ                           ؛ ولقو ة هذا اخلالف يف املسألة فالذي  رمي حىت يعلم أهنا ذحبت على الطريقة الشرعيةالتح      

دع ما يريبك إىل  { ؛ ألهنا مشتبهة وقد قال الرسول  حيسن باملسلم ترك هذه اللحوم

فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ومن  { وقال .  )٢( )١( }ما ال يريبك 

 .  )٤( )٣( }وقع يف الشبهات وقع يف احلرام 
                                                                  ً وعلى املسلمني املوجودين يف بالد الكفار من اجلاليات أو الطالب أن يوجدوا حال  

خاص هبم أو يتفقوا مع مسلخ يلتزم هلذه املشكلة بأنفسهم بأن يتعاونوا على إجياد مسلخ 
 .  بالذبح على الطريقة الشرعية وهبذا تنحل املشكلة

 حكم إلقاء بقايا األكل من اإلدام واخلضار يف دورات املياه 
 هل يف إلقاء بقايا األكل من اإلدام واخلضار يف دورات املياه ذنب أو - ٣٢٨س

 ؟   الفضالت، وخاصة بأنه ال يوجد مكان إللقاء تلك حرمة خاصة
؛ ألن  ال جيوز إلقاء شيء من الطعام يف احملالت القذرة واحملالت النجسة كاحلمامات

 .  هذا فيه إهدار وإساءة إىل النعمة وعدم شكر اهللا

                                                 
، الدارمي  )١/٢٠٠(، أمحد  )٥٧١١(شربة ، النسائي األ )٢٥١٨(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(

 .  )٢٥٣٢(البيوع 
ورواه النسائي يف سننه .  )٢٠٥ /٧(ورواه الترمذي يف سننه .  ) ٢٠٠ /١(رواه اإلمام أمحد يف املسند ) ٢(

كلهم من حديث احلسن بن علي رضي اهللا .  ) ٩٩ /٤(ورواه احلاكم يف مستدركه ) ٣٢٨،  ٣٢٧ /٨(
 .  من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه) ٢٢٠ /٢(يب البغدادي يف تارخيه ورواه اخلط.  عنهما

، أبو  )٤٤٥٣(، النسائي البيوع  )١٢٠٥(، الترمذي البيوع  )١٥٩٩(، مسلم املساقاة  )٥٢(البخاري اإلميان ) ٣(
  . )٢٥٣١(، الدارمي البيوع  )٤/٢٦٩(، أمحد  )٣٩٨٤(، ابن ماجه الفنت  )٣٣٢٩(داود البيوع 

 .  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه)  ١٩ / ١(رواه اإلمام البخاري يف صحيحه ) ٤(
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 أن تكون من لوال إين أخشى {:  ، وقال  مترة يف الطريقوقد وجد النيب 

 اآلكل بلعق أصابعه قبل أن يغسلها أو ميسحها  وأمر )٢( )١( }؛ ألكلتها  الصدقة
 .  )٤( وأمر بأخذ اللقمة إذا سقطت وإماطة ما عليها وأكلها )٣(باملنديل 

فدل هذا على أنه ال جيوز إلقاء شيء من الطعام أو من التمر أو من املأكوالت يف 
؛  ؛ ألن ذلك من شكرها           ُ                    بل النعم ت صان وحتترم وحيتفظ هبا، احملالت القذرة والنجسة

؛ فإلقاؤها يف املزابل ال  ، ولو من البهائم وألن هذه النعم رمبا يأيت من حيتاجها ويأكلها
 .  جيوز

وهبذا نعلم خطورة ما يرتكبه بعض املسرفني الذين يعملون األطعمة الكثرية اليت تزيد 
هذا من .  ، أو يف القاذورات ، ويف صناديق القمامة قمامات، مث يلقوهنا يف ال عن احلاجة

؛ فيجب على املسلمني أن ينتبهوا  ، ومن اإلسراف الذي حرمه اهللا االستهانة بنعم اهللا
 .  واهللا أعلم.  لذلك

                                                 
 .  )٣/١٨٤(، أمحد  )١٦٥١(، أبو داود الزكاة  )١٠٧١(، مسلم الزكاة  )٢٢٩٩(البخاري يف اللقطة ) ١(
 .  لوال أن تكون صدقة:  بلفظ)  ٥ / ٣ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
 .  ) ١٦٠٧ - ١٦٠٥ / ٣ (ح مسلم صحي:  انظر) ٣(
 .  ) ١٦٠٧ - ١٦٠٥ / ٣ (صحيح مسلم :  انظر) ٤(
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 يف الذبائح 

 حكم ذبائح أهل الكتاب 
 حنن مجاعة يف قرية يف الصعيد ويوجد يف هذه القرية الكثري من - ٣٢٩س

،  ، وحنن نأكل من هذا اللحم الذي يبيعونه لنا اجلزارين وهم يدينون بالديانة املسيحية
 ؟  ؟ أفيدونا بذلك هل هذا حرام يا فضيلة الشيخ

$ãΠ  {:  ؛ ألن ذبائح أهل الكتاب مباحة بدليل قوله تعاىل هذا ليس حبرام yè sÛuρ t Ï% ©!$# 

(#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝä3ãΒ$ yè sÛuρ @≅ Ïm öΝçλ°; ( { )فاهللا  ، واملراد بطعامهم هنا ذبائحهم  )١ ،
، لكن بشرط أن يكونوا ذحبوها على الطريقة  أباح لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب

حبوها بغري الطريقة الشرعية كالصعق الكهربائي واخلنق أو الوقذ أو ما ، أما إذا ذ الشرعية
،  ، كما ال تؤكل ذبيحة املسلم إذا فعل هذه األشياء أشبه ذلك فإهنا ال تؤكل ذبائحهم

، كذلك الكتايب من باب  فاملسلم إذا ذكى على غري الطريقة الشرعية ال تؤكل ذبيحته
 .  عية فإهنا ال تؤكل ذبيحتهأوىل إذا ذكى على غري الطريقة الشر

 حكم أكل اللحوم املستوردة من غري بالد املسلمني 
، وقد                             ً     ً                       نستورد من الدول األجنبية حلم ا خالي ا من العظام وغري مطبوخ- ٣٣٠س

 ؟                       ً ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خري ا ، فهل جيوز لنا أكله حبالته تلك كثر استخدامه لبخس مثنه
 :  الد املسلمني هلا حالتاناللحوم املستوردة من غري ب

:  أن تكون من بالد كتابية يعين أهلها يدينون بدين أهل الكتاب:  احلالة األوىل
، فهذا النوع حالل بإمجاع  ، ويتوىل ذحبها كتايب على الطريقة الشرعية اليهود أو النصارى
$ãΠ  {:  املسلمني لقوله تعاىل yè sÛuρ t Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# @≅Ïm ö/ä3©9 öΝä3ãΒ$ yè sÛuρ @≅ Ïm öΝçλ°; ( { )٢(   ،

                                                 
 .  ٥:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٥:  سورة املائدة آية) ٢(
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؛ ألن غري الذبائح حالل من أهل الكتاب وغريهم  ذبائحهم بإمجاع أهل العلم:  وطعامهم
 .  ذكاة وكالفواكه وغريهاكاحلبوب والثمار مما ال حيتاج إىل 

             ً                                         ما كان مستورد ا من بالد كافرة غري كتابية كالبالد الشيوعية :  احلالة الثانية
ُ  َّ             ، وما ش ك  يف ديانة ذاحبه ، فهذا ال جيوز أكله ما مل يتول ذحبه مسلم أو كتايب والوثنية         ،

ُ  َّ            أو ش ك  يف طريقة ذحبه ؟ فاملسلم  لشرعيةهل كان على الطريقة الشرعية أو غري الطريقة ا:     
، فاألطعمة هلا خطورة                                                ُ             مأمور باالحتياط وترك املتشابه وفيما ال شبهة فيه غ نية عن املشتبه

، والذبائح بالذات هلا حساسية  ؛ ألهنا تغذي تغذية خبيثة عظيمة إذا كانت أطعمة خبيثة
، وأن  ، فيشترط فيها أن تكون الذبائح من أهل الذكاة وهو املسلم أو الكتايب عظيمة

 .  ، وإذا مل يتوفر هذا الشرطان فهي ميتة وامليتة حرام تكون التذكية على الطريقة الشرعية
                                           ً                         وعلى كل حال هذه اللحوم اليت ذكرت إذا كانت حلوم ا مستوردة من بالد كتابية 

        ُ                           ، وإذا ذ كيت على الطريقة غري الشرعية  ومذبوحة على الطريقة الشرعية فهي مباحة
، وإذا اشتبه عليك أمرها فاتركها إىل ما ال  أو ما أشبه ذلك فهذا حرامكالصعق بالكهرباء 

 .  ، واهللا أعلم شبهة فيه

 حكم أكل الطعام الذي يطبخه غري املسلمني 
ً    حنن من السودان ونعمل يف العراق وهناك من يطبخون الطعام لنا علم ا - ٣٣١س                                                            

كم يف هذا الطعام الذي ، ما رأي الشرع يف نظر بأهنم ال يدينون بالدين اإلسالمي
 ؟  نتناوله عندما يطبخونه لنا

ال شك أن املسلم ينبغي له أن يتجنب الكفار وخمالطتهم واألكل معهم واستعماهلم 
، واهللا جل وعال  ، ويف خمالطتهم شر ؛ ألهنم أعداء هللا ولرسوله يف أعماله اخلاصة

$  {:  يقول pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜ Î/  Ï iΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝ ä3 tΡθ ä9 ù' tƒ Zω$ t6 yz (#ρ –Š uρ $ tΒ ÷Λ — ÏΨ tã 

ô‰ s% ÏN y‰ t/ â !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# ô ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r& $ tΒ uρ ‘ Ï ÷‚ è? öΝ èδ â‘ρ ß‰ ß¹ ç t9 ø. r& 4 { )فهم أعداء اهللا )١ ، ، 

                                                 
 .  ١١٨:  سورة آل عمران آية) ١(
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، وأن يوليهم شئونه  ، ال جيوز للمسلم أن يثق هبم ، وأعداء املؤمنني وأعداء رسوله
ً                     ً       ، وأن يؤاكلهم وجيالسهم مطمئن ا إليهم ومنشرح ا صدره إليهم ومستأنس ا هبم ال  اخلاصة               ً                          

 يف الطبخ ، بل جيب عليه أن يفارقهم وأن يبعدهم عن أموره اخلاصة ال جيوز للمسلم هذا
،                                                                   ، أما أكل الطعام الذي طبخوه فال بأس به إال إذا وضعوا فيه مواد ا حمرمة وال يف غريه

كلحم خرتير ومشتقاته أو شيء من ذبائحهم إذا كانوا غري كتابيني فذبائح غري أهل 
                         ً                            ، فإذا وضعوا يف الطعام شيئ ا من ذبائحهم احملرمة أو من حلم  الكتاب حمرمة وهي ميتة

، أما إذا خال من هذه احملاذير فال بأس  ر ومشتقاته فإنه حيرم على املسلم أن يأكل منهاخلرتي
، ولكن كما ذكرنا حيرص على االبتعاد عنهم  أن يأكل املسلم من طعامهم وما طبخوه

 .  ؛ ألهنم غري مأمونني وتوليتهم شئونه اخلاصة

 وبالذات اللحوم حكم أكل األطعمة اليت تأيت معلبة من دول غري أهل الكتاب 
،   هل حيل لنا أكل األطعمة اليت تأيت معلبة من دول غري أهل الكتاب- ٣٣٢س

       ً       ، وغالب ا تكون                              ً                                وبالذات اللحوم اليت يكتب أحيان ا عليها ذبح على الشريعة اإلسالمية
 ؟  مكتوبة باللغة اإلجنليزية

ن األشربة أما املعلبات من األطعمة غري اللحوم من األجبان ومن اخلضراوات وم
؛  ؛ ألن األصل يف األطعمة واألشربة احلل ؛ فال حرج يف أكلها وشرهبا الغازية وغري ذلك

؛ فإن كانت  ؛ كاملسكرات واألشياء املشتملة على مواد حمرمة إال ما دل الدليل على حترميه
؛ فإن األصل  ، وليس فيها شيء من شحم اخلرتير ومشتقاته ليس فيها شيء من الكحول

 .  احللفيها 
أما إذا علمنا أن هذه املعلبات تشتمل على شيء حمرم من الكحول أو من حلم اخلرتير 

 .  ؛ ألهنا أصبحت خملوطة مبادة حمرمة ؛ فإنه حيرم علينا استعماله ومشتقاته
 .  ؛ فاألصل احلل                        ً أما إذا مل نعلم عنها شيئ ا

 :  ؛ فهذا فيه تفصيل أما إذا كانت هذه املعلبات من اللحوم
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؛ كاملستوردة  ؛ فإهنا ال حتل إذا كانت هذه اللحوم مستوردة من دولة غري كتابية
، وهي  ؛ ألن ذبائح الكفار غري الكتابيني ال حتل من الشيوعيني والوثنيني وسائر الكفرة

 .  ميتة
؛ فإن  ، وهي بالد النصارى أو بالد اليهود أما إذا كانت مستوردة من بالد كتابية

، قال  عاىل أباح لنا أكل ذبائحهم إذا ذحبوها على الطريقة الشرعيةاهللا سبحانه وت
$ãΠ  {:  تعاىل yè sÛ uρ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3 ©9 { )١(  . 

  واجلرائد وجيلس عليها حكم من يأكل على الصحف
 ؟   ما حكم من يأكل على الصحف واجلرائد وجيلس عليها- ٣٣٣س

ال جيوز األكل واجللوس على الصحف واجلرائد اليت تشتمل على شيء من ذكر اهللا أو 
؛                                              ً                            شيء من اآليات أو األحاديث النبوية أو تتضمن شيئ ا من الفتاوى واألحكام الشرعية

،   ولألحكام الشرعية  ً                                  هان ا لذكر اهللا وآياته وأحاديث رسول اهللا ألن هذا العمل يعترب امت
، أو يؤخذ اجلزء  والواجب أن ترفع هذه الصحف واجلرائد املتضمنة لشيء مما ذكر

 .  ، ويستعمل الباقي اخلايل من ذلك املشتمل منها على شيء مما ذكر
ء من القرآن أو أما الصحف واجلرائد اليت ال تشتمل على شيء من ذكر اهللا أو شي

 .  واهللا أعلم.  ؛ لعدم احملذور يف ذلك ؛ فال بأس يف استعماهلا األحاديث
وجيب على املسؤولني عن إصدار الصحف واجملالت اليت تشتمل على ذكر اهللا أو على 

، وذلك  شيء من اآليات واألحاديث أن ينبهوا القراء على وجوب احترامها والعناية هبا
 .  يف أول الصحيفة أو على غالف اجمللةبكتابة تنبيه يوضع 

                                                 
 .  ٥:  سورة املائدة آية) ١(
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 حكم اإلضراب عن الطعام لقصد صحيح 
؛ خاصة يف   ما حكم االمتناع عن الطعام ملدة حمدودة أو غري حمدودة- ٣٣٤س
؛ حيث إن االمتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجني للمناداة  السجن

 ؟  حبقوقه اإلنسانية داخل السجن
؛ فإنه ال  الطعام من أجل االحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب يف هالكهاالمتناع عن 

Ÿω  {:  ؛ لقوله تعاىل جيوز uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$# ¡ { )ىل، وقوله تعا  )١  :}  Ÿω uρ 

(#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 { )وقوله   )٢ ، }  ٤( )٣( }ال ضرر وال ضرار(  . 
؛ فال بأس به  ، وهو يؤدي إىل غرض مباح  يضرهأما إذا كان االمتناع عن الطعام ال

 .              ً                             إذا كان مظلوم ا ويريد أن يتخلص به من الظلم

 حكم قيام املرأة بعملية الذبح للبهائم 
 هل جيوز للمرأة أن تقوم بعملية الذبح للبهائم أم أن هذا الفعل خاص - ٣٣٥س
 ؟  بالرجال

، فإن امرأة  ، ومها يف األمر سواء ال حرج يف ذبح املرأة وال فرق بينها وبني الرجل
ً              كانت ترعى غنم ا يف زمن النيب               اعتدى الذئب على واحدة منها فأدركت الشاة وهي 

 مما يدل على أن ذبح املرأة ال )٥( عن أكلها فأذن يف ذلك حية فذكتها فسئل النيب 
ω  {:  ، واهللا تعاىل يقول حرج فيه وأنه مثل ذبح الرجل Î) $ tΒ ÷Λä øŠ©.sŒ { )وهذا يشمل  )٦ ،

                                                 
 .  ١٩٥:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )١/٣١٣(، أمحد  )٢٣٤١(جه األحكام ابن ما) ٣(
، ورواه ابن ماجه يف  ) ٧٤٥ / ٢ (، ورواه اإلمام مالك يف املوطأ  ) ٣٢٧ / ٥ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٤(

،  ٥٧ / ٢ (، ورواه احلاكم يف مستدركه  ) ٢٢٧ / ٤ (، ورواه الدارقطين يف سننه  ) ٧٨٤ / ٢ (سننه 
 .  ، ورواه غريهم ) ٥٨

 .  من حديث معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ)  ٢٢٦ / ٦ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٥(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٦(
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                   ً                    :}  ãΠ$yèsÛuρ                                    املسلم سواء كان ذكر ا أو أنثى أو كتابي ا أو كتابية من أهل الكتاب لقوله تعاىل

tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# @≅Ïm ö/ä3©9 { )وكذلك من  سواء ذكاها رجل منهم أو امرأة.   )١ ،
 .  ، واهللا أعلم املسلمني

 حكم ذبح املرأة لألضحية إذا مل يكن الرجل موجودا 
                             ً  ضحية عن الرجل إذا مل يكن موجود ا  هل جيوز للمرأة أن تذبح األ- ٣٣٦س

 ؟     ًمثال 
ال بأس بذكاة املرأة سواء األضحية أو غري األضحية لكن إذا كانت تذكي األضحية 

؛ ألنه ال جتوز النيابة عن الغري يف العبادة إال بإذنه  نيابة عن الغري فال بد من إذنه وتوكيله هلا
 . ، والعبادة ال بد هلا من نية عبادة؛ ألن األضحية                     ً         سواء كان النائب رجال  أو امرأة

  حكم كسر الرقبة بعد الذبح مباشرة
                           ً                      وقبل أن متوت البهيمة وأيضا  سلخ اجللد قبل أن متوت 

،   أنا أعمل يف ذبح البهائم فهل جيوز كسر الرقبة بعد الذبح مباشرة- ٣٣٧س
اجللد قبل وبعض أصحاب الذبائح يطلب مين أن أسلخ .  وقبل أن متوت البهيمة أم ال

 .  أن متوت وهي ال زالت حية الستعجاله فهل جيوز يل ذلك
إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة  { يقول النيب 

فيجب .  )٣( )٢( } أحدكم شفرته فلريح ذبيحته وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحّد
، ومن ذلك أنه ال  اإلحسان يف تذكية البهيمة بالرفق هبا وعدم إيالمها من غري حاجة

ينبغي له أن يكسر عنقها قبل أن متوت ألن يف هذا مزيد إيالم للبهيمة وكذلك سلخ 
                                                 

 .  ٥:  سورة املائدة آية) ١(
، النسائي الضحايا  )١٤٠٩(، الترمذي الديات  )١٩٥٥(مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ) ٢(

، الدارمي  )٤/١٢٥(، أمحد  )٣١٧٠(، ابن ماجه الذبائح  )٢٨١٥(، أبو داود الضحايا  )٤٤١٣(
 .  )١٩٧٠(األضاحي 

 .  من حديث شداد بن أوس رضي اهللا عنه) ١٥٤٨ /٣(رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٣(
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،  البهيمة ومزيد إيالم هلا؛ ألن هذا فيه إساءة إىل  ، كل هذا ال ينبغي جلدها قبل أن متوت
، وذلك بأن تذحبها الذبح الشرعي وتتركها  وحىت ولو أمرك صاحبها هبذا فإنك ال تطيعه

، فإذا ماتت شرعت يف قطع رقبتها وفصل رأسها إن شئت وسلخ جلدها وغري  حىت متوت
 . ذلك هذا من اإلحسان يف ذبح البهائم

  حكم شراء اللحم من جزارين ال يصلون 
، ويغلب   نقوم بشراء اللحمة من اجلزارين وال نعلم هل يصلون أم ال- ٣٣٨س

، مع العلم أننا  ؛ ألننا ال نراهم يف املساجد اجملاورة هلم على ظننا أهنم ال يصلون
، فهل جيوز الشراء  حنن الذين نذبح:  ، فقالوا سألناهم عن الذي يقوم بعملية الذبح

 ؟   وجزاكم اهللا خري اجلزاء؟ أفتونا منهم بعد الظن بعدم صالهتم
،  اللحم الذي يباع يف أسواق املسلمني من حيوانات مذبوحة يف بالد اإلسالم

 وال ينبغي السؤال عنه ما مل يتبني ويتحقق أنه من غري - واحلمد هللا -األصل فيه احلل 
 عن قوم حديثي عهد باإلسالم جيلبون اللحوم يف        ُ        ، وقد س ئل النيب  ذكاة شرعية

ُ               ، وال ي د ر ى أ ذ ك ر وا اسم اهللا أم ال  املسلمنيأسواق َ َ َ    َ  ْ ، فقال عليه الصالة والسالم       ُ 
، فلم   يعين التسمية اليت تكون على األكل)٢( )١( }مسوا اهللا أنتم وكلوا  {:  للسائلني

 وكون - واهللا أعلم -م يكن للشك الذي دار يف أذهان السائلني جمال يف حترمي اللح
؛ ألن ترك   يتساهلون يف صالة اجلماعة ال يقتضي حترمي ذبائحهمهؤالء املسئول عنهم

 .                       ً            ُ                                   ً صالة اجلماعة وإن كان حمرم ا إال أنه ال ي خرج من امللة وال يعترب به اإلنسان كافر ا

                                                 
، ابن ماجه  )٢٨٢٩(، أبو داود الضحايا  )٤٤٣٦(، النسائي الضحايا  )٥١٨٨(البخاري الذبائح والصيد ) ١(

 .  )١٩٧٦(، الدارمي األضاحي  )١٠٥٤(، مالك الذبائح  )٣١٧٤(الذبائح 
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٢٢٦ / ٦ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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ِ                                حكم مجع األقارب على طعام بقصد التعرف  مبكان املرتل وهي ما تعرف بالرتالة                                    
 لقد انتقلنا إىل بيت جديد ونريد أن نعد وليمة بقصد التعريف باملرتل - ٣٣٩س

 ؟  ، فما حكم ذلك ومجع اجلريان واألقارب واألصدقاء
ال بأس بعمل الوليمة مبناسبة الرتول يف بيت جديد جلمع األصدقاء واألقارب إذا كان 

َ               ، أما إن  ص اح ب  ذلك اعتقاد أن هذا من باب الفرح والسرور  َ  هذه الوليمة تدفع شر         ْ  َ 
، أما إذا كان من باب العادات فال  ؛ ألنه شرك واعتقاد فاسد ، فهذا العمل ال جيوز اجلن

 .  بأس به

 حكم العمل يف مزارع دجاج تعلف مبواد جنسة 
، وأعمل يف مزارع   أنا مهندس زراعي متخصص يف اإلنتاج احليواين- ٣٤٠س
إن فيه :  ، فهي تقول بيت حول هذا العمل، وقد وقع خالف بيين وبني خطي الدجاج

؛ ألن علف الدواجن يف الغالب عبارة عن دم جمفف وخملفات اجملازر  شبهة وجيب تركه
                   ً                                   ، فهل هذا العمل فعال  جيب تركه رغم أن هذا ختصصي وهو العمل  وأمساك ميتة جمففة

 ؟  الوحيد الذي أعيش منه
 هنى ؛ ألن النيب  ه ال جيوز أكلها                       ً                  إذا كان علف الدواجن مكون ا من النجاسات فإن

،                                      ُ      ُ            وهي اليت تأكل النجاسات من الدواب حىت ت حبس وت طعم الطاهر)١(عن اجلاللة 
وبالتايل ال جيوز لإلنسان أن يقوم بعمل تربية الدواجن من هذه املادة النجسة ويبيعها على 

ّ      ؛ ألن اهللا إذا حر م شيئ ا حر م مثنه الناس من أجل أكلها    ً      ّ ب على املسلم أن يلتمس ، والواج              
، وبإمكانه أن يستبدل العلف النجس بعلف طاهر     ً                            عمال  آخر غري هذا العمل لطلب الرزق
 .  ويستمر يف عمله يف إنتاج الدواجن

                                                 
،  ) ١٠٦٤ / ٢ (، و سنن ابن ماجه  ) ١١٧ / ٦ (، و سنن الترمذي  ) ٣٥٠ / ٣ (انظر سنن أيب داود ) ١(

، من حديث ابن عباس رضي  ) ٢٤٠ / ٧ (، وانظر سنن النسائي   عنهماكلهم من حديث ابن عمر رضي اهللا
 .  اهللا عنهما
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 يف الصيد 

 حكم أكل الطيور اليت تصاد بالسالح
  أو بكالب الصيد ورميها يف السيارة وفيها الروح وبعد ذلك متوت 

تل الصيد مثل الطيور واألرانب وحنوها بالسالح أو  أسأل عن ق- ٣٤١س
، فهل حيل أكلها  ، وبعد ذلك متوت بكالب الصيد ورميها يف السيارة وهي مل متت بعد

 ؟                       ً ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خري ا هبذه الطريقة أم ال
                            ً                                          ما رميته بالبندق من الصيد طري ا كان أو غري ذلك أو أرسلت عليه الكلب املعلم 

، فإنه حيل بشرط   مات على إثر صيد اجلارحة له أو إصابة رصاص البندق لهفصاده فإن
، قال  أن تكون ذكرت اسم اهللا تعاىل عند إرسال الكلب أو إطالق النار من البندق

θ#)  {:  سبحانه وتعاىل è= ä3sù !$ ®ÿ ÊΕ zõ3|¡øΒ r& öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ãä.øŒ$#uρ tΛôœ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã ( { )وقال النيب   )١ ، 

               ً      فما أدركته ميت ا من )٣( )٢( }إذا أرسلت كالبك املعلمة وذكرت اسم اهللا عليها فَكُلْ  {
، وهذه هي  ، وقد ذكرت اسم اهللا عند إرساهلا فإنه حيل ثر إصابة الرصاص أو اجلارحة لهإ

، وأما ما أدركته وفيه حياة مستقرة فهذا ال بد أن تذكيه فال حيل إال إذا  ذكاته الشرعية
، بل حياة على سبيل الزوال أو حركات  ، وإن أدركته وفيه حياة غري مستقرة ذكيته
؛ ألنه يف حكم ما مات                  ً     ، مث مات فهذا أيض ا حالل  الوقت لتذكيته، ومل يتسع املوت

 :  ، فاحلاالت ثالث باإلصابة

                                                 
 .  ٤:  سورة املائدة آية) ١(
، الترمذي الصيد  )١٩٢٩(، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان  )٥١٦٦(البخاري الذبائح والصيد ) ٢(

، أمحد  )٣٢٠٨(، ابن ماجه الصيد  )٢٨٤٧(يد ، أبو داود الص )٤٢٦٧(، النسائي الصيد والذبائح  )١٤٧٠(
)٤/٢٥٦(  . 

 .  من حديث عدي بن حامت رضي اهللا عنه)  ٢٢٠ / ٦ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
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 .               ً                                               ما أدركته ميت ا باالصطياد فهو حالل بشرط ذكر اسم اهللا عند اإلرسال: األوىل
، مث مات يف احلال فهو حالل بشرط ذكر                                ما أدركته حي ا حياة غري مستقرة: والثانية

 .  عند اإلرسالاسم اهللا 
                                                                    ما أدركته حي ا حياة مستقرة فال حيل إال بتذكيته مع ذكر اسم اهللا عليه عند : والثالثة

 .  الذكاة

 حكم أكل الطيور اليت تصاد بالبنادق 
                    ً      ، هل أكلها يعترب حرام ا ألهنا   الطيور اليت يتم صيدها بواسطة البنادق- ٣٤٢س

 ؟  تعترب ميتة
ّ                             إذا كان الرامي مس ى اهللا عند إطالق الرصاص عليها -لبنادق الطيور اليت يتم صيدها با                 

، وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فإهنا ال حتل إال  ومل يدركها وفيها حياة فهي حالل
 . بذكاة شرعية

  حكم مكان عضة الكلب يف الصيد 
 ما احلكم يف مكان العضة الذي ميسكه كلب الصيد بفمه من الذي - ٣٤٣س
ب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب أم ال ينطبق هذا احلكم إال على ، هل جي يصيده

 ؟  اآلنية اليت يأكل ويشرب فيها الكلب فقط
=θè#)  {:  ؛ ألن اهللا تعاىل قال           ُ                        كلب الصيد ي عفى عن أثر عضته يف الصيد ä3sù !$ ®ÿ ÊΕ zõ3|¡øΒ r& 

öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ãä.øŒ$#uρ tΛôœ$# «!$# Ïµ ø‹n= tã ( { )وكذلك النيب  )١ ،إذا أرسلت كالبك  {:   يقول

                                                 
 .  ٤:  سورة املائدة آية) ١(
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 ١٢٤٤

، إمنا الغسل سبع مرات  ل ومل يأمر بالغس)٢( )١( }املعلمة وذكرت اسم اهللا عليه فكل 
 .  إحداهن بالتراب خيتص باإلناء إذا أكل منه سواء كان كلب صيد أو غريه

 حكم جعل كالب الصيد يف داخل البيت 
ً                                   ، ودائم ا وهي عندي يف البيت حىت يف وقت النوم   عندي كالب صيد- ٣٤٤س       

؟  ب يف حملي         َّ                           ، فهل علي  شيء من اإلمث بسبب إدخال الكال تنام معي يف غرفة واحدة
 ؟                    ً أفيدوين جزاكم اهللا خري ا

، وإما  ، وإما ملاشية إما لصيد:   هنى عن اقتناء الكالب إال لثالثة أغراضالنيب 
، ولكن كوهنا تكون   فاختاذ الكالب ألحد هذه األغراض الثالثة ال بأس به)٣(حلراسة 

؛ ألن            ً     عل هلا مكان ا آخر، فاج معك يف داخل البيت ويف غرفة النوم نرى أنه ال داعي إليها
ال تدخل املالئكة بيًتا فيه  {:   قال، والرسول  هذا فيه مضار صحية وال داعي إليه

،   ومل يستثن بينما استثىن يف قضية االقتناء كلب الصيد واملاشية واحلراسة)٥( )٤( }كلب 
 .  ن تكون يف البيوتوهذا ال يفهم منه أ

 حكم صيد األمساك من احلرم 
، وبعد مدة   اشتريت جمموعة كبرية من األمساك احلية من أطفال مبكة- ٣٤٥س

؛ علمت أن مصدر هذه األمساك هو منطقة يف مكة يوجد فيها املاء اجلاري  من الزمن

                                                 
ي الصيد ، الترمذ )١٩٢٩(، مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان  )٥١٦٦(البخاري الذبائح والصيد ) ١(

، أمحد  )٣٢٠٨(، ابن ماجه الصيد  )٢٨٤٧(، أبو داود الصيد  )٤٢٦٣(، النسائي الصيد والذبائح  )١٤٧٠(
)٤/٢٥٦(  . 

 .  من حديث عدي بن حامت رضي اهللا عنه)  ٢٢٠ / ٦ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .   هريرة رضي اهللا عنه، من حديث أيب ) ٦٧،  ٦٦ / ٣ (انظر صحيح اإلمام البخاري ) ٣(
، النسائي  )٢٨٠٤(، الترمذي األدب  )٢١٠٦(، مسلم اللباس والزينة  )٣٠٥٣(البخاري بدء اخللق ) ٤(

 .  )٤/٢٩(، أمحد  )٣٦٤٩(، ابن ماجه اللباس  )٤١٥٣(، أبو داود اللباس  )٥٣٤٨(الزينة 
 .   طلحة رضي اهللا عنه، من حديث أيب ) ٦٤ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٥(
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 ١٢٤٥

ل ما اشتريت من ؛ فهل يلحق يب اإلمث يف تربية أو أك ، وتعيش هذه األمساك فيها     ً دائم ا
 ؟  هذه األمساك

 .  ؛ ال السمك وال غريه ال جيوز اصطياد الصيد يف احلرم
وال  : " ) ٢٦/١١٧ ( " جمموع الفتاوى " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف

 .  انتهى.  " ؛ كالسمك على الصحيح ، وإن كان من املاء يصطاد به صيد
 .  " وال حيرم صيد البحر إن مل يكن باحلرم : " ) ٤/٢٦ ( " الزاد وشرحه " وقال يف

،  ، جزم به غري واحد ؛ حرم صيده فإن كان باحلرم : " " احلاشية " قال ابن قاسم يف
؛ ألن التحرمي فيه  وصححه يف التصحيح وغريه والشارح والشيخ وغريمها

 .  انتهى " للمكان
؛  ، وال أكلها  ماء باحلرم؛ ال حيل للسائل صيد هذه األمساك اليت تعيش يف فعليه

 .  واهللا أعلم.  )٢( )١( }وال ُينفر صيده  {:   يف احلرملعموم قوله 

 حكم دهس القطط أو الكالب عن غري قصد بالسيارة 
؛       ً                                                    أحيان ا وأنا أقود سياريت بسرعة تتعرض يل بعض القطط أو الكالب- ٣٤٦س

         َّ             ؛ فهل علي  إمث يف هذا أم  ، فأدهسها على الرغم مين يطرة على السيارةفال أستطيع الس
 ؟  ال

؛ كالسباع  ؛ إال إذا كانت مؤذية ، ال جيوز االعتداء عليها وقتلها احليوانات هلا حرمة
، وإذا كانت  ؛ فهذه ال جيوز قتلها ، أما احليوانات غري املؤذية واحليات واألشياء املؤذية
، وأن تترك هلا  ؛ فعليك أن حتافظ على حياهتا  وأنت يف السيارةعرضت لك يف طريق

، ومل تتمكن من  ، ودهستها من غري قصد ، أما إذا مل تتمكن من ذلك فرصة املرور

                                                 
، أبو داود املناسك  )٢٨٩٢(، النسائي مناسك احلج  )١٣٥٣(، مسلم احلج  )١٥١٠(البخاري احلج ) ١(

 .  )١/٢٥٩(، أمحد  )٢٠١٧(
 .  ) ٩٤ / ٣ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
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 ١٢٤٦

؛ ألهنا  ، إمنا تأمث لو تعمدت قتلها بدون مربر ؛ فال حرج عليك من ذلك االمتناع عنها
 .  حيوانات هلا حرمة وليست مؤذية

 لذكور يف املواشي رغبة يف تسمينها وكذلك عملية الوسم حكم خصي ا
، وهي   جتري عادة عند بعض األشخاص املشتغلني بتربية املواشي- ٣٤٧س

؟ كذلك  ؛ فهل هذا جائز أم ال ؛ رغبة يف تسمينها إجراء عملية اخلصي للذكور منها
، وحنو   قطعها، أو ؛ بكيها بالنار وضع عالمة على أذن احليوان:  ؛ أي عملية الوسم

 ؟  ؛ فهل يف ذلك إمث على فاعله أم ال             ً      ً    ؛ مما يسبب أمل ا شديد ا له ذلك
، وجيب  ، وعدم إحلاق الضرر هبا من غري مصلحة شرعية جيب اإلحسان باحليوانات

 .  الرفق هبا
، أو ومسه ألجل أن يعرف إما بقطع أذنه أو  أما مسألة خصي احليوان ألجل تسمينه

، لكن جيب أن يستعمل مع  ؛ ألن هذا ملصلحة ؛ فال بأس بذلك لككيه أو ما أشبه ذ
، وأال يستعمل يف طريقة اخلصي أو طريقة الوسم  احليوان يف إجراء هذه العملية األسهل

 .  الطريقة املؤملة اليت تؤذي احليوان بدون فائدة
 َ ٍّ    ك ي  وال             ِ؛ فال يؤذيه ب  ، فيتجنب وجه احليوان على أنه حيرم أن حيصل الوسم يف الوجه

، أما  ؛ ألنه منهي عن ضرب الوجه والوسم بالوجه بقطع وال بضرب وال بغري ذلك
؛  ، سواء كان بقطع طرف منها أو خرقها أو كيها بنار ؛ فال بأس بذلك الوسم يف األذن
 .  ، لكن عليه أن يستعمل الطريقة املرحية يف هذا ألنه ملصلحة
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 كتاب األميان والنذور 

 يف األميان 

 حكم احللف على القرآن على فعل شيء مث وجد ما هو خري منه
  فترك العمل مبا حلف عليه 

، مث وجد ما هو   إذا حلف شخص على القرآن الكرمي أن يفعل كذا- ٣٤٨س
 ؟  خري منه فترك العمل مبا حلف عليه فهل عليه كفارة ميني يف هذه احلالة

 حيلف بدون أن يكون ذلك على احللف على القرآن الكرمي ال ينبغي بل:     ًأوال 
                              ّ ، ولو مل تكن على املصحف ألن اهللا جل   ، واملؤمن حيترم اليمني املصحف أو على القرآن

þθ#)  {:  وعال يقول Ýàxôm $#uρ öΝä3oΨ≈yϑ ÷ƒ r& 4 { )فاملؤمن يوقر اليمني باهللا وحيترمها وال حيلف .  )١
                                    ً     ، أما من ناحية إذا حلف أن ال يفعل شيئ ا أو                                      ً إال عند احلاجة وإذا حلف فإنه يكون صادق ا

، بل يستحب له أن يفعل الذي هو  حلف أن يفعله ورأى خمالفة اليمني أحسن فال بأس
وإين واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على ميني وأرى  { ؛ لقوله              ِّ         أحسن وأن يكف ر عن ميينه

واهللا جل وعال .  )٣( )٢( }غريها خًريا منها إال كفرت عن مييين وفعلت الذي هو خري 

  .  )Ÿωuρ (#θè=yèøgrB ©!$# Zπ|Êóãã öΝà6ÏΨ≈yϑ÷ƒX{ χr& (#ρ•y9s? (#θà)−Gs?uρ (#θßsÎ=óÁè?uρ š÷t/ Ä¨$̈Ψ9$# 3 { )٤  {:  يقول
فال تكون اليمني حائلة بينه وبني الفعل الذي هو خري بل عليه أن يفعل الذي هو خري 

 .                   ّ      ن خالف اليمني ويكف ر عنهاوإ

                                                 
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية) ١(
، ابن ماجه  )٣٢٧٦(، أبو داود األميان والنذور  )١٦٤٩(، مسلم األميان  )٦٢٤٩(البخاري األميان والنذور ) ٢(

 .  )٤/٤٠١(، أمحد  )٢١٠٧(الكفارات 
 .  من حديث أيب موسى األشعريوللحديث قصة.  ) ١٢٦٩،  ١٢٦٨ /٣(رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ) ٣(
 .  ٢٢٤:  سورة البقرة آية) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٢٤٨

 الفرق بني اليمني املكفرة وغري املكفرة 
 ؟   ما هو الفرق بني اليمني املكفرة وغري املكفرة- ٣٤٩س

اليمني املكفرة هي اليت يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن فإذا صدرت اليمني من 
#}ω ãΝä.ä‹Ï  {:  ، واهللا جل وعال يقول غري قصد فهذه لغو ال تنعقد xσãƒ ª!$# Èθ øó̄=9$$ Î/ þ’ Îû 

öΝä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& { )وكذلك إذا عقدها  وهي اليمني اليت جتري على لسانه من غري قصد.   )١ ،
وإن .  ، فهذا من لغو اليمني ن خبالفه                                  ّ      وقصدها على أمر ماض بناء على غالب ظن ه فبا

 )٢(، وهي من كبائر الذنوب  ، فهذه الغموس يأمث عليها حلفها وهو كاذب يف ذلك
، ولكن فيها التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل بأن يتوب ويستغفر اهللا وال  وليس فيها كفارة
 .  يعود ملثل هذا

 اليمني الغموس وكفارته 
؟ وإنين مريضة  ؟ وما هي الكفارة هي اليمني الغموسما :   امرأة تقول- ٣٥٠س
            ً                            ، وأضطر أحيان ا باحللف بالقرآن الكرمي ألمنع  ، وأتعاجل عند طبيب نفساين      نفسي ا

، وأخشى أن أكون قد  ، وأكثر األحيان أحنث باليمني نفسي من عمل شيء ال أريده
 .  أرجو اإلفادة.  وقعت باليمني الغموس

، وال ينبغي للمسلم أن يتساهل يف شأن اليمني  مرها خطري أإن اليمني باهللا 
، بل ينبغي للمؤمن عدم احللف إال عند  ويكثر من األميان من غري داع إىل ذلك

Ÿω  {:          ّ         ، واهللا جل  وعال يقول ، وال حيلف على صدق وعلى بر احلاجة uρ ôì ÏÜ è? ¨≅ ä. 

7∃ ξ ym A Îγ ¨Β ∩⊇⊃∪ { )وكثرة احللف من صفات املنافقني كثري احللف:  ؛ يعين  )٣ ،  ،

                                                 
 .  ٢٢٥:  سورة البقرة آية) ١(
 .  من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه.  ) ٢٢٨،  ٢٢٧ /٧(بخاري انظر صحيح اإلمام ال) ٢(
 .  ١٠:  سورة القلم آية) ٣(
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 ١٢٤٩

؛ فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن كثرة   على الكذب وهم يعلمونوقد أخرب أهنم حيلفون
 .  ، وال حيلف إال عند احلاجة ؛ ألهنا مسؤولية كبرية            ِّ           ، وأن ال يعو د لسانه ذلك األميان

                            ٍ     ً  ؛ فهي أن حيلف باهللا على أمر ماض  كاذب ا  لغموس اليت سألت عنهاأما اليمني ا
، أو حيلف على سلعة  ، وال كان كذا وكذا ، كأن حيلف أنه ما صار كذا وكذا      ً متعمد ا

؛ فهذه هي  وما أشبه ذلك.  ، وأهنا سليمة من العيوب وهي غري سليمة أنه اشتراها بكذا
؛ ألهنا تغمس صاحبها يف           ً ومسيت غموس ا،  ، وهي من كبائر الذنوب اليمني الغموس

 .  ، مث يف النار اإلمث
؛  ؛ ليغرروا هبا الناس وهذه اليمني أكثر ما تقع من الذين يبيعون ويشترون

 .  ، ولريوجوا سلعهم بذلك وليصدقوهم
 وذكر الوعيد )٢( )١( }لسلعة ممحقة للربكة إن اليمني منفقة ل { وقد قال النيب 

،  ؛ فهذه هي اليمني الغموس على الشخص الذي ال يبيع إال بيمينه وال يشتري إال بيمينه
، وإمنا كفارهتا التوبة إىل  مل يشرع هلا كفارة مالية أو صيام:  ؛ يعين وهذه ليس هلا كفارة
 .  ن ال يعود إىل احللف هبذه اليمني، وأ ، والندم على ما حصل منه اهللا سبحانه وتعاىل

، وأهنا ختالف  ، وأهنا تكرر منها ذلك وأما ما ذكرت السائلة من أهنا حتلف بالقرآن
 .  ؛ حتلف بالقرآن على أن ال تفعل كذا أو أن تفعل كذا ميينها

، وهو صفة  ؛ ألن القرآن كالم اهللا سبحانه وتعاىل احللف بالقرآن ال بأس به:  نقول
؛ ككالمه وسائر  ، واملسلم حيلف باهللا أو بصفة من صفاته سبحانه وتعاىل تهمن صفا

 وهو  ومن ذلك كالم اهللا صفاته اليت وصف هبا نفسه أو وصفها هبا رسوله 
 .  القرآن

                                                 
،  )٣٣٣٥(، أبو داود البيوع  )٤٤٦١(، النسائي البيوع  )١٦٠٦(، مسلم املساقاة  )١٩٨١(البخاري البيوع ) ١(

 .  )٢/٢٣٥(أمحد 
 .  لفاحل:  ، بلفظ ) ١٢ / ٣ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
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 ١٢٥٠

، وأن ميتنع عن  ولكن كما ذكرنا ينبغي للمسلم أن ال يتسارع إىل احللف واليمني
؛ ألن احللف مسؤولية  يفعل الطاعات من غري حلف، وأن  األمور احملظورة من غري حلف

 .  عظيمة وخطر كبري
؛ فإهنا يكون عليها  أما ما صار من السائلة من أهنا حلفت بالقرآن وخالفت ميينها

، مث  ، أو على أمر مستقبل أن ال تفعله الكفارة إذا حلفت على أمر مستقبل ممكن أن تفعله
#}Ÿω ãΝä.ä‹Ï  {:  قال سبحانه وتعاىل؛ كما            ِّ ؛ فإهنا تكف ر خالفت ميينها xσãƒ ª!$# Èθ øó ¯=9$$ Î/ þ’ Îû 

öΝä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Å3≈ s9uρ Νà2 ä‹Ï{# xσãƒ $ yϑÎ/ ãΝ›?‰ ¤)tã z≈ yϑ ÷ƒ F{$# ( ÿ…çµ è?t≈ ¤s3sù ãΠ$ yèôÛÎ) Íο u|³tã tÅ3≈ |¡tΒ ôÏΒ ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ 

tβθ ßϑÏè ôÜè? öΝä3Š Î= ÷δ r& ÷ρ r& óΟßγ è?uθ ó¡Ï. ÷ρ r& ãƒ Ìøt rB 7π t6 s% u‘ ( yϑ sù óΟ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& 4 y7 Ï9≡sŒ äο t≈ ¤x. öΝä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& 

#sŒÎ) óΟçFøn= ym 4 (#þθÝàxôm $#uρ öΝä3oΨ≈yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡x‹x. ßÎit7ãƒ ª!$# öΝä3s9 Ïµ ÏG≈tƒ#u ÷/ä3ª= yè s9 tβρãä3ô±n@ ∩∇∪ { )١(   . 
؛ فبني خصال ثالث  أما التخيري:  ختيري وترتيب:  فكفارة اليمني جتمع بني أمرين

؛  ؛ خيري يف هذه األمور ، أو كسوة عشرة مساكني ، أو إطعام عشرة مساكني العتق:  هي
yϑ  {:  ؛ لقوله تعاىل ثالثة أيام؛ فإنه يصوم  فإذا مل يقدر على واحدة منها sù óΟ©9 ô‰Åg s† 

ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& 4 { )٢(   . 
 .  هللا أعلموا.  فهذه كفارة اليمني املنعقدة اليت قصد احلالف عقدها على أمر ممكن

                             ً           ً               كثرة احللف باهللا العظيم وأحيانا  يكون عفويا  ويكون غري صادق 
، وبعض األحيان يأيت احللف   كثرة احللف باهللا العظيم يف أكثر األحيان- ٣٥١س

، فهل عليه                               ً        ، وبعض األحيان يكون الشخص صادق ا يف حلفه                    عفوي ا ويكون غري صادق
 ؟  كفارة يف كلتا احلالتني

، وال حيلف إال  ، وأال حيلف املسلم إال وهو صادق م اليمني باهللا وتوقريهاجيب احترا
Ÿω  {:  ، قال تعاىل ، وكثرة احللف تدل على التهاون باليمني عند احلاجة uρ ôìÏÜè? ¨≅ ä. 

                                                 
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية) ٢(
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7∃ξ ym AÎγ ¨Β ∩⊇⊃∪ { )هبا الكفارة هي اليت قصد عقدها على أمر ، واليمني اليت جتب   )١

≈Å3  {:  ، قال تعاىل مستقبل ممكن s9uρ Νà2 ä‹Ï{# xσãƒ $ yϑ Î/ ãΝ›?‰ ¤)tã z≈ yϑ ÷ƒ F{$# ( ÿ…çµ è?t≈ ¤s3sù ãΠ$ yè ôÛÎ) 

Íο u|³tã tÅ3≈ |¡tΒ { )اآلية )٢  . 

 حكم احللف باهللا وكثرة احلنث باحللف 
      ً   ، أحيان ا  ، فأكثر من احللف باهللا عندما أغضب                    أنا إنسان عصيب جد ا- ٣٥٢س

، وال أعرف         ً                      ً         ، وأحيان ا أقسم بأن ال أفعل شيئ ا مث أفعله                  ً           أقسم بأن أفعل شيئ ا مث ال أفعله
عاهدت اهللا يف صاليت بأن ال أعود مرة أخرى ، وقد  كم عدد املرات اليت أقسمت هبا

، وإذا أقسمت وأنا حباليت                               ً     ، وأنين ال أقسم عندما أكون غاضب ا جد ا إىل ذلك الشيء
ً                ، علم ا بأنين ال أعرفها ؛ ما حكم القسم يف املرات اليت ال أبر هبا هذه أنفذ القسم ؟      

 ؟                           ً ومباذا تنصحونين جزاكم اهللا خري ا
 .  ، وال جيوز اإلكثار من احللف ، جيب احترامه ظيماحللف باهللا أمره ع

þθ#)  {:  قال اهللا تعاىل Ýàxôm $#uρ öΝä3oΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 { )ال حتلفوا:  معناه:  ؛ قيل )٣  . 

Ÿω  {:  وقال تعاىل uρ ôìÏÜè? ¨≅ä. 7∃ξ ym AÎγ ¨Β ∩⊇⊃∪ { )٤(  . 
؛ فرب  ، وإذا حلفت ، وأن ال حتلف إال عند احلاجة إىل احللف فعليك بالتوبة من ذلك

، وهي  ؛ فكفر عنها إذا كانت مما يشرع منه الكفارة ، وإذا حنثت يف اليمني بيمينك
، مث  ، كأن حتلف لتفعلن كذا أو ال تفعل كذا اليمني اليت تكون على شيء مستقبل ممكن

؛ فهي اليمني الغموس اليت ليس فيها  ، أما اليمني على املاضي وأنت كاذب خالفت ميينك
 .  ، وعدم العودة إليها ، وإمنا فيها التوبة إىل اهللا كفارة

                                                 
 .  ١٠:  سورة القلم آية) ١(
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ١٠:  سورة القلم آية) ٤(
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، وهل هي مما تشرع فيه الكفارة       ً  سابق اوما دمت ال تعرف نوع األميان اليت حلفتها
،  ؛ فالواجب عليك التوبة واالستغفار وحفظ اليمني يف املستقبل ، وال تعرف عددها أو ال

 .  واهللا أعلم.  وليس عليك غري ذلك

 من حلف على شيء أن ال يفعله أكثر من مرة مث يفعله 
مث أقسم أال يفعله ،  ، مث فعله                                ً  إذا أقسم إنسان على أال يفعل شيئ ا- ٣٥٣س
 ؟  ، فما احلكم هل يلزمه كفارة واحدة أم عدة كفارات ، مث فعله ورمبا ثالثة ثانية

                        ِّ                          على شيء واحد قبل أن يكف ر فإنه يلزمه كفارة واحدة إذا كرر األميان باهللا 
، مث حلف مرة ثانية على نفس الشيء فإنه يلزمه كفارة                  َ َّ ، أما إذا حلف وك ف ر للجميع
  . ثانية

 من حلف على زوجته أن ال تدخل عليه مث دخلت 
 حصلت بيين وبني زوجيت مشاجرة فحلفت عليها باهللا العظيم أن ال - ٣٥٤س

ْ                        ، وفعال  تركت  مرتيل وذهبت إىل بيت أبيها         َّ                    تدخل علي  الغرفة اليت أنا فيها ، ولكن        ً    
 احلياة بيننا                      َّ                                       عمي حاول يف إرجاعها إيل  رغم رفضي وأدخلها إىل بييت وتراضينا وعادت

              ً     ؟ وهل تعترب طالق ا أم                َّ                ؟ وماذا جيب علي  مقابل تلك اليمني ، فما احلكم يف هذا طبيعية
 ؟  ال

، وأن يغضب عليها الغضب الذي حيمله على أن  ال ينبغي للزوج أن حيتد على زوجته
،  ؛ ألن هذا معناه فساد العشرة وقطع العشرة بني الزوجني حيلف عليها أال تدخل عليه
$°èδρçÅ£  {:  واهللا سبحانه وتعاىل يقول tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 β Î* sù £èδθ ßϑçF÷δ Ìx. # |¤ yè sù β r& (#θèδ tõ3s? 

$ \↔ ø‹x© Ÿ≅ yè øgs† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù #Zöyz #ZÏWŸ2 ∩⊇∪ { )فيجب أن تكون العشرة بني الزوجني قائمة   )١ ،
، وال ينبغي أن يتعاطى أحد الزوجني ما  على احملبة واملودة والتعاون على الرب والتقوى

، وبالنسبة ملا قام به عمك من اإلصالح بينكما وإعادة  يعكر العشرة وال جيوز له ذلك
                                                 

 .  ١٩:  سورة النساء آية) ١(
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، وهكذا الذي ينبغي للمسلم أن    ً خري ا، وجزاه اهللا  ، فقد أحسن يف هذا الزوجة إليك
ً                            يكون م ص ل ح ا بني املتخاصمني ال سيما الزوجني ، وأما بالنسبة لليمني اليت حلفتها       ُ  ِْ 

Ÿω ãΝ  {:  ، قال اهللا تعاىل  فهي ميني مكفرة باهللا ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθ øó ¯=9 $$ Î/ þ’ Îû öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r&  Å3≈ s9 uρ 

Ν à2 ä‹ Ï{# xσ ãƒ $ yϑ Î/ ãΝ ›?‰ ¤) tã z≈ yϑ ÷ƒ F{ $# ( ÿ… çµ è? t≈ ¤ s3 sù ãΠ$ yè ôÛ Î) Íο u |³ tã t Å3≈ |¡ tΒ ô ÏΒ ÅÝ y™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜ è? 

öΝ ä3Š Î= ÷δ r& ÷ρ r& óΟ ßγ è? uθ ó¡ Ï. ÷ρ r& ãƒ Ì øt rB 7π t6 s% u‘ (  yϑ sù óΟ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ äο t≈ ¤ x. öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& # sŒ Î) 

óΟ çF ø n= ym 4 { )وأن تعاشر زوجتك وأن تتركها  ، فالواجب عليك أن تكفر عن ميينك  )١ ،
إطعام عشرة مساكني لكل مسكني :  ، والكفارة هي كما ذكرها اهللا تعاىل تدخل عليك

، أو  شرة مساكني لكل مسكني ثوب جيزيه يف صالتهنصف صاع من الطعام أو كسوة ع
؛ فإنك تنتقل إىل الصيام بأن تصوم  ، فإذا مل تستطع واحدة منها عتق رقبة إذا تيسر ذلك

، هذا هو الذي جيب                ً                                      ثالثة أيام بديال  عن اخلصال الثالث اليت مل تستطع واحدة منها
 .                            ً عليك وال تعترب هذه اليمني طالق ا

 جها إهنا حمرمة عليه إذا دخل أخوه حكم من قالت لزو
ً                                قالت يل زوجيت بأين لو أدخلت أخ ا يل مرتلنا دون علمها فإهنا تصبح - ٣٥٥س                            

ّ حمر مة علي        ّ ، فهل يف هذه احلالة تكون  ، وحدث أن دخل هذا األخ دون أن أخربها  
 ؟  حمرمة أم ماذا

  ،                ذلك وتأذن له                                                                       إذا كان قصدها منع دخول هذا الشخص يف املرتل إال بعد أن تعلم ب             
ْ               وأدخلَته املرتل بدون علمها وإذهنا فقد خالفَت ما حلفْت عليه                  َ                          ، وهذا جيري جمرى اليمني           َ                                 

                                                            ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكني لكل مسكني نـصف                                    فيكون عليها كفارة ميني   
              ً               ، فإن مل جتد شيئًا من هذه                                                              صاع من الطعام أو كسوة عشرة مساكني لكل مسكني ثوب         

  .                  ث فتصوم ثالثة أيام          اخلصال الثال

                                                 
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية) ١(
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  احلكم إذا تكرر قول الزوجة لزوجها أهنا حمرمة عليه إذا دخل أخوه 
 ؟   ومثل هذا احلكم يف كل حالة حترم الزوجة نفسها على زوجها- ٣٥٦س
 .  يكون حكمه كفارة اليمني.  نعم

ـ                  ى                                                                 َّ                      هذا هو الصحيح من أقوال العلماء أن املرأة إذا ظاهرت من زوجها أو حرَّمته عل
   .                        ّ                  نفسها فالصحيح يف هذا أنّ عليها كفارة اليمني

 من حرمت اللحم على نفسها 
، فحرمته   جديت حرمت اللحم على إثر مرض مرضته بعد أكلها للحم- ٣٥٧س

 ؟  يكون مثل حلم أمي وأيب فما تفعل بعد ذلك:  ، وقالت من ذلك الوقت
، وأن تأكل اللحم الذي   ميني، وعليها أن تكفر كفارة احلالل ال حيرم بتحرمي اإلنسان

، أو تطعم عشرة مساكني  ، وكفارة اليمني بأن تعتق رقبة إن أمكن حرمته على نفسها
، فهي خمرية بني األمور  لكل مسكني نصف صاع من الطعام أو تكسو عشرة مساكني

، أية واحدة من  ، أو كسوة عشرة مساكني ، أو إطعام عشرة مساكني العتق:  الثالثة
،  ، فإذا مل تقدر على واحدة من هذه األمور الثالثة ال اإلطعام خلصال فعلتها أجزأتهذه ا

ÿ…çµ  {:  ، فإهنا تصوم ثالثة أيام لقوله سبحانه وتعاىل ، وال العتق وال الكسوة è?t≈ ¤s3sù ãΠ$ yèôÛÎ) 

Íο u|³tã tÅ3≈ |¡tΒ ôÏΒ ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ tβθßϑ Ïè ôÜè? öΝä3Š Î= ÷δ r& ÷ρ r& óΟßγ è?uθ ó¡Ï. ÷ρ r& ãƒ Ìøt rB 7π t6 s% u‘ ( yϑ sù óΟ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 

5Θ$ −ƒ r& 4 y7 Ï9≡sŒ äο t≈ ¤x. öΝä3ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& #sŒÎ) óΟçFøn= ym 4 { )١(  . 

 يء وهو ال يعلمه من حلف على ش
                 ً                                        ما حكم من حيلف ميين ا يف حدوث شيء على أنه حدث ولكنه ال يعلم - ٣٥٨س
، وسئل والدنا هل عملنا حنن                        ً                  ، فقد حصل أن عملنا عمال  يسيء إىل أحد الناس حبدوثه

                          ً                                       ، ولكن والدنا أنكر وحلف ميين ا أننا أبرياء من ذلك مع أننا قد فعلنا  ذلك العمل

                                                 
 .  ٨٩ : سورة املائدة آية) ١(
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                ُ   ّ                           ّ           يعلم فهل جيوز أن ن كف ر وهو ال يعلم أم خنربه وهو يكف ر بنفسه أم ، ووالدنا ال  ذلك
 ؟  ليس يف ذلك إمث

،  جيب على املسلم أن حيافظ على ميينه وال يتسرع يف اليمني إال عند احلاجة:     ًأوال 
، أما بالنسبة إذا حلف اإلنسان على عمل أنه حصل أو مل            ً             وكان متأكد ا مما حيلف عليه

؛ ألنه حلف على غالب  الب ظنه فيتبني خالف ذلك فإنه ال إمث عليه       ً       حيصل بناء  على غ
                 ً        ً           ، أما إذا حلف كاذب ا متعمد ا فإنه يأمث  ، ويكون هذا من اللغو يف اليمني ظنه فال إمث عليه

، واهللا يتوب على  ، ويستغفر اهللا ويتوب إليه ، ولكن عليه اإلمث ، وليس عليه كفارة بذلك
ا ال جتب إال يف اليمني اليت قصد عقدها على أمر مستقبل ، أما الكفارة فإهن من تاب
 .  ممكن

 يف النذور 

 حكم من نذرت أن تذبح كل سنة ذبيحة إذا شفيت من حادث أصيبت به 
 تعرضت ابنيت إىل حادث انقالب سيارة وأصيبت بكسور شفيت - ٣٥٩س

ْ        ، وقد قر رت  أن تذب بعدها واحلمد هللا وكانت احلادثة قبل مخس سنوات   ّ ح ذبيحة كل        
                                                             ً     سنة يف نفس الشهر الذي وقعت فيه احلادث لوجه اهللا تعاىل حيث توزع قسم ا من 

 ؟                    ً      ؟ وهل يعترب هذا نذر ا أم ال ؛ فهل هذا العمل جائز أم ال حلمها على الفقراء
   ً                                                                 أوال  إن كان معىن قررت نوت بقلبها ومل تتلفظ فليس عليها شيء أما إذا كانت 

ّ هللا علي :  تلفظت بأن قالت ّ                          ، وأتصد ق به على الفقراء واملساكني   أن أذبح كذا يف كل سنة           
ولقصة .  )٢( )١( }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  { ؛ لقوله  فهذا نذر جيب الوفاء به

 هل كان فيها وثن من أوثان نذر أن يذبح إبالً ببوانة فقال له النيب  {الرجل الذي 
                                                 

،  )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(
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها) ٢٣٣ / ٧(ه اإلمام البخاري يف صحيحه روا) ٢(
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؟ قالوا ال قال فأوف  ، قال هل كان فيها عيد من أعيادهم ال:  ؟ قالوا اجلاهلية يعبد
  )٢( )١( }بنذرك فإنه ال وفاء لنذر يف معصية اهللا فيما ال ميلكه ابن آدم 

                                                                                ا كانت نذرت أن تذبح كل سنة ذبيحة توزعها على املساكني فهذا نذر طاعـة                  فإذ
                        ّ                                                                     جيب عليها أن تفي به مع أنّ أصل النذر ال ينبغي ألن اإلنسان يلزم نفسه بشيء مل يكلفه                  

  ؛                                                                                     اهللا به فيحصل بذلك احلرج واملشقة على اإلنسان وكان قبل ذلك يف عافية ويف سـعة               
ال تنذروا فإن النذر ال       {                         ؛ وهلذا يقول الرسول        يه                                    لكنه ألزم نفسه بشيء قد يثقل عل      

                                         لكنها ما دامت أهنا نذرت هذا النـذر          .   )٤ (   )٣ ( }يأيت خبري وإمنا ُيستخرج به من البخيل        
                                         أن تفي به مهما قدرت على ذلـك واهللا                                                          على الصفة املذكورة فإنه نذر طاعة جيب عليها         

   .      أعلم

 األكل من النذر 
 ؟   وهل هلا أن تأكل من هذه الذبيحة- ٣٦٠س

؛ أما إذا مل تنو أن         ّ                                                حسب الني ة إذا كانت نوت أن تأكل منها فال بأس أن تأكل منها
 .                                                           ً تأكل منها فإنه يلزمها توزيعها على املساكني وال تأكل منها شيئ ا

 شرين يوما إذا جنحت يف مادة الرياضيات من نذرت صوم ع
 أخربتين إحدى صديقايت أن النذر حرام إذا كان اإلنسان دعا اهللا أن - ٣٦١س

اللهم إين :  يأتيه بالفرج من مشكلة يشكو منها كأن يقول املرء على سبيل املثال
 ؟                 ً                               ً                 نذرت صوم كذا يوم ا إذا جنحت يف مادة الرياضيات مثال  ما صحة هذا الكالم

                                                 
 .  )٣٣١٣(أبو داود األميان والنذور ) ١(
 .  من حديث ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه)  ٢٣٥ / ٣(رواه أبو داود يف سننه ) ٢(
، أبو داود األميان  )٣٨٠١(، النسائي األميان والنذور  )١٦٣٩(، مسلم النذر  )٦٢٣٤(البخاري القدر ) ٣(

 .  )٢٣٤٠(، الدارمي النذور واألميان  )٢/١١٨(، أمحد  )٢١٢٢(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٧(والنذور 
 .  من حديث عبد اهللا بن عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهما بنحوه) ٢٣٢ / ٧(رواه البخاري يف صحيحه ) ٤(
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                      ُ                 ُ        ، فال ينبغي لإلنسان أن ي لزم نفسه بشيء مل ي لزمه اهللا  نعم الدخول يف النذر ال ينبغي
، وقد جعله اهللا يف سعة فال ينبغي أن ينذر ولكن              ُ                   ؛ ألنه بذلك ي ثقل على نفسه وحيرجها به

، وكان هذا  ، أما إذا نذر وألزم نفسه بشيء عليه أن يفعل اخلري مهما استطاع بدون نذر
عة هللا سبحانه وتعاىل من صيام أو صدقة أو حج أو عمرة أو غري ذلك من الشيء طا

من نذر أن يطيع اهللا  { ؛ لقوله  ، فإنه حينئذ جيب عليه الوفاء به األمور املشروعة

أوف بنذرك فإنه ال وفاء بنذر يف معصية اهللا وال فيما ال  { ؛ ولقوله  )٢( )١( }فليطعه 

θ#)  {:  ؛ ولقوله تعاىل )٤( )٣( }ميلكه ابن آدم  èùθ ã‹ø9uρ öΝèδ u‘ρ ä‹çΡ { )فالوفاء بالنذر إذا  )٥ ،
؛ ألنه التزم به وأوجبه على نفسه وقد أمره اهللا بالوفاء  كان نذر طاعة واجب على املسلم

 .   بذلكبه وأمره الرسول 
                              ً                                     فيجب عليك إذا نذرت الصيام معلق ا على حصول النجاح يف االمتحان مث جنحت أن 

 .  تصومي ما نذرت من األيام

 ن تذبح عجال إذا جنحت ابنتها مث انتقلت إىل بلد آخر من نذرت أ
؛  إذا جنحت ابنيت:  ؛ قلت هلن  يف ذات يوم وأنا أعمل مع زمياليت- ٣٦٢س

                                                 ً  ، ولكن حصل أن انتقلت من ذلك البلد إىل بلد آخر بعيد ا                   ًفسوف أذبح لكم عجال 
 هل جيوز أن أذبح ؟ ؛ فماذا أعمل يف هذا النذر ، واحلمد هللا       ً         ، وفعال  جنحت ابنيت عنه

العجل وأتصدق جبزء منه على الفقراء أم ال بد أن يكون لزمياليت كما ذكرت وقت 
 ؟  ؟ وهل جيوز يل وألهلي األكل منه أم ال النذر

                                                 
،  )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(النذور واألميان ، الترمذي  )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(

 .  ئشة رضي اهللا عنهامن حديث عا)  ٢٣٣ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  )٣٣١٣(أبو داود األميان والنذور ) ٣(
 .  من حديث ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه)  ١٣٥ / ٣ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٤(
 .  ٢٩:  سورة احلج آية) ٥(
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؛  ؛ ألهنن فقريات إذا كنت نذرت ذبح العجل على أن تتصدقي بلحمه على زميالتك
؛  )٢( )١( }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  { ؛ لقوله  ، جيب الوفاء به فهذا نذر طاعة

 .  فيجب عليك ذبح العجل وتوزيع حلمه على زميالتك الفقريات
؛  أنه إذا حصل له كذا:  أما إذا كان هذا من باب ما جيري بني الرفقة من الوعد

، من شاء  ا يعترب من األمور املباحة؛ فهذ ، ويعمل هلم وليمة أو حفلة يعمل هلم دعوى
 .  ؛ ألنه من املواعيد فقط ، ومن شاء تركها فعلها

 من نذرت أن تصوم رجب وشعبان ورمضان إذا أدت فريضة احلج 
 نذرت لئن أراد اهللا ووصلت إىل الديار املقدسة وزرت البيت احلرام - ٣٦٣س

، ولكن  ضي واحلمد هللا، وقد أديت فر أن أصوم ثالثة أشهر رجب وشعبان ورمضان
؛ فهل جيزئ عن ذلك صيام االثنني  ؛ فلم أستطع إكمال الصيام    ً            نظر ا لظروف عملي

؟ أفيدوين  ؟ وما هي ؛ فهل جيزئ عين كفارة ؟ وإذا مل أستطع واخلميس من كل أسبوع
 .  حفظكم اهللا

ذلك  عن ؛ فقد هنى النيب  ننبه إىل أن النذر ال ينبغي لإلنسان أن ينذر:     ًأوال 
 فال ينبغي )٤( )٣( }، وإمنا ُيستخرج به من البخيل  إن النذر ال يأيت خبري {:  وقال

، وال  ، بل ينبغي له أن يتقرب إىل اهللا بالطاعات والقربات من غري نذر لإلنسان أن ينذر
، وحيملها           ُ               ، أما أن ي دخل نفسه يف حرج جبه اهللا عليه يف أصل الشريعةيلزم نفسه إال ما أو

                                                 
،  )٣٨٠٧(نذور ، النسائي األميان وال )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(

 .  ) ٢٣٣ / ٧ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
، أبو  )٣٨٠١(ئي األميان والنذور ، النسا )١٦٣٩(، مسلم النذر  )٦٣١٥(البخاري األميان والنذور ) ٣(

، الدارمي النذور  )٢/١١٨(، أمحد  )٢١٢٢(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٧(داود األميان والنذور 
 .  )٢٣٤٠(واألميان 

 .  ) ١٢٦١ / ٣ (رواه مسلم يف صحيحه ) ٤(
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، مث بعد ذلك حيرج ويطلب     ً       ً                                      واجب ا ثقيال  من صيام أو عبادة ال جتب عليه بأصل الشرع
 .  ، وأن ال ينذر ؛ فهذا جيب عليه أن حيذر منه من البداية املخارج

من نذر أن ُيطيع  { النيب ؛ فقد قال  ، وهو نذر طاعة لكن إذا نذر وعقد النذر

 .  )٢( )١( }؛ فليطعه  اهللا

tβθ  {:  وقال تعاىل èùθ ãƒ Í‘ õ‹¨Ζ9$$ Î/ tβθ èù$ sƒ s† uρ $ YΒöθ tƒ tβ% x. …çν •Ÿ° #ZÏÜtG ó¡ãΒ ∩∠∪ { )٣(   . 
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θ#)  {:  ويقول تعاىل èùθ ã‹ø9uρ öΝèδ u‘ρä‹çΡ { )٥(   . 
؛ ألنه أوجب على  ؛ وجب عليه أن يؤديه فإذا نذر اإلنسان نذر طاعة ونذر تربر

 .  ، فوجب عليه أداؤه نفسه
:  - رجب وشعبان ورمضان -الثة أشهر وما ذكرته السائلة من أهنا نذرت أن تصوم ث

            ً  ، فيكون واجب ا  ، وقد نذرته ؛ فهذا واجب عليها بأصل الشرع أن تصومه أما رمضان
ّ             ، وهذا البد  هلا من صيامه ، وبالنذر بأصل الشرع:  عليها من ناحيتني وأما صيام رجب .           

مادامت ، فيجب عليها أن تصوم  ؛ فهذين جيب عليها صيامهما بالنذر فقط وشعبان
 .  ؛ ألن هذا نذر طاعة نذرت صيامهما

؛ فيجب عليها أن تصوم رجب  من سنة كذا:  ؛ قال فإذا كانت عينت سنة معينة
؛ فإهنا  أما إذا كانت نذرت رجب وشعبان غري معينني من سنة.  وشعبان من السنة املعينة

 .  تصوم رجب وشعبان من أي سنة متر عليها
                                                 

،  )٣٨٠٧(ألميان والنذور ، النسائي ا )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(
 .  ) ٢٣٣ / ٧ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
 .  ٧:  سورة اإلنسان آية) ٣(
 .  ٢٧٠:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٢٩:  سورة احلج آية) ٥(
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ّ         احلاصل أنه البد  هلا من ص ؛ ألهنا هي اليت  ، ولو كان فيه عليها مشقة يام هذا النذر            
، وال جيزئ عنها أن تصوم يوم  ، فتصوم مادامت تستطيع الصيام ألزمت نفسها هبذا

 .  االثنني واخلميس من كل أسبوع كما ذكرت

 من نذر أن حيج عن غريه مث مل يستطع ماليا 
، وقد حججت العام   نذرت أن أحج عن أجدادي وجدايت وهم أربعة- ٣٦٤س

      ً                   ، ونظر ا لظرويف املالية أجد                         َّ                        املاضي عن أحدهم وبقي علي  أن أحج عن الثالثة الباقني
 ؟                                                         َّ            نفسي غري قادر على أداء احلج عن الباقني الثالثة فماذا جيب علي  يف هذه احلالة

نذر احلج نذر طاعة فيجب الوفاء به سواء نذره اإلنسان لنفسه أو نذره لغريه من 
، فإن النيابة يف احلج ال سيما النيابة عن الوالدين واإلخوة  به أو إخوانه املسلمنيأقار

 )٢( )١( }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  { واألقارب نيابة صحيحة لقول الرسول 
 .  فيثبت يف ذمتك هذا النذر حىت تستطيع أن تؤديه

  الصوم ومنعها الطبيب من ذلك من نذرت
 بعد مرض زوجي نذرت أن أصوم سنة لوجه اهللا تعاىل بعد شفائه من - ٣٦٥س

، وأنا   فشفي زوجي من مرضه، واحلمد هللا فقد حتقق أملي بقدرة اهللا  هذا املرض
، وقد منعين الطبيب من الصيام وحاولت أن أصوم مرات عديدة على  اآلن مريضة

، فأرجو أن تقولوا يل هل يلزمين  ، وأنا اآلن ال أستطيع الصيام بيبالرغم من قول الط
؟ وهل أستطيع أن أدفعها ألحد من أقاريب  دفع مبلغ من النقود وكفارة عن هذا الصوم

؟ أفيدوين وفقكم  احملتاجني وهل ميكن أن أصوم يومني يف األسبوع على قدر استطاعيت
 ؟  اهللا

                                                 
،  )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(ألميان ، الدارمي النذور وا )١٠٣١(

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٢٣٣ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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 وأنت نذرت إذا شفى اهللا زوجك )٢( )١( }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  { قال 
، فإن كانت السنة غري معينة فالصيام يبقى  ، وأن الطبيب هناك عن الصيام أن تصومي سنة

، فإذا استطعت وزال عنك املانع فإنك تؤدين الصيام الذي  يف ذمتك حىت تستطيعي
؛ ألنك مل  ، فانتظري حىت يزول املانع وتصومي إن شاء اهللا نه دين يف ذمتك؛ أل نذرتيه

، وال  ، بل سنة مطلقة فأي سنة تصومينها فإهنا جتزئ مع اإلطالق تعيين سنة معينة بعينها
                                  ً  ؛ ألنك نذرت سنة والسنة اثنا عشر شهر ا  جيزئ أن تصومي يومني من كل أسبوع

،  فلم تستطيعي صيامها فإنك تقضينها إذا استطعت، وإن كنت نذرت سنة معينة  متتابعة
ال يأيت خبري وإمنا يستخرج  { ، وينبغي أن يعلم أن النذر كما قال الرسول  واهللا أعلم

؛ ألنه  مكروه فالدخول يف النذر )٥( عن النذر  وقد هنى النيب )٤( )٣( }به من البخيل 
،                            ً                                ، وأن اإلنسان يكلف نفسه شيئ ا ال يستطيع الوفاء به أو يشق عليه يلزم عليه احلرج

، ولكن بعدما ينذر فإنه يتعني عليه الوفاء إذا كان  فاإلنسان قبل النذر ال ينبغي له أن ينذر
tβθèùθ  {:  ، واهللا تعاىل أثىن على الذين يوفون بالنذر فقال نذره نذر طاعة ãƒ Í‘ õ‹¨Ζ9$$ Î/ 
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،  )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(

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٢٣٣ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 ، أبو )٣٨٠١(، النسائي األميان والنذور  )١٦٣٩(، مسلم النذر  )٦٣١٥(البخاري األميان والنذور ) ٣(

، الدارمي النذور  )٢/١١٨(، أمحد  )٢١٢٢(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٧(داود األميان والنذور 
 .  )٢٣٤٠(واألميان 

 .  من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما)  ١٢٦١ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
 .   اهللا عنهمامن حديث أيب هريرةوابن عمر رضي)  ١٢٦١ / ٣ (انظر صحيح اإلمام مسلم ) ٥(
 .  ٧:  سورة اإلنسان آية) ٦(
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 .  )٤( )٣( }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  {:  يقول

 من نذرت صيام شهرين متتابعني مث أفطرت لعذر شرعي 
                         ً     ، وبعد مضي مخسة وأربعني يوم ا من   إذا نذرت صيام شهرين متتابعني- ٣٦٦س
الشهرين بعد انقضاء ، وبعد أن أردت أن أمت بقية  ؛ أفطرت لعذر شرعي الصيام
.  جيب عليك إعادة الصيام:  فمنهم من قال:  ؛ وقعت يف خالف بني الناس العذر

واآلن وقد مضى وقت طويل بني اخلمسة واألربعني .  أمتم صومك:  ومنهم من قال
ّ         ؛ ماذا علي  أن أفعل   ً                يوم ا وبقية الشهرين  ؟           

 .  ؛ فإنه ال يقطع التتابع ؛ كاحليض والنفاس وغريمها إذا كان اإلفطار بعذر شرعي
             ، ومل تـصم                                                                      ؛ مبا أنه قد مضى وقت طويل بعد انقطاع العذر حسبما ذكـرت                لكن
      ؛ ألن                                                        ، وعليك باستئناف صيام الشهرين املتتابعني من جديد                                  ؛ فإن التتابع قد انقطع         خالله

  .         واهللا أعلم  .             ؛ فال بد منه                               التتابع مشروط يف النذر كما ذكرت

 كعتني بعد الفريضة إن شفيت بنتها مث ماتت بعد ذلك  من نذرت أن تصلي ر
، وفجأة مرضت هذه البنت   كانت لسيدة بنت تتمتع بصحة تامة- ٣٦٧س

ً       ً مرض ا شديد ا ، فنذرت أمها إن كتب اهللا لبنتها احلياة أن تصلي ركعتني لوجه اهللا تعاىل    
 البنتها ، وكان أن كتب اهللا بعد كل فريضة من فروض الصلوات اخلمسة مدى احلياة

، مث مرضت البنت مرة أخرى وانتقلت إىل رمحة  ، ووفت األم بنذرها الشفاء واحلياة

                                                 
 .  ٢٧٠:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٩:  سورة احلج آية) ٢(
،  )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(، الترمذي النذور واألميان  )٦٣١٨(البخاري األميان والنذور ) ٣(

، مالك النذور واألميان  )٦/٣٦(، أمحد  )٢١٢٦(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٩(أبو داود األميان والنذور 
 .  )٢٣٣٨(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣١(

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٢٣٣ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
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ً   ؟ أم أن النذر انتهى مبوت البنت علم ا  ، والسؤال هل تستمر األم يف الوفاء بنذرها اهللا                                 
ً                            بأن األم ما زالت تواصل الوفاء بنذرها باعتباره تطوع ا وصدقة لروح ابنتها املتوفاة  ؟                                                  

، وملا شفيت من املرض  اهر يل أن قصدها من النذر بقاء ابنتها على قيد احلياةالظ
 ومن نذر أن ؛ ألهنا نذرت أن تطيع اهللا  األول لزمها أن تويف بنذرها مدة حياة بنتها

، أما ملا مرضت وماتت فالذي يظهر يل  ، إال يف وقت النهي فال تصلي يطيع اهللا فليطعه
، فانتهى  ؛ ألهنا قصدت بنذرها بقاء بنتها على قيد احلياة ومل تبق أهنا ال تستمر يف النذر
، ولو ماتت مبرض  ، إال إذا كانت قصدت أهنا تواصل الصالة املنذورة أمد النذر فيما أرى

 .  آخر فإنه جيب عليها املواصلة إذا كانت قصدت هذا

 ها من نذرت أن تصوم رجب كل سنة ولكن تقدم هبا العمر فأصبح شاقا علي
                                       ً      ً        نذرت جديت أن تصوم شهر رجب مدى احلياة نذر ا خالص ا هللا إن - ٣٦٨س

                                                      ، وبعد أن حتققت صامت كما نذرت إىل أن بلغت سن ا يصعب معها  حتققت أمانيها
؟ وهل يلزمها  ، فما احلكم يف هذه احلالة الصيام ويشق عليها للمرض والكرب
 ؟                    ُ                 االستمرار أم تكفر وت عفى من هذا النذر

                                              ً  ، فهذه املرأة اليت نذرت أن تصوم شهر رجب نذرت نذر ا  إفراد رجب بالصياميكره 
ً                   ، وإذا نذر اإلنسان شيئ ا مكروه ا فاألوىل أن ال يفعله      ً مكروه ا ،  ، وأن يكفر كفارة ميني                      ً      

؛ لكل مسكني  ، أو تكسو عشرة مساكني ، أو تطعم عشرة مساكني بأن تعتق رقبة
، فإن مل تقدر على واحدة من الثالثة   صالتهنصف صاع من الطعام أو ثوب جيزيه يف
 .  ، هذا هو األحسن هلا من فعل النذر املكروه اخلصال املذكورة فإهنا تصوم ثالثة أيام

 من نذر أن يصوم ثالثة أيام من أول شهر لكنه وجد بعد ذلك مشقة 
، كنت نذرت للرمحن                           ً            أنا مسلم سوداين أعمل حفار ا يف الصحراء- ٣٦٩س
           ً                               ، وكنت مواظب ا على هذا الصيام إىل أن التحقت  الثة أيام من كل شهر هجري   ً   صوم ا ث

، وصمت أيام شوال ووجدت فيها  بالعمل يف الصحراء حيث إن طبيعة العمل شاقة
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، فأرجو أن تدلوين عن كفارة ما  مشقة ومل أصم األشهر الثالثة أو األربعة اليت تلتها
سبب النذر أنين قد طلبت من اهللا القدير ، و هي أو البديل للصوم حتت هذه الظروف

ُ                         مبشيئته و ف ق ت  فصمت على الوفاء بالنذر- واحلمد هللا -أن يوفقين يف مهنيت  ْ ِّ  ُ  ؟          
 وأنت نذرت أن تصوم إذا حصلت )٢( )١( }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  { قال 

، وقد ذكرت أنك بدأت  ل املطلوب فوجب عليك الوفاء بالنذر، وقد حتص على مطلوبك
،  ، ولكن يف أثناء عملك بالصحراء كان يشق عليك الصيام بالوفاء وصمت عدة مرات

، فيجب  جيب عليك أن تصوم ولو كنت يف الصحراء ولو صار معه مشقة متحملة:  نقول
، أما إذا بلغ األمر إىل  ذر                         ً     ، وتصوم منه ثالثة أيام عمال  بالن عليك أن تواصل كل شهر

اخلطورة حبيث لو صام حلصل عليه خطر من اهلالك فحينئذ يفطر ويقضي األيام اليت ترك 
 .  ، واهللا أعلم صومها للعذر إذا استطاع قضاءها

 من نذر أن يصوم سبعة أيام متتالية ومل يستطع فصامها متفرقة 
، وبعد  عة أيام متتالية أثناء االمتحانات نذرت إن جنحت أن أصوم سب- ٣٧٠س

، ولكنين مل أستطع مواصلة األيام السبعة  أن وفقين اهللا وجنحت بدأت أصوم النذر
ْ                      َّ               ، فهل ف ع لي هذا صحيح أم جيب علي  إعادهتا متتابعة فصمتها متفرقة ؟ وما العمل لو        ِ 

 ؟  كنت ال أستطيع صيامها
، وأن يصوم هذه األيام  هإذا نذر اإلنسان صيام أيام متتابعة وجب عليه الوفاء بنذر

 وهذا نذر )٤( )٣( }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  { ؛ لقوله  متتابعة ال جيوز له تفريقها

                                                 
،  )٣٨٠٧(ر ، النسائي األميان والنذو )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(

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٢٣٣ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
،  )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(، الترمذي النذور واألميان  )٦٣١٨(ر البخاري األميان والنذو) ٣(

، مالك النذور واألميان  )٦/٣٦(، أمحد  )٢١٢٦(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٩(أبو داود األميان والنذور 
 .  )٢٣٣٨(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣١(

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٢٣٣ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
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، فهي إذا كان  ، وما ذكرت السائلة من أهنا صامت األيام ومل تستطع املتابعة فيها طاعة
 .  ر كما ذكرت فال حرج عليهاقطعها للتتابع لعذ

 امرأة نذرت أن تذبح هللا ومل تتمكن من ذلك لكنها تتصدق هل يكفي ذلك 
 كانت والدهتا مريضة عندها وقد توفيت قبل عامني فنذرت إن رزقها - ٣٧١س

اهللا من واسع فضله أن تتصدق بذبيحة يف شهر رمضان من تلك السنة وهتب ثواهبا 
،                         ً     ً                    حدى املدارس وتتقاضى راتب ا شهري ا قدره مخسة آالف ريال، وهي تعمل يف إ لوالدهتا

               ً ، وقد بىن هلم مرتال   ولكنها تعطيه زوجها احملتاج صاحب األسرة الكبرية وقليل الدخل
، ومل تتمكن تلك  ؛ ولذلك فهي تساعده براتبها الشهري         ً             وحتمل ديون ا كثرية للناس
ها من الراتب ألف ريال لتتصدق به ، ولكنها كانت تعطي أخت السنة من الوفاء بنذرها

؛ فهل تكفيها هذه عن النذر أم ال بد أن  على الفقراء وأجر هذه الصدقة لوالدهتا
 ؟  تتصدق بذبيحة كما حددت هي ولو بعد فوات السنة اليت حددهتا بذلك

إنّ النذر ال يأِت خبري  {:   قالننبه إىل أنه ال ينبغي للمسلم أن ينذر ألن النيب 

 .  )٢( )١( }وإمنا يستخرج به من البخيل 
ّ        ينبغي للمسلم أن يفعل اخلري وأن يتصّدق       ّ                           َّ         وأن يتقّرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل ملا يسَّر          .                                          

             ه نذر طاعة                                                                                     اهللا بدون نذر لكنه إذا نذر وألزم نفسه بذلك وجب عليه الوفاء إذا كان نذر              
tβθ     {  :            وقال تعاىل   .   )٤ (   )٣ ( }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه         {            كما قال    èùθ ãƒ  Í‘ õ‹¨Ζ9$$ Î/  

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

 .  )٢٣٤٠(، الدارمي النذور واألميان  )٢/١١٨(، أمحد  )٢١٢٢(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٧(والنذور 
 .  من حديث عبد اهللا بن عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهما بنحوه)  ٢٣٢ /٧(رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
،  )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(، الترمذي النذور واألميان  )٦٣١٨(البخاري األميان والنذور ) ٣(

ور واألميان ، مالك النذ )٦/٣٦(، أمحد  )٢١٢٦(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٩(أبو داود األميان والنذور 
 .  )٢٣٣٨(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣١(

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٢٣٣ /٧(رواه البخاري يف صحيحه ) ٤(
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Νè?ö‘ x‹tΡ  ÏiΒ  9‘ õ‹¯Ρ   χ Î* sù  ©!$#  …çµ ßϑ n= ÷è tƒ  3  {   ) نذر طاعة فإنه جيب الوفاء به                        فإذا نذر اإلنسان    .     )٢                                   
                                                                                              والسائلة تذكر أهنا نذرت أن تذبح شاة يف سنة معينة وتوزعها على الفقراء فهـذا نـذر                 

ً                                    ؛ ألن ذبح الشاة فيه قربة إىل اهللا سبحانه وتعاىل والتصدق أيًضا فيه قرىب فهو نـذر                      طاعة                                                      
                   ام أهنا أخرته عن             ، وما د                                                                    طاعة وقد عينته بوقت حمدد كان جيب عليها أن تويف به يف وقته            

                                                                 ً                                وقته فإنه جيب عليها تنفيذه قضاء فإنه جيب عليها أن تذبح ما نذرته تقرًبا إىل اهللا سبحانه                 
                                                                                   ، وتتصدق بلحمه ويكون هذا قضاء وعليها بدل التأخري كفارة ميني حترير رقبة أو                    وتعاىل

    الثة                                                                                  إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم فمن مل جيد فصيام ث              
                    ؛ ألن النذر معـني                                                                        ، وأما أهنا تعطي أختها دراهم وتتصدق فهذا ال يكفي عن النذر                أيام

  ،                                                           ؛ فال يكفي عن النذر لكن فيه أجر وخري إن شـاء اهللا                                          بذبيحة وليس هو صدقة مطلقة    
  .                                                    ونرجو أن يصل ثوابه إىل املتوفاة ولكنه ال يكفي عن النذر

 سيجارة مث عاد إليه مرة أخرى  من نذر أن يصوم مخسة أيام كلما شرب ال
             ً                                             لقد نذرت نذر ا أن أصوم مخسة أيام كلما أقوم بشرب سيجارة من - ٣٧٢س
؛ ورغبة مين يف تركه إىل أن  ، وكان ذلك من باب العزم على االمتناع عنه الدخان

، فتذكرت النذر وقمت  ، مث عدت إليه وشربته مرة أخرى مرت األيام والسنوات
، فهل هذه الكفارة اليت أديتها تكفي  ت اخلمسة األيام اليت نذرهتاوأديت الكفارة وصم

، أم أنه يلزمين أن   ُ                    ً                           َّ         وت لغي النذر كاحللف ثالث ا يقع مرة واحدة إذا كان علي  أمر واحد
، فإين شربت اآلن  أصوم عن كل سيجارة واحدة مخسة أيام كما نصصت يف نذري

 مخسة أيام فمعناه أنين سأصوم أكثر ، فإذا كان يلزمين عن كل سيجارة صيام الكثري

                                                 
 .  ٧:  سورة اإلنسان آية) ١(
 .  ٢٧٠:  سورة البقرة آية) ٢(
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؟ وهل من خمرج من هذه  ؟ فما هو احلل ، وكيف أستطيع ذلك                 ً من ألف يوم تقريب ا
 ؟  الكفارة بالصدقة أو حنوها

ننصح السائل وغريه ممن ابتلوا بتناول الدخان أن يتوبوا إىل اهللا تعاىل وأن يتركوا 
؛ ألنه ضرر حمض ال  صحتهم وأبداهنمهذا اخلبيث الذي يضرهم يف دينهم ودنياهم ويف 

، واهللا تعاىل يقول يف وصفه  ، وهو خبيث من اخلبائث فائدة فيه بوجه من الوجوه
≅‘  {:  نبيه Ït ä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Í h‹ ©Ü9 $# ãΠ Ì h pt ä† uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 ، وال أحد يف العامل حىت   )١( } #$

، بينما فيه أضرار كثرية  من الذين يتعاطون هذا الشيء يثبت أن فيه فائدة واحدة
 والواجب على املسلم أن يكون عنده عزم وقوة على ترك ما حرم اهللا ، وأخطار عظيمة

؛ فإنه جيب  ، كيف وهو شيء تافه وخبيث ، حىت وإن كان من أغلى األشياء عليه عليه
،                  ً                              ، وأن يتركه حفاظ ا على صحته وعلى ماله وعلى دينه على املسلم أن يتوب إىل اهللا منه

 .  فإنه ال يأيت خبري
أما من ناحية النذر الذي نذرت أن تتركه وإذا شربته أن تصوم فأنت نذرت ترك 

؛  ترك احملرم فإنه جيب عليه الوفاء بنذره، فاإلنسان إذا نذر أن ي ، وهذا واجب عليك حمرم
، وأنت جيب  ألنه إذا نذر اإلنسان فعل واجب أو نذر ترك احملرم فقد تأكد عليه الوجوب

؟ إذن يتعني عليك تركه نصيحة لنفسك  عليك أن تتركه ولو مل تنذر فكيف وقد نذرت
، هذا الذي  تسب، ويرزقه من حيث ال حي                        ً ، ومن يتق اهللا جيعل له خمرج ا ووفاء بنذرك

، وأن تتعاطى هذا                            ً                        ننصحك به وال نرى لك غريه أبد ا ال نرى لك أن تنقض اليمني
، وأن تتركه وأن متضي يف  ، فعليك أن تتوب إىل اهللا ؛ ألنه جرمية وضرر الدخان
؛ وما               ً              ً     ، ومن ترك شيئ ا هللا عوضه اهللا خري ا منه ، وأن ختلص نفسك من أضراره عزميتك

، وهي إطعام عشرة  ه بعدما نذرت تركه يوجب عليك كفارة مينيوقع منك من شرب
، مع التوبة إىل اهللا من  مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة فإن مل تستطع فصم ثالثة أيام

 .  شربه ووجوب تركه

                                                 
 .  ١٥٧:  سورة األعراف آية) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٢٦٨

 من نذر بالتربع بنصف ماله مع حاجته هلذا املال 
ام وموطين  أنا شاب مسلم كنت أعمل يف بلد عريب قبل هذا الع- ٣٧٣س

ُ  ، ويف يوم من األيام مسعت   ، وأعرف ما يعانيه اإلخوة اجملاهدون األفغان األصلي مصر                     
ُ          شريط ا مسجال  عن اجلهاد األفغاين فزادين تأثر ا عن هؤالء األخوة فتسرعت  بعد مساع                       ً                           ً      ً    

إن أكرمين اهللا بالسفر إىل اململكة فسوف أعطي نصف مايل :  الشريط وقلت
زوجيت وذكرتين أن الذي يتصدق بشيء ال يزيد عن ثلث املال للمجاهدين فقالت يل 

،  ، وأنا اآلن أعمل هبا فما احلكم يف هذا النذر     ً                          وفعال  سافرت هذا العام إىل اململكة
وهل من املمكن أن أتربع بأي شيء من املال مع أنين إىل اآلن مل أحصل على سكن 

                     َّ     نت اإلجابة بأنه جيب علي  دفع ، فإن كا يأويين أنا وزوجيت وابين إىل اآلن يف مصر
                                                          ً    نصف أو ثلث هذا الراتب فما هي أفضل الطرق لكي أضمن وصوله فعال  إىل 

 ؟  اجملاهدين
؛     ً                          ُ                   ُ                 ُ          أوال  النذر ال ينبغي للمسلم أنه ي دخل نفسه فيه ألنه ي لزم نفسه بشيء مل ي لزمه اهللا به

إن النذر ال يأيت خبري وإمنا  {:  وهلذا جاء النهي عن النذر وقال عليه الصالة والسالم
 .  )٢( )١( }ُيستخرج من البخيل 

                                                 من صدقة أو صيام أو حج أو غري ذلك مـن                                                   أما إذا نذر املسلم والتزم طاعة هللا        
ٍ                     األعمال فإنه حينئٍذ يلزمه ما التزم        .   )٤ (   )٣ ( }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه         {            ؛ لقوله                    

                                                        ، وهو أن تتصدق بنصف راتبك للمجاهدين مدة بقائـك                                         وما دمت قد نذرت هذا النذر     
                                                 

، أبو  )٣٨٠١(، النسائي األميان والنذور  )١٦٣٩ (، مسلم النذر )٦٣١٥(البخاري األميان والنذور ) ١(
، الدارمي النذور  )٢/١١٨(، أمحد  )٢١٢٢(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٧(داود األميان والنذور 

 .  )٢٣٤٠(واألميان 
.  من حديث عبد اهللا بن عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهما) ٢٣٣،  ٢٣٢ /٧(رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(

 .  بنحوه
،  )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(، الترمذي النذور واألميان  )٦٣١٨(البخاري األميان والنذور ) ٣(

، مالك النذور واألميان  )٦/٣٦(، أمحد  )٢١٢٦(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٩(أبو داود األميان والنذور 
 .  )٢٣٣٨(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣١(

 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٢٣٣ /٧(ي يف صحيحه رواه البخار) ٤(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٢٦٩

  ؛                                                        ، وقد متكنت من ذلك وحضرت يف اململكة وعملت فيهـا                                       يف اململكة العربية السعودية   
                                                 ف راتبك للمجاهدين هذا إذا كان هذا النـصف                                                فإنه يلزمك ما نذرته من التصدق بنص      

                                                 ، أما إذا كـان الراتـب ال يكفـي حلاجتـك                 ً                                 زائًدا عن نفقتك ونفقة أوالدك وسكنك     
ٍ                الضرورية فإنك تصبح حينئٍذ غري مستطيع       ال وفـاء لنـذر يف    {  :         يقول             ، والرسول                           

   .   )٢ (   )١ ( }معصية اهللا وال فيما ال ميلك ابن آدم 

 من نذر مث عدل عن ذلك بسبب ما 
، وذلك منذ         َّ       َّ                                  لقد من  اهللا علي  واشتريت قطعة أرض لبناء بيت عليها- ٣٧٤س

ّ           ، وبعد شرائها وشعوري بنعمة اهللا علي  نذرت أنين  ، مببلغ ألفي جنيه ثالث سنوات                                 
،  ، ويكون البيت يف الدور العلوي            ً ضي كله مسجد اعند بنائها سأعمل الطابق األر
، ولكنين وجدت أن  نذرت أن أعمل هذا العمل:  وقلت أمام أقاريب وأصدقائي

، وسوف أقوم يف       ً                       ؛ نظر ا لتكاليف البناء الكبرية إمكانايت املالية لن تسمح يل بالبناء
؟  ا أفعل يف هذا النذر؛ فأرجو إفاديت ماذ الشهور القادمة ببيع هذه األرض إن شاء اهللا

ّ                ً    ؛ فهل النذر يسقط عين أم ال بد  من عمل شيء بدال  عنه ولو بعت هذه القطعة       ً  ؟ ثاني ا                            
؛ هل أخرج قيمة الزكاة عن املبلغ الذي اشتريتها به  بالنسبة للزكاة عن هذه القيمة

؟ أفيدوين جزاكم  فقط ومن تاريخ شرائها أم أخرج الزكاة عن املبلغ الذي ستباع به
 .  اهللا كل خري

الذي يظهر من سؤالك أنك نذرت أن تبين هذه األرض اليت اشتريتها وجتعل الدور 
،                           ً                          ، وأنك نذرت هذا النذر شكر ا هللا على أن يسر لك هذه األرض                ً األرضي منها مسجد ا

 ؟  هل جيوز لك بيعها:  ، وتسأل ولكنك يف الوقت احلاضر ال تستطيع عمارهتا
، وأن                                         ً ؛ ألنك نذرت أن جتعل الدور األرضي منها مسجد ا ؛ ال جيوز لك بيعها ال

؛ فإنك تنتظر إىل  ؛ فما دام أنك ال تستطيع بناءها يف الوقت احلاضر                ً جتعل ما فوقه سكن ا
؛ ألنك مل تيأس حىت اآلن من عدم  ، وتنفذ ما نذرت أن ييسر اهللا سبحانه وتعاىل بناءها

                                                 
 .  )٣٣١٣(أبو داود األميان والنذور ) ١(
 .  من حديث ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه.  )٢٣٥ /٣(رواه أبو داود يف سننه ) ٢(
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، ويئست من  ، فإذا يئست من ذلك ذرتهالقدرة على بنائها وتنفيذ هذا النذر الذي ن
؛ فالذي أراه  ، أما اآلن ؛ حني ذاك تسأل أهل العلم القدرة على بنائها وتنفيذ هذا النذر

 .  واهللا أعلم.  ؛ ألنك مل تعدها للتجارة ، وال زكاة فيها يف مدة االنتظار أنك تنتظر

 من نذرت نذرا مث انشغلت عنه أو تناسته ومل توف به 
،           ً                                                نذرت نذر ا أنين لو جنحت يف إمتام الدراسة فسأعمل وليمة لزمياليت- ٣٧٥س

، وإىل حد اآلن                                                         ً ولكن حصل يل ظروف أشغلتين عن عمل تلك الوليمة وتناسيتها أيض ا
ً                          مل أعملها مع العلم أنين دائم ا أنذر أو أنوي وال آيت بذلك  ؟  ، فما احلكم                          
،  صودها أن تعمل وليمة لزميالهتاما ذكرت السائلة من أهنا نذرت إذا حصل هلا مق

،  ولكنها مل تعملها إذا كان القصد منها عمل شيء مباح من الطعام واالجتماع للنساء
، وهي  ، فهذا نذر عمل مباح ختري بني فعله أو كفارة ميني وليس فيها شيء من املنكرات

 من هذه ، فإذا مل تقدر على واحدة ، أو عتق رقبة إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم
، أما إذا كان هذا احلفل يشتمل على حمرم أو على منكرات  الثالثة فإهنا تصوم ثالثة أيام

؛ ألنه ال جيوز الوفاء بنذر املعصية  ، وعليها كفارة ميني كما ذكرنا فإنه ال جيوز الوفاء به
 .  وعلى الناذر له كفارة ميني عند بعض العلماء

 قرب العباس نذرت إن رزقت مبولود ذكر أن تزور 
                                 ً                           إهنا قد أجنبت عدة بنات ومل تنجب ذكر ا فنذرت إن رزقها اهللا مبولود - ٣٧٦س

، وبالفعل فقد رزقها اهللا باملولود فهل جيوز الوفاء  ذكر أن تزور قرب العباس كل عام
 ؟  ؟ أم ماذا جيب عليها حنوه بنذرها

؛ ألن   حيرم أن تزور القبور؛ ألن املرأة ؛ ألنه نذر معصية هذا النذر ال جيوز الوفاء به
لعن اهللا زائرات  {:   ويف لفظ)٢( )١( }لعن اهللا زوارات القبور  {:   قالالنيب 

                                                 
 .  )٢/٣٣٧(، أمحد  )١٥٧٦(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )١٠٥٦(الترمذي اجلنائز ) ١(
إن : "  كالمها بلفظ)  ١٢ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٣٣٧ / ٢ " ( املسند"   اإلمام أمحد يفرواه) ٢(

، كلهم من  " لعن رسول اهللا: "  ، بلفظ )٥٠٢ / ١ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف . " رسول اهللا لعن
 .  حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه
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ا هي مشروعة يف حق  زيارة القبور إمن)٢( )١( }القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج 
                                           ً      ً             ؛ فإذا نذرت املرأة أن تزور القبور أو تزور قرب ا معين ا فإهنا ال جيوز  الرجال فقط دون النساء

، ومن  من نذر أن يطيع اهللا فليطعه { ؛ ولقوله  ؛ ألنه نذر معصية هلا الوفاء هبذا النذر
 .  )٤( )٣( } فال يعصه نذر أن يعصي اهللا

 يغلب أن مقصود عالوة على أن زيارة قبور األولياء والصحابة مثل العباس 
الزائرين فيها الزيارة الشركية اليت هي طلب املدد والعون من املوتى والتربك بأضرحتهم 

موات                              ُ                  ، إمنا الزيارة الشرعية هي اليت ي قصد منها الدعاء أل هذه زيارة شركية والعياذ باهللا
فزوروا القبور فإهنا تذكر .   { ، قال  املسلمني واالعتبار حبال املوتى وتذكر اآلخرة

السالم  {:   يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر فكان قائلهم يقول وكان )٦( )٥( }املوت 
، أسأل اهللا لنا  عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم لالحقون

 .  )٨( )٧( }ولكم العافية 
، أما أن يقصد منها التربك باألموات وطلب املدد  هذا هو القصد من زيارة القبور

،  ، من فعلها فإنه قد أشرك الشرك األكرب فهذه زيارة شركيةوقضاء احلوائج منهم 

                                                 
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٦(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٤٣(ي اجلنائز ، النسائ )٣٢٠(الترمذي الصالة ) ١(

 .  )١/٢٢٩(، أمحد  )١٥٧٥(
، ورواها  ) ٢١٦ / ٣ " ( سننه"  ، ورواها أبو داود يف ) ٢٢٩ / ١" ( املسند"  رواها اإلمام أمحد يف) ٢(

كلهم من حديث ابن عباس رضي اهللا لعن رسول اهللا و: "  ، كلهم بلفظ ) ٤ / ٢ " ( سننه"  الترمذي يف
 .  عنهما

،  )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(، الترمذي النذور واألميان  )٦٣١٨(البخاري األميان والنذور ) ٣(
، مالك النذور واألميان  )٦/٣٦(، أمحد  )٢١٢٦(، ابن ماجه الكفارات  )٣٢٨٩(أبو داود األميان والنذور 

 .  )٢٣٣٨(النذور واألميان ، الدارمي  )١٠٣١(
 .  ) ٢٣٣ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٤(
، ابن ماجه ما جاء يف  )٣٢٣٤(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٣٤(، النسائي اجلنائز  )٩٧٦(مسلم اجلنائز ) ٥(

 .  )٢/٤٤١(، أمحد  )١٥٧٢(اجلنائز 
 .   هريرة رضي اهللا عنهمن حديث أيب)  ٦٧١ / ٢ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٦(
 .  )٥/٣٥٣(، أمحد  )١٥٤٧(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٢٠٤٠(، النسائي اجلنائز  )٩٧٥(مسلم اجلنائز ) ٧(
 .  من حديث سليمان بن بريدة رضي اهللا عنه)  ٦٧١ / ٢ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٨(
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ال تشد  { ؛ لقوله  وكذلك يشترط لزيارة القبور الزيارة الشرعية أن تكون بدون سفر
 )٢( )١( }، واملسجد األقصى  ، ومسجدي هذا املسجد احلرام:  دالرحال إال إىل ثالثة مساج

  ؛ ألن النيب فال يسافر اإلنسان لبقعة من بقاع األرض بقصد التربك هبا أو العبادة فيها
؛ ألهنا  ، وإمنا شرع السفر للمساجد الثالثة للصالة فيها وعبادة اهللا فيها هنى عن ذلك
    ُ                                                ا ال ي سافر هلا ال قبور األنبياء وال قبور األولياء وال قبور ، أما القبور فإهن مساجد األنبياء

، ويزوروهنا ملا ذكرنا من  ، وإمنا يزورها الرجال خاصة بدون سفر          ُ        الصاحلني ال ي سافر هلا
 .  ، واالعتبار بأحواهلم ، والتراحم عليهم ) املسلمني (الدعاء لألموات 

 ضوابط زيارة القبور 

كون الزيارة مبعىن كلمة زيارة ال يكون فيها  كذلك ال جيب أن ت- ٣٧٧س
 ؟                       ُ    ، أو األكل والشرب كما ي فعل ، أو الصالة حوهلا جلوس حول املقابر

الدعاء ألموات :  كذلك الزيارة البد أن تكون زيارة شرعية املقصود منها ما ذكرنا
يفعل زيادة ، وأما ما  ، وتكون للرجال خاصة املسلمني واالعتبار حبالة املوتى وبدون سفر
؛ فاجللوس يف املقابر وعمل األطعمة فيها أو  على ذلك فهو إما من الشرك وإما من البدع

، والصالة عندها هذا مما هنى  جلب األطعمة إليها كل هذا من البدع ومن وسائل الشرك
لعنة اهللا  {:   الذين يتخذون املساجد يف القبور قال فقد لعن النيب عنه الرسول 

 ومعىن اختاذها مساجد أن )٤( )٣( }على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

                                                 
 .  )٣/٤٥(، أمحد  )١٤١٠(سنة فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة وال )١٨٩٣(البخاري الصوم ) ١(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٥٦ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
، أمحد  )٧٠٣(، النسائي املساجد  )٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٤٢٥(البخاري الصالة ) ٣(

 .  )١٤٠٣(، الدارمي الصالة  )٦/١٤٦(
،  ) ٣٧٧ / ١" ( صحيح اإلمام مسلم"  ، وانظر بنحوه)  ٩١،  ٩٠ / ٢ " ( صحيحه"   البخاري يفرواه اإلمام) ٤(

 .  كالمها من حديث عائشة رضي اهللا عنها
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،  ؛ فالصالة عند القبور ممنوعة ُ  َ َّ             ُ                  ُ             ي ص ل ى عندها سواء ب ين عليه مسجد أو مل ي نب عليها مسجد
 لكن صالته عند القبور هذا وسيلة إىل قصد بصالته إال اهللا وإن كان املصلي ال ي

؛ ألنه يزيد له األمر إىل أن يعتقد يف املوتى النفع والضر فيؤول هذا إىل الشرك  الشرك
َ   ، وح م ى ح م ى   جاء بسد الطرق والوسائل املفضية إىل الشرك، والنيب  والعياذ باهللا  ِ    َ  َ    
 .  التوحيد

 املخرج من نذر املعصية 
 ؟   ما هو املخرج من هذا النذر بالنسبة هلا- ٣٧٨س
، ولكن لو  ؛ ألن زيارة النساء للقبور حمرمة إمنا حيرم عليها الوفاء هبذا النذر:  قلنا

، أو إطعام عشرة  عتق رقبة:  ، وكفارة اليمني كفرت كفارة ميني يكون هذا أحوط هلا
             ً          طي كل مسكني ثوب ا جيزئه يف ، أو كسوهتم بأن تع مساكني لكل منهم نصف صاع املعتاد

، فإن مل جتد ال العتق وال الطعام وال الكسوة فإهنا تصوم ثالثة  صالته على عدد العشرة
 .  أيام
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 كتاب الفتيا واالجتهاد 

 بعض مسائل األصول واملصطلحات الفقهية يف اإلفتاء

 الفرق بني القضاء والقدر 
 ؟   ما الفرق بني القضاء واإلفتاء- ٣٧٩س
، أما اإلفتاء فهو بيان احلكم الشرعي  لقضاء هو بيان احلكم الشرعي مع اإللزام بهإن ا

 .  دون اإللزام به
، ويتميز القضاء باإللزام  وهذا يعين أن الطرفني يشتركان يف بيان احلكم الشرعي

؛ ألن الفتوى ال تقتصر على املستفيت  إن اإلفتاء أخطر من القضاء:  ؛ ويقال واإلفتاء بعدمه
ً          ، وتصبح حينئذ منهج ا يؤخذ به بل يعمل هبا غريه ، خبالف القضاء الذي يقصر حكمه                   
 .  ، وال يسري على غريه على املقضي عليه

إهنا أخطر من وجه آخر وهو أن الفتوى قد ال يكون لدى صاحبها الوقت :  وقيل
ة امللحة يف                                     ً        ، األمر الذي يؤدي إىل اإلفتاء باحلال نظر ا للضرور لكي يتأمل قبل أن يفيت

؛ ألنه ال يطالب باحلكم حلظة  طلب اجلواب يف حني يكون لدى القاضي وقت للتأمل
؛ ليمحص ويدرس  ورود اخلصومة إليه إضافة إىل أن بإمكانه تأجيل احلكم إىل وقت آخر

 .  ، وهذا خبالف الفتوى قبل أن يصدر احلكم إىل وقت آخر
          ً                     ألن به إلزام ا مع أنه قد يكون غري ؛  إن القضاء أخطر من الفتوى:  والبعض يقول

، فاملستفيت حيق له أن يأخذ أو ال يأخذ بأن  ، يف حني أن الفتوى ليس هبا إلزام صواب
، وإمنا للتأكد من صحة  ، ولكن ليس عن شهوة أو هوى يلتمس من تطمئن إليه نفسه
 .  إن القضاء أخطر من الفتوى:  ، لذا قيل الفتوى ومطابقتها حلكم اهللا
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  »               ُ                    أجرؤكم على الف تيا أجرؤكم على النار «:  حلكم على حديثا
أجرؤكم على الفُتيا أجرؤكم على  {:   ما صحة احلديث الذي يقول- ٣٨٠س
 ؟   وما رأيكم يف الفتوى يف جمالس العوام)٢( " )١( }النار 

، حيث روي   وإمنا هو قول كثري من السلفسول اهللا هذا القول مل يصح عن ر
 .  عن الصحابة رضوان اهللا عليهم أن اجلرأة على الفتيا داللة على عدم العلم وقلة الورع

أما بالنسبة إىل الفتوى يف اجملالس العامة فال جيوز لطالب العلم أن خيوض يف املسائل 
، وتقبله أذهاهنم حىت ال يدفعهم   عقوهلم، وإمنا حيدثهم مبا تتحمله الدقيقة عند العامة

 .  مبقاالته إىل أمور ال يصح عملها

 مدى انطباق شروط وآداب الفتوى على املفتني 
 ؟   ما مدى انطباق شروط وآداب الفتوى على املفتني- ٣٨١س
 وبقواعد االستنباط                       ً                      إن املفيت جيب أن يكون عامل ا بكتاب اهللا وسنة رسوله :  قلنا

 .  حكام وبراجح األقوال ومرجوحها حسب عرضها على األدلةومدارك األ
            ً        ً                     أن يكون حافظ ا أو عامل ا ألدلة األحكام ومواقع :  أما الشروط اليت ذكرها أهل العلم

، والناسخ واملنسوخ  ، ومعاين اللغة العربية اليت نزل هبا الشرع املطهر اإلمجاع واالختالف
وجيب .  " اجملتهد املطلق "       ُ            ط فهي ت طلب من املفيتواملطلق واملقيد إىل غري ذلك من الشرو

 .  توافر نفس الشروط يف جمتهد املذهب أو جمتهد األقوال الذي يأخذ بالقول الراجح
، وال                                                                كما جيب أن يكون ذات نية حسنة تقي ا ال حيب الظهور أو الطمع يف الدنيا

الناس املستفتني أو من يكون مهه االقتباس من أقوال العلماء ما يناسب هواه أو هوى 
 .  ، وغري ذلك من الرتاعات الباطلة نصبه للفتوى

                                                 
 .  )١٥٧(الدارمي املقدمة ) ١(
 .  ، وهو تابعي من حديث عبد اهللا بن أيب جعفر)  ٦٩ / ١ (رواه الدارمي يف سننه ) ٢(
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بل جيب أن يكون قصده الوصول إىل احلق والنصيحة للخلق إلبراء ذمته أمام اهللا 
َ  ِّ              ، لذلك يسمى بامل و ق ع عن رب العاملني                 َّ        ؛ ألنه إذا أفىت بي ن حكم اهللا سبحانه وتعاىل ، وقد                 ُ

:  أن املفيت إمنا يقول " إعالم املوقعني عن رب العاملني " ه اهللاجاء يف كتاب ابن القيم رمح
 }  ¨β، وينسب قوله إىل شرع اهللا  هذا حالل وهذا حرام Î) t Ï% ©!$# tβρ çtIøtƒ ’ n?tã «!$# 

z> É‹s3ø9$# Ÿω tβθßs Î= øãƒ ∩⊇⊇∉∪ { )ويقول سبحانه وتعاىل  )١ ،  :}  ö≅è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# 

$ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ zsÜt/ zΝøO M}$#uρ z øö t7ø9$#uρ Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# β r&uρ (#θä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ β r&uρ (#θ ä9θ à)s? 

’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪ { )فجعل القول على اهللا بال علم من أشد احملرمات )٢   . 
شيطان قال  أن القول على اهللا بغري علم جيعل املرء ممن يتبع الكما أخرب املوىل 

Ÿω  {:  تعاىل uρ (#θ ãèÎ6 ®Ks? ÏN≡uθ äÜäz Ç≈ sÜø‹¤±9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) öΝä3s9 Aρ ß‰tã îÎ7•Β ∩⊇∉∇∪ { )٣(  .}  $ yϑ ¯ΡÎ) Νä.ããΒ ù'tƒ 

Ïþθ ¡9$$ Î/ Ï!$ t±ós xø9$#uρ β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∉∪ { )٤(   . 
، وللمجتمعات من مرجع  ، وال بد للناس من مفت ، واملنصب كبري فاملسألة عظيمة
، لكن على اإلنسان  ؛ ألن الفتوى من ضرورات اجملتمع املسلم حلاجةيرجعون إليه عند ا

الذي ال جيد يف نفسه القدرة العلمية والكفاءة الدينية للقيام بأعباء هذا املنصب سواء كان 
 .                                             رمسي ا أو اجتماعي ا التنصل من هذا العمل العظيم

 أقسام املفتني وحاجة اجملتمع إىل الفتوى 
 ؟  ؟ وما حاجة اجملتمع إىل الفتوى ام املفتني ما هي أقس- ٣٨٢س

اجملتهد  " على " املفيت " إذا رجعنا إىل كتب األصول وجدنا أهنم يطلقون كلمة
    ً   بدء ا ، وبال شك رأس املفتني بعد رسول اهللا                       ً       الذي يشترطون فيه شروط ا ثقيلة " املطلق

                                                 
 .  ١١٦:  سورة النحل آية) ١(
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  ١٦٨:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٦٩:  سورة البقرة آية) ٤(
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   َ  َّ ، وم ن    عليهم من نورهمن الصحابة رضوان اهللا عليهم إىل من جاء بعدهم ممن أفاء اهللا
 .  على قلوهبم باحلكمة
                                                       ً املفيت مبعىن اجملتهد املطلق الذي يستنبط األحكام من أصوهلا استدالال  :  القسم األول

 وهذا القسم توفرت عنده أدوات االجتهاد مثل حفظ من كتاب اهللا وسنة رسوله 
ة لغة العرب اليت هبا  ومعرف-  نصوص األحكام من كتاب اهللا وسنة رسوله -النصوص 

 .   والتابعني هلمومعرفة اجتهاد صحابة رسول اهللا .  أنزل القرآن الكرمي
، بل قد يقلد يف بعض املسائل كما                                           ً وال يعين هذا أن اجملتهد املطلق ال يقلد غريه مطلق ا

 فيأخذ ، وذلك إذا مل جيد احلكم يف كتاب اهللا وسنة رسوله  ذكر اإلمام الشافعي
،  ، وينسب الفتوى لصاحبها ممن سبقه الصحابة رضوان اهللا عليهم أو التابعنيبفتاوى 

 .  ولكن السمة الغالبة على فتاوى هؤالء االستقالل يف اجتهادهم
، كأحد املذاهب األربعة حيث يقوم  هو املفيت على قواعد منهج معني:  القسم الثاين

، وهذا   عليه من مسائل                                            َّأحد األئمة باإلفتاء على ضوئها وخيرج عليها ما جد 
، وإمنا يستعمل  لكنه ال يتقيد بأقوال صاحب املذهب كل التقيد " جمتهد مذهب " يسمى

 .  ، ويستفيد منها يف ختريج املسائل اجلديدة ويفيت فيها قواعد مذهبه
، وإمنا يأخذ أقوال هذا  ، ال حسب قواعد جمتهد يف أقوال إمام معني:  القسم الثالث

 .                     َّ      ، ويأخذ منها ما ترج ح لديه هد يف الترجيح بينهااإلمام وجيت
، وإمنا  ، وال يلتزم بأقوال اإلمام والفرق بني هذا والذي قبله أن األول يأخذ القواعد

، للتعرف  والثاين يأخذ بأقوال اإلمام مث يقوم بعرضها على األدلة.  يأخذ بقواعده فقط
 .  ول أفىت به، وإذا رجح لديه ق على مأخذها وما يرجح منها

، بل حيفظ أقوال إمامه  مفت مهمته حفظ أقوال املذهب دون ترجيح:  القسم الرابع
، بل يفيت حسب أقوال  وما قيل يف املذهب دون جمهود أو مزية بترجيح قول على قول

؛ ألنه مل  ، مع أنه قد ال يكون كذلك إمامه واعتقاده أن القول مطابق للقضية املعروضة
 .  تعمله الذي قبله من عرض األقوال على أصوهلا ومعرفة الراجح منهايستعمل ما اس
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 حكم من يفيت وهو جيهل اللغة العربية والعام واخلاص واملطلق واملبني 
، والعام   هل جيوز لإلنسان أن يفيت وهو جيهل حىت اللغة العربية- ٣٨٣س
 ؟  ، واملطلق واملبني واخلاص

 العامل اإلسالمي حيث ظهر أناس عاميون جيعلون ، هذا بالء عم              ً هذا ال جيوز أبد ا
، وخيرجون على الناس بآراء وفتاوى ال يعرفون  ألنفسهم مكتبات يف بيوهتم يقرؤون فيها

؛ ألن مثل هؤالء قد يقرؤون احلروف وال يفهموهنا مثل العريب الذي  مصدرها وال آثارها
، فكالمها ال يفهم  ربيةيقرأ احلروف األعجمية أو األعجمي الذي يقرأ احلروف الع

، وهذا أدى إىل تناوهلم لألحاديث الشريفة ورواهتا باجلرح والتصحيح وهم  معانيها
، وأخذ يهدد                                       ً           ، ومثل هؤالء كاجملنون الذي جعل يف يده سيف ا أو بندقية جيهلون ما يقولون

 فهذا ، وهو ال يتقن القيادة فيدخل هبا إىل وسط الناس الناس أو مثل الذي يقود سيارة
 .  خطر شديد

، وهو حيتاج إىل   يف قلوب من يشاء من عبادهفالفقه شيء عظيم جيعله املوىل 
 .  ، واجتياز مراحل دراسية حىت يصل اإلنسان إىل هذا املنصب دراسة واعية ومثابرة

  الذي يبني أو يثبت أن هذا الشيء خاص بالنيب 
 ؟   بالنيب  ما الذي يبني أو يثبت أن هذا الشيء خاص- ٣٨٤س

؛ إال ما دل الدليل على اختصاصه     ّ           عام  له ولألمةاألصل أن ما جاء به الرسول 
%ô‰s)©9 tβ  {:  ؛ لقوله تعاىل ، واهللا أعلم  فاخلصوصية ال بد هلا من دليل به x. öΝä3s9 ’ Îû 

ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym { )١(  . 

                                                 
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ١(
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 حكم إفتاء طالب العلوم الشرعية من استفتاهم 
 والتقليد املباح واملذموم وحكم اخلروج عن املذهب 

؟ وما التقليد   هل جيوز لطالب العلوم الشرعية أن يفتوا من استفتاهم- ٣٨٥س
؟  روج يف بعض املسائل من املذهب احلنبلي إىل املالكي؟ وهل جيوز اخل املباح واملذموم

 ؟  وكيف
إذا كان يف البلد من العلماء من ميكن الرجوع إليهم فليس من حق الطالب أن يفيت 

 .  ؛ ألنه مل ينضج بعد حىت ولو كان قد قطع مرحلة من التعليم
تطلب السرعة فعليه ، واملسألة ت أما يف حالة الضرورة حبيث ال يكون يف البلد من يفتيه

θ#)  {:  ، قال تعاىل أن يفتيه مبا يعلم من أقوال أهل العلم à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ $# { )١(   . 
 ، واملوىل   لو مل يقلد أهل العلم لضل الطريق؛ ألنه أما التقليد املباح يكون للعامي

þθ#)  {:  يقول è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ìø.Ïe%! $# { )٢(   . 
 .  بذلكوالتقليد ال يكون ألي شخص بل ملن يتصف بالعلم والورع ويعرفه الناس 

؛ ألنه  ، عليه أن يطلب احلق بدليله وأما التقليد املذموم فهو ملن يستطيع معرفة احلكم
β  {:  ، واهللا تعاىل يقول قادر على ذلك Î) óΟçGΨä. Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊆⊂∪ { )فالذي يعلم ال  )٣ ،

جيوز له التقليد بل عليه أن يطلب حكم اهللا حسب اجتهاده ومقدرته ال يقلد يف ذلك 
 .     ً أحد ا

، بل  وإن املذهب احلنبلي وغريه ال يلزم اإلنسان بأخذ كل ما فيه من خطأ وصواب
 ، ؛ سواء كان من مذهب اإلمام أمحد أو مالك عليه أن يأخذ كل ما قام عليه الدليل

، بل جيب عليه أن  والذي يعرف الدليل والترجيح فال يسعه االقتصار على أقوال إمام معني
 .  ، وال تربأ ذمته إال بذلك يتحرى ما يقوم عليه الدليل

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
 .  ٤٣:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ٤٣:  سورة النحل آية) ٣(
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،   فيعمل حسب علمه ومعرفته- وهذه حالة الضرورة -أما اإلنسان الذي ال يستطيع 
 .  حىت ال يبقى على علمه القليلوإذا وجد من يستفتيه من أهل العلم والورع سأله 

 يف االجتهاد 

 من يقول إن باب االجتهاد قد أغلق منذ قرون 
، وأننا نعيش على   هل صحيح أن باب االجتهاد قد أغلق منذ قرون- ٣٨٦س

، وكل ما نفعله هو أننا نعلق عليه أو نشرحه أو نفسر  اجتهادات عصور ماضية
 ؟  حواشيه

طلق قد توقف منذ أمد بعيد بسبب عدم وجود املؤهلني نعم ال شك أن االجتهاد امل
خاصة وأن ! ؟  ، ولكن أين الذين يدخلونه ، وباب االجتهاد مل يغلق بل هو مفتوح له

، والبد له من  ؛ حيث له شروطه ومقوماته وخواصه االجتهاد ليس باألمر السهل
ن مل تتوفر لديه ، وم مؤهالت تؤهل اإلنسان أن جيتهد يف استنباط األحكام الشرعية

:  ؛ لقوله تعاىل ، ويأخذ من رصيدهم ما ترجح بالدليل املقدرة فإنه يقلد األئمة السابقني
}  (#þθ è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ìø.Ïe%! $# βÎ) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊆⊂∪ { )فالتقليد يكون يف بعض األحيان   )١ ،

، فإنه يأخذ من أقوال  ، وليس عنده املؤهالت    ً                                 واجب ا إذا كان ال يستطيع االجتهاد بنفسه
$$?¨(θà#)  {:  ، واهللا تعاىل يقول ، ويسري على ضوئهم األئمة الذين يثق فيهم ليستفيد منهم sù 

©!$# $ tΒ ÷Λä ÷è sÜtFó™ ، أما إذا كان اإلنسان ال ميلك شروط االجتهاد وال يأخذ مبا قاله   )٢( } #$
 .  األئمة والعلماء فهذا هو الضياع والفوضى

                                                 
 .  ٤٣:  سورة النحل آية) ١(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٢(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٢٨١

 جتهاد مطالبة األساتذة لطالهبم بالتدليل والتعليل والترجيح يعد من اال
 هل مطالبة األساتذة لطالهبم بالتدليل والتعليل والترجيح يعد من - ٣٨٧س
 ؟  االجتهاد

؛ ألن من احلكمة التدرج يف  لألساتذة احلق يف مطالبة تالميذهم يف حدود ما أعطوهم
، وعدم تعديه إال إذا دعت الضرورة إىل شيء من البيان أو التدليل أو الترجيح  املنهج
ى األستاذ أن خيفف املنهج يف املرحلة األوىل مث يوسع يف الثانية ويوسع يف ، عل اخلفيف

 .  الثالثة وهكذا
، ولألسف هذه الظاهرة موجودة يف  أما أن حيملهم الفقه مرة واحدة فهذا ال جيوز

، حيث يريد بعضهم أن جيعل الطالب جمتهدين وهم ال يزالون يف  بعض املدرسني اليوم
،  ، وأن يتدرج مع طالبه حسب املقرر لذا عليه أن يعرف قدر نفسه؛  مرحلة طلب العلم

 .  الذي جيب أن يوضع عن خربة وممارسة حبيث تكون كل مرحلة أوسع مما قبلها وهكذا

 يف التمذهب والتقليد 

  مسألة التمذهب وصفة صالة النيب 
يتمسك                        ً      ً                           هل جيوز ملن كن يلتزم مذهب ا معين ا يف عباداته أن يعدل عنه و- ٣٨٨س

؟  ؟ أم أنه يلزم املسلم أن يتمسك مبذهب واحد حىت املمات مبذهب آخر مىت شاء
؟ وما هي كيفية الصالة  وهل بني املذاهب األربعة فرق يف كيفية أداء الصلوات أم ال

 ؟  الواردة عن النيب 
اإلنسان الذي عنده االستطاعة ملعرفة :  قضية التمذهب مبذهب هذه فيها تفصيل

؛ بل عليه أن  ن األدلة واستنباط احلكم من األدلة هذا ال جيوز له التمذهب مبذهباحلكم م
، ولكن هذا نادر يف  يأخذ احلكم من الدليل إذا كان عنده االستطاعة واملقدرة على ذلك

 .  ؛ ألن هذا منصب اجملتهدين من أهل العلم الذين بلغوا رتبة االجتهاد الناس
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، وهذا هو الكثري والغالب  ع أخذ األحكام من األدلةأما من مل يكن كذلك ال يستطي
، فإن هذا ال حرج عليه أن يتمذهب  على أحوال الناس ال سيما يف هذه األزمان املتأخرة

               ً           ، لكن ليس تقليد ا أعمى بأن  ، وأن يقلد أحد املذاهب األربعة بأحد املذاهب األربعة
أخذ من املذهب ما مل يتضح أنه ، بل عليه أن ي يأخذ كل ما يف املذهب من خطأ وصواب

، أما إذا اتضح أن هذا القول يف املذهب خمالف للدليل فال جيوز للمسلم أن  خمالف للدليل
، فترك املذهب إىل  ، بل عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل ولو من مذهب آخر يأخذ به

بل هذا ،  ، فهذا أمر طيب                ً                    ، هذا إن كان طلب ا للدليل ملن حيسن ذلك مذهب آخر
 .  ؛ ألن اتباع الدليل هو الواجب الواجب

، وهكذا  أما إذا كان األخذ مبذهب يف بعض األحيان ومبذهب آخر يف احلني اآلخر
، فهذا ال جيوز يعين ما وافق هواه  ينتقل اإلنسان من باب التشهي ومن باب طلب الرخص
واه تركه ولو كان هو ، وما خالف ه من أقوال أهل العلم أخذ به ولو كان خالف الدليل

، فالتنقل من مذهب إىل مذهب بدافع  ، والعياذ باهللا الذي يدل عليه الدليل هذا متبع هلواه
                                 ً  ، أما االنتقال من مذهب إىل مذهب طلب ا  التشهي وطلب األسهل والرخص هذا ال جيوز

طلوب             ً                                                            للدليل وفرار ا من القول الذي ال دليل عليه أو القول اخلاطئ فهذا أمر مرغوب وم
 .  ، واهللا تعاىل أعلم من املسلم

 - واحلمد هللا -، فاملذاهب األربعة  وأما قضية اخلالف بني املذاهب األربعة يف الصالة
، وإمنا اخلالف يف بعض اجلزئيات يف  متفقة على كثري من أحكام الصالة يف اجلملة

 ً              ال  مشروعة ومنهم ، منهم من يراها مث ، فاخلالف إمنا هو يف جزئيات من الصالة الصالة
،  ، ومنهم من يراها مستحبة وهكذا ، ومنهم من يراها واجبة من ال يراها مشروعة

فاخلالف إمنا هو يف جزئيات يف الصالة أما أحكام الصالة يف اجلملة فهذه ال خالف 
 .  ، واحلمد هللا فيها

ة  فهذه معلومة من سنته عليه الصالوأما صفة الصالة اليت صالها رسول اهللا 
، وهي حمفوظة ومشروحة يف كتب السنة فعلى السائل وغريه من املسلمني أن  والسالم
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البن القيم فإنه حترى بيان الصفة  " زاد املعاد " ، ال سيما الرجوع إىل كتاب يراجعوا ذلك
، وكذلك يف رسالته   يصليها وشرحها من أول الصالة إىل آخرهااليت كان النيب 

 من أوهلا إىل آخرها حىت           ً                      إنه عقد باب ا لبيان صفة صالة النيب ف " الصالة " املسماة
 .  ، فعلى املسلم أن يرجع إىل هذه الكتب كأنك تشاهده عليه الصالة والسالم

 حكم التعصب للمذهب 
 هل جيوز التعصب املذهيب الذي يقتدي به اإلنسان يف أي حكم من - ٣٨٩س

؟ أم جيوز تركه واالقتداء باملذهب  صوابأحكام الشريعة حىت لو كان يف هذا خمالفة لل
 ؟  ؟ وما حكم لزوم مذهب واحد فقط الصحيح يف بعض احلاالت

، والذي ال يقدر يقلد من  الذي عنده القدرة على االجتهاد املطلق ال جيوز له التقليد
ُ     ، والتمذهب مبذهب واحد من املذاهب األربعة املعروفة اليت بقيت وح فظت  هو أعلم منه                                                         

ُ   وح رر ،  فالن شافعي:  ت بني املسلمني واالنتساب إىل مذهب منها ال مانع منه فيقال 
                        ً            ، وال زال هذا اللقب موجود ا من قدمي بني  ، وفالن مالكي ، وفالن حنفي وفالن حنبلي

ابن تيمية احلنبلي وابن القيم احلنبلي وما أشبه ذلك :                                  ًالعلماء حىت كبار العلماء يقال مثال 
 .  وال حرج يف ذلك

وجمرد االنتماء إىل املذهب ال مانع منه لكن بشرط أن ال يتقيد هبذا املذهب فيأخذ كل 
، وما علم أنه خطأ ال جيوز                           ً ، بل يأخذ منه ما كان صواب ا                   ً         ما به سواء كان صواب ا أو خطأ

، وإذا ظهر له القول الراجح فإنه جيب عليه أن يأخذ به سواء كان يف مذهبه  له العمل به
 مل يكن له ؛ ألن من استبانت له سنة رسول اهللا   إليه أو يف مذهب آخرالذي ينتسب

 فنحن نأخذ باملذهب ما مل خيالف قول ، القدوة هو رسول اهللا  أن يدعها لقول أحد
، ونأخذ بالقول الراجح   فإذا خالفه جيب علينا أن نتركه وأن نأخذ بالسنةالرسول 

 .  ب اجملتهديناملطابق للسنة من أي مذهب كان من مذاه
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، وإذا                               ً                     ً             ً      أما الذي يأخذ بقول اإلمام مطلق ا سواء كان خطأ أو صواب ا يعترب تقليد ا أعمى
، يقول شيخ           ٌ          فهذا ردة  عن اإلسالمكان يرى أنه جيب تقليد إنسان معني غري الرسول 

 فهذا إنه جيب تقليد شخص بعينه غري رسول اهللا :  من قال:  اإلسالم ابن تيمية
 أما ما عداه من                             ً  ؛ ألنه ال أحد جيب اتباعه إال حممد ا  ، فإن تاب وإال قتل يستتاب

، أما إذا أخطأ اجملتهد يف  األئمة اجملتهدين رمحهم اهللا فنحن نأخذ بأقواهلم املوافقة للسنة
 .  اجتهاده فإنه حيرم علينا أن نأخذ باخلطأ

 قليدا حكم تقليد اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل وهل يعد ذلك ت
، فما رأيكم يف اتباع اإلمام  إن بعض اجملتهدين اتبع غريه:   قلتم- ٣٩٠س

 ؟                             ً ؟ وهل هذه املتابع تعترب تقليد ا الشافعي رمحه اهللا
، بل هو تقليد جزئي يف بعض املسائل اليت             ً      ، ليس تقليد ا تام ا نعم هذا تقليد جزئي

 .                                      ً يستفرغ فيها املفيت جهده وال جيد فيها حكم ا
 فلم يتبني لعامل إذا بذل جهده للوصول إىل احلكم من كتاب اهللا وسنة رسوله فا
 .  ، فال بأس أن يأخذ هبا ، ووجد فتوى ملن يثق يف علمه وتقواه له

،  " إعالم املوقعني " ، وذكره ابن القيم عنه يف فقد روي هذا عن اإلمام الشافعي
 .  وهذا تقليد جزئي عند الضرورة

 نسان ملذهب معني ومتسكه به حكم اختيار اإل
؟ أم                                       ً      ً           هل ال بد لإلنسان أن ينهج يف عبادته منهج ا واحد ا يف كل شيء- ٣٩١س

                                                            ً                ليس عليه شيء إن أخذ من كل املذاهب أو بعضها فيما يراه أكثر أجر ا أو أيسر لدينه 
 ؟  ودنياه

 أن ، هؤالء ال يسعهم إال هذا خيتلف باختالف الناس فالعامي واملبتدئ يف التعلم
 .  يقلدوا أحد املذاهب األربعة اليت هي مذاهب أهل السنة
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وأما بالنسبة للمتعلم الذي عنده املقدرة على معرفة الراجح من املرجوح من أقوال 
،  أهل العلم فهذا جيب عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال األئمة األربعة وغريهم

 من املرجوح ومعرفة الدليل الذي ينبين عليه إذا كان عنده املقدرة على معرفة الراجح
، فالناس خيتلفون يف  ؛ ألن عنده املقدرة على ذلك القول فهذا جيب عليه أن يعمل بالدليل

                     ً            ً       ٌّ         ، فالتقليد ال حيرم مطلق ا وال جيب مطلق ا بل كل  على حسب  هذا ليسوا على وترية واحدة
þθ#)  {:   يقول، واهللا  حاله è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìø.Ïe%! $# β Î) óΟçGΨä. Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊆⊂∪ { )على أنه ال   )١ ،

جيوز لإلنسان أن يأخذ من أقوال العلماء ما وافق هواه أو رغبة نفسه فيتتبع الرخص ويتتبع 
، وإمنا خيتار ما  ، هذا ال جيوز ليت ليس عليها دليل ألهنا تالئم هواه ورغبتهاألقوال السهلة ا

 .  قام عليه الدليل ولو خالف هواه ورغبته

 يف األصول 

 شريعة من قبلنا 
ْ                            هل شريعة م ن  قبلنا تعترب شريعة لنا أم ال- ٣٩٢س  ؟            َ 

 مل يرد شرعنا ، ما ، الصحيح فيها أن شريعة من قبلنا شريعة لنا هذه مسألة أصولية
فما ذكره اهللا سبحانه وتعاىل يف الشرائع السابقة ومل يرد يف شرعنا ما ينسخه .  خبالفها

 .  واهللا أعلم.  ، هذا هو الصحيح يف املسألة فإنه شرع لنا

 العقد على البنات حيرم األمهات:  صحة قاعدة
  والدخول باألمهات حيرم البنات 

، والدخول باألمهات حيرم  م األمهات هل العقد على البنات حير- ٣٩٣س
 ؟  ؟ نرجو إفادتنا عن صحة هذه القاعدة أفادكم اهللا البنات

                                                 
 .  ٤٣:  سورة النحل آية) ١(
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≈àM  {:  هذه القاعدة صحيحة ومأخوذة من قوله تعاىل yγ ¨Β é& uρ öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ ãΝ à6 ç6 Í× ¯≈ t/ u‘ uρ 

 ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2 Í‘θ àf ãm  Ï iΒ ãΝ ä3 Í← !$ |¡ Î pΣ  ÉL≈ ©9 $# Ο çF ù= yz yŠ £ Îγ Î/ β Î* sù öΝ ©9 (#θ çΡθ ä3 s? Ο çF ù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ 

öΝ à6 ø‹ n= tæ { )فاآلية الكرمية أفادت أن أم الزوجة حترم مبجرد العقد على بنتها  )١ ،  ،
 .   الدخول بأمها الزوجة ال حترم إال بشرطوأن بنت

 ، ومكروه كراهة ترتيهية  معىن كل من ال ينبغي
وكلمة )  ال ينبغي : ( ؛ مثل          ً                      نسمع كثري ا كلمات ال نعرف مدلوهلا- ٣٩٤س

 ؟  ؛ فما معناها إىل غري ذلك من العبارات.  ) مكروه كراهة الترتيه (
، والقرينة هي  الترتيه، وقد يراد هبا كراهة  قد يراد هبا التحرمي:  ) ال ينبغي (كلمة 

 .  اليت تعني املراد هبا
، مما جاء  املراد به ما يثاب تاركه وال يعاقب فاعله:  ) مكروه كراهة ترتيه : ( وقوهلم

؛  ؛ خبالف املكروه كراهة التحرمي ؛ جمليء ما يصرفه عن التحرمي            ً          النهي عنه هني ا غري جازم
، ومل يصرف صارف عن                ً النهي عنه جازم ا، وهو ما جاء  فهذا يثاب تاركه ويعاقب فاعله

 .  التحرمي

 الفرق بني احلرام وعدم اجلواز واملكروه 
وهل اإلصرار على .   ما الفرق بني احلرام وعدم اجلواز واملكروه- ٣٩٥س

 ؟  املكروه يصل إىل احلرام
ال ما يثاب تاركه و:  واملكروه.  ، وال جيوز فعله احلرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه

،   واإلصرار على فعل املكروه ال يصل إىل التحرمي- فاألوىل عدم فعله -يعاقب فاعله 
، وإذا حتقق أنه وسيلة إىل احلرام فهو  لكن قد يكون وسيلة إىل فعل احلرام فاألوىل جتنبه

 .  حرام

                                                 
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ١(
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 تعريف التعزير 
 ؟        ً                                ؛ فكثري ا ما أمسع هذه الكلمة وأجهل معناها  ما هو التعزير- ٣٩٦س
هو التأديب يف كل معصية ليس فيها حد وال :        ً ، وشرع ا التأديب:  لغة:  لتعزيرا
 .  كفارة

 املقصود باملعلوم من الدين بالضرورة 
.            ً             ، فنحن كثري ا ما نسمع هذا  ما املقصود باملعلوم من الدين بالضرورة- ٣٩٧س

 ؟  وهل هو ثابت يف كل عصر أم خيتلف باختالف الزمان واملكان
، والصالة والسالم على نبينا حممد  ، واحلمد هللا رب العاملني  الرمحن الرحيمبسم اهللا

، إما عن  الثابت من الدين بالضرورة هو ما ثبت بدليل قطعي.  وعلى آله وصحبه أمجعني
،                          ً ، والذي يعد من جحده كافر ا طريق التواتر أو عن طريق اإلمجاع القطعي من األمة

، وكذلك   والزكاة والصوم واحلج وأركان اإلسالموذلك مثل وجوب الصلوات اخلمس
،  حترمي اخلمر والربا والزنا أو كذلك املباح الذي علمت إباحته بالضرورة من دين اإلسالم

وما ثبت حكمه بالضرورة من دين .  ، واخلرب وما أشبه ذلك مثل حلم هبيمة األنعام املذكاة
،        ً               ومرتد ا عن دين اإلسالم    ً      كافر ا باهللا ، فإن هذا يعد من أنكره          ً        اإلسالم حال  أو حرمة

؛ ألن أحكام الدين باقية وثابتة ومستمرة  وهو مستمر يف كل زمان إىل أن تقوم الساعة
 .   إىل أن تقوم الساعة ال تتغري وال تتبدل              ً  منذ بعث اهللا حممد ا 
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 يف البينات والدعاوي 

 اخلصومات

ω =Ït {:  معىن قول اهللا تعاىل ä† ª!$# tôγ yf ø9$# Ïþθ ¡9$$ Î/ zÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# ω Î) tΒ zΟÎ= àß  {  

ω =Ït *  {:   ما معىن قوله تعاىل- ٣٩٨س  ä† ª!$# tôγ yf ø9$# Ïþθ ¡9$$ Î/ zÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# ω Î) tΒ 

zΟÎ= àß 4 tβ% x.uρ ª!$# $ ·è‹Ïÿ xœ $ ¸ϑŠ Î= tã ∩⊇⊆∇∪ { )؟   )١ 
                                                                ً  معىن اآلية أنه ال جيوز ألحد أن يدعو على أحد إال إذا كان املدعو عليه ظامل ا :  قيل

       ّ       أن من سب ك جيوز :  ، وقيل يف معىن اآلية ، فيجوز لإلنسان أن يدعو على من ظلمه له
صاص فإنه ال جيوز فمن سابك أو ، أما السباب من غري ق         ّ                لك أن تسب ه من باب القصاص

 .  شتمك جاز لك أن تقتص منه وأن ترد عليه باملثل

 خصومة بني إخوة 
، طلب مين يف  ، وأنا فقري إىل اهللا ، وهو ميسور احلال  يل أخ شقيق- ٣٩٩س

،      ً         ً    ؛ بيت ا يل وبيت ا له ، على أن نقيم عليها بيتني يوم من األيام أن أقوم مبسح أرض لنا
، وقد عملت يف بيته حىت أوشك على  ؛ وافقت معه  على تكاليف البناءولعدم قدريت

، ولكنه رفض وضرب  ، فطلبت منه أن نبدأ يف بناء بييت حسب االتفاق االنتهاء
ً                                        ؛ علم ا بأنين شاركت يف بناء بيته جبهدي وهو باملال باالتفاقية اليت بيننا عرض احلائط       ،

؛ فهل حيق يل أن  ، وقد ورثها عن والده والدناواألرض اليت أقيم عليها البيت عائدة ل
                            ًّ                     ؟ وهل حيق لوالدنا أن يعطيه صك ا شرعي ا على األرض بعد  أطالبه بنصف البيت أو ال

ً                      ؛ علم ا بأنه اتفاق شفهي فقط علمه مبا حصل بيننا أم أستحلفه على عدم االتفاق بيننا       ،
 ؟                                ً وال يوجد ما يثبته كتابة وال شهود ا

                                                 
 .  ١٤٨:  سورة النساء آية) ١(
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،  ، وفيها نزاع أنت وأخوك والوالد:  ، أو فيها ثالثة أطراف ها طرفانهذه القضية في
واهللا .  ؛ فعليك أن ترجع إىل القاضي يتوىل فصل الرتاع فيها وهذا مرده إىل القاضي

 ؟  املوفق

 حكم االشتغال باحملاماة 
؛ من حيث الترافع أمام   ما رأي فضيلة الشيخ من انشغايل باحملاماة- ٤٠٠س
؟ تفضلوا  ملدنية للدفاع عن القضايا املدنية والتجارية اليت هبا شبهة الربااحملاكم ا

 .  حفظكم اهللا باإلجابة
، ولكن الشأن يف  ال شك أن كون اإلنسان ينوب عن غريه يف اخلصومة ال بأس به

 :  نوعية اخلصومة
كذب ، ليس فيها تزوير وال  ، والنائب إمنا يديل مبا عنده من حقائق فإذا كانت حبق

                                              ِّ                   ، وهو ينوب عن صاحب القضية إلبداء ما معه من البي نة والرباهني على صدق  وال احتيال
 .  ؛ فهذا ال بأس به ادعائه أو دافع به

؛ فهذا ال  ، أو خياصم النائب أو الوكيل عن مبطل أما إذا كانت اخلصومة يف باطل
 }  Ÿω        ّ                ؛ فاهللا جل  وعال يقول لنبيه  جيوز uρ ä3s? tÏΖÍ← !$ y‚ ù= Ïj9 $ Vϑ‹ ÅÁ yz ∩⊇⊃∈∪ { )١(   . 

، وال يستعمل فيها شيء من الكذب  وكلنا يعرف أنه إذا كانت القضية قضية حق
ً                 ، خصوص ا إذا كان صاحب ا ؛ فهذا شيء ال بأس به والتزوير ، ال يستطيع  لقضية ضعيف     

؛ فكونه ينيب من هو أقوى منه جائز  ، أو ال يستطيع إقامة الدعوى حلقه الدفاع عن نفسه
*βÎ  {:  واهللا تعاىل يقول.  يف الشرع sù tβ%x. “ Ï%©!$# Ïµ ø‹n= tã ‘,ys ø9$# $ ·γŠ Ïy™ ÷ρ r& $ ¸‹Ïè |Ê ÷ρ r& Ÿω ßì‹ÏÜtG ó¡o„ 

β r& ¨≅ Ïϑ ãƒ uθ èδ ö≅ Î=ôϑ ãŠù= sù …çµ•‹Ï9uρ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 { )؛ فالنيابة عن الضعيف الستخراج حقه أو دفع   )٢
 .  الظلم عنه شيء طيب

                                                 
 .  ١٠٥:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٢(
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حبجج ، أو  ، أو دفاع عن ظامل ؛ بأن كان فيه إعانة ملبطل أما إذا كان خالف ذلك
، وكالنيابة يف  ، أو القضية من أصلها باطلة ، والوكيل أو النائب يعلم هذا مزيفة ومزورة

،                             ً          ً       ؛ فال جيوز للمسلم أن يكون نائب ا أو وكيال  يف باطل ؛ فهذا ال جيوز ؛ كالربا أمر حمرم
 .  ، فتشمله اللعنة               ً                ؛ ألنه يكون معين ا على أكل الربا       ً                    وال حمامي ا يف املعامالت الربوية

 يف الشهادات 

 شروط الشاهد 
، فهل هناك   إذا وقعت خصومة بني اثنني وطلب أحدمها بإحضار بينة- ٤٠١س

 ؟  شروط معينة جيب توفرها فيمن يؤدي الشهادة لصاحل أحد أو ضده
؛ ألن اهللا تعاىل                           ً                    ، جيب يف الشاهد أن يكون عدال  فال تصح شهادة الفاسق نعم
Ÿω  {:  يقول uρ (#θ è= t7ø)s? öΝçλm; ¸ο y‰≈ pκy− #Y‰t/r& 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθà)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∪ { )ويقول جل  )١ 

$  {:  وعال pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθ ãΨ ¨t6 tG sù { )فالفاسق ال تقبل  )٢ 

ω  {:                             ً                     ، ويشترط أن يكون الشاهد عامل ا مبا يشهد به قال تعاىل شهادته Î) tΒ y‰Íκy− Èd,ys ø9$$ Î/ 

öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩∇∉∪ { )وقال تعاىل )٣   :}  Ÿω uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 { )فإذا كان  )٤ 
 .  اإلنسان عنده علم مما يشهد به ويقني فليشهد

ومن باب أوىل تعمد الكذب يف .  أما جمرد الشكوك فال جيوز أن يشهد هبا اإلنسان
أال أنبئكم بأكرب  { ، وقد قال النيب  الشهادة فهو شهادة زور وهي من كبائر الذنوب

، وجلس  ، وعقوق الوالدين اإلشراك باهللا:  ، قال بلى يا رسول اهللا:  ؟ قالوا الكبائر

                                                 
 .  ٤:  سورة النور آية) ١(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ٨٦:  سورة الزخرف آية) ٣(
 .  ٣٦:  سورة اإلسراء آية) ٤(
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 )٢( )١( }ليته سكت :  أال وقول الزور فما زال يكررها حىت قلنا:  وكان متكئًا فقال
θ#)  {:  واهللا تعاىل يقول ç6 Ï⊥tFô_ $$ sù š[ô_ Íh9$# zÏΒ Ç≈ rO ÷ρ F{$# (#θ ç6 Ï⊥ tFô_ $#uρ š ö̂θ s% Í‘ρ –“9$# ∩⊂⊃∪ { )٣(  

 .  فقرن قول الزور مع الشرك باهللا عز وجل

 من شهد على قضية طالق وال يعرف شيئا عن أسباب الطالق 
، وبينما أنا   يف يوم من األيام ذهبت إىل اململكة لقضاء غرض يل فيها- ٤٠٢س
فالن يريد أن يطلق :  ، وقال يل ؛ طلب مين قاضي احملكمة أن أشهد على طالق جالس
، شهدت وأنا ال أعرف  ، وفعلت ذلك ، ونريد أن تشهد على هذا الطالق زوجته

، ولكين شهدت على  وال حىت شهادهتم،  ، وال عن الزوجني    ً                شيئ ا عن أسباب الطالق
 ؟          َّ       ؛ هل علي  من حرج الطالق

؛ ألنك تشهد على لفظ الزوج وما صدر منه من الطالق ولو  ال حرج عليك يف ذلك
؛ فإن هذا شيء  ، ما دام أنه عند القاضي ويف احملكمة مل تعرفه ومل تعرف زوجته

؛ فال حرج عليك يف  اضي، وأنت تشهد على ما مسعت من هذا الشخص عند الق منضبط
 .  ذلك إن شاء اهللا

 من شهد خبالف الواقع 
،   بعض الناس حينما يريد استخراج حفيظة نفوس أو بطاقة األحوال- ٤٠٣س

، ويأيت بشهود يشهدون على ذلك  يكتب يف مهنته بأنه متسبب وهو موظف حكومي
وهل تعترب ، فهل هذا العمل جائز                                     ً مع علمهم بأن صاحبهم موظف وليس متسبب ا

 ؟  الشهادة من شهادة الزور

                                                 
 .  )٥/٣٧(، أمحد  )٣٠١٩(، الترمذي تفسري القرآن  )٨٧(، مسلم اإلميان  )٢٥١١(البخاري الشهادات ) ١(
من حديث عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه رضي اهللا )  ١٥٢ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(

 .  عنه
 .  ٣٠:  سورة احلج آية) ٣(
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إذا كان هناك فرق يف استخراج احلفيظة بني املتسبب واملوظف مبوجب النظام فإنه ال 
، ألن  ، بل جيب بيان احلقيقة وال جيوز للشهود أن يشهدوا خبالف الواقع جيوز التمويه

 .  هذا من شهادة الزور ومن االحتيال الباطل
:  قال اهللا تعاىل.  صدق وقول احلق يف حق الصاحب والعدووالواجب على املسلم ال

}  * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ çΡθ ä. tÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ u!#y‰pκà− ¬! öθ s9uρ #’n?tã öΝä3Å¡àΡr& Íρ r& È ø y‰Ï9≡uθ ø9$# tÎ/tø% F{$#uρ 4 

β Î) ï∅ ä3tƒ $ †‹ÏΨ xî ÷ρ r& #ZÉ)sù ª!$$ sù 4’ n< ÷ρ r& $ yϑ ÍκÍ5 ( Ÿξ sù (#θ ãè Î7−Fs? #“ uθ oλù; $# β r& (#θ ä9Ï‰÷è s? 4 β Î)uρ (#ÿ…âθ ù= s? ÷ρ r& (#θ àÊ Ì÷è è? ¨β Î* sù ©!$# 

tβ% x. $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? #ZÎ6 yz ∩⊇⊂∈∪ { )يل األمر يف النظام الذي ال خيالف  وجتب طاعة و )١
 .  الشريعة وال جيوز االحتيال عليه وخمالفته

 حكم أخذ العوض يف الشهادة 
                    ً                                    ما حكم من أعطى إنسان ا شهد له حبق أو ساعده يف قضية صحيحة - ٤٠٤س

ً                                               ، علم ا بأن الشاهد أو الذي ساعده على احلق مل يشترط أي            ً          فأعطاه مبلغ ا من املال     
 ؟  شيء

؛ ألن أداء الشهادة جيب على من هي عنده هللا  شهادة فال جيوز أخذ العوض عنهاأما ال
θ#)  {:  سبحانه وتعاىل ألجل بيان احلق وإزالة الظلم قال تعاىل çΡθ ä. t ÏΒ≡ §θ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 

u !# y‰ pκ à− ¬! { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  (#θ ßϑŠÏ% r&uρ nο y‰≈ yγ  ال ألجل مطمع  )٣( } 4 !¬ ¤±9$#

Ÿω  {:  تعاىل، وقال  دنيوي uρ (#θ ßϑ çG õ3 s? nο y‰≈ yγ ¤±9 $# 4  tΒ uρ $ yγ ôϑ çG ò6 tƒ ÿ… çµ ¯Ρ Î* sù ÖΝ ÏO# u … çµ ç6 ù= s% 3 ª! $# uρ 

$ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∇⊂∪ { )فالذي عنده شهادة حبق جيب عليه أداؤها إذا احتيج  )٤ 

                                                 
 .  ١٣٥:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٣٥:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٢:  سورة الطالق آية) ٣(
 .  ٢٨٣:  سورة البقرة آية) ٤(
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 وبدون أخذ عوض ألن هذا عبادة أمر اهللا تعاىل هبا يف ون مقابلإليها وطلبت منه بد
 .  )٢( } !¬ −ø9$$Î/ u!#y‰pκà(θçΡθä. tÏΒ≡§θs% ÅÝó¡É#)  {:   وقوله )١( } θßϑŠÏ%r&uρ nοy‰≈yγ¤±9$# ¬! 4#)  {:  قوله

وأما من أعانك يف خصومة أو يف قضية فهذا إذا كان أعانك مبعىن أنه خاصم عنك 
،  ملال مقابل تعبه                      ً      ، فال مانع أن تعطيه شيئ ا من ا                 ً          ً     وتوىل اخلصومة وكيال  عنك ونائب ا عنك

،  ومن ذلك ما يتقاضاه احملامون يف القضايا الذين ينوبون عن املدعني وخياصمون عنهم
 .  ، ألهنم وكالء ملن له قضية ويذهبون وجييئون فيأخذون مقابل أتعاهبم

                                                 
 .  ٢:  سورة الطالق آية) ١(
 .  ١٣٥:  سورة النساء آية) ٢(
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 كتاب الرب والصلة 

  » أنت ومالك ألبيك «:  صحة حديث
 )٢( )١( }أنت ومالك ألبيك  {:   يقول         ً             مسعت حديث ا عن املصطفى - ٤٠٥س

 ؟  ما صحة هذا يا فضيلة الشيخ.  وقد مسعت أن يف هذا احلديث ضعف
، ومعىن ذلك أن اإلنسان إذا كان له مال فإن  هذا احلديث ليس بضعيف لشواهده

 :  شروطألبيه أن يتبسط هبذا املال وأن يأخذ من هذا املال ما يشاء لكن ب
، فإن كان يف أخذه ضرر كما   أال يكون يف أخذه ضرر على االبن: الشرط األول

، فإن ذلك ال  لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من الربد أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه
 .  جيوز لألب

، فلو كان عند االبن أمة يتسراها فإنه ال   أن ال تتعلق به حاجة لالبن: الشرط الثاين
وكذلك لو كان لالبن سيارة حيتاجها يف .  ز لألب أن يأخذها لتعلق حاجة االبن هباجيو

، فليس له أن يأخذها بأي  ، وليس لديه من الدراهم ما ميكنه أن يشتري بدهلا ذهابه وإيابه
 .  حال

 أن ال يأخذ املال من أحد أبنائه ليعطيه البن آخر ألن يف ذلك إلقاء : الشرط الثالث
،                 ً                                         ً ؛ وألن فيه تفضيال  لبعض األبناء على بعض إذا مل يكن الثاين حمتاج ا  األبناءللعداوة بني

ً                                                                  فإن كان حمتاج ا فإن إعطاء األب أحد األبناء حلاجة دون إخوته الذين ال حيتاجون ليس فيه             
 .  تفضيل بل هو واجب عليه

                                                 
 .  )٢/٢٠٤(، أمحد  )٢٢٩٢(، ابن ماجه التجارات  )٣٥٣٠(أبو داود البيوع ) ١(
، ورواه ابن ماجه  ) ٢٨٧ / ٣ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٢٠٤ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

 .  ، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم ) ٧٦٩ / ٢ " ( سننه"  يف
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على كل حال هذا احلديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ولكنه مشروط مبا 
، وليس له أن يأخذ من مال  ، فإن األب ليس له أن يأخذ من مال ابنه ما يضره كرناذ

 .  واهللا أعلم.                                         ً     ، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولد ا آخر ولده ما حيتاجه االبن

  » الولد وماله ألبيه «:  صحة حديث
؟ وإذا كان  )١( }الولد وماله ألبيه  {:   ما صحة احلديث القائل- ٤٠٦س

 ؟     ً                                     مهر ا البنته فهل ينطبق هذا احلديث عليه كذلك
 وكذلك )٣( )٢( }أنت ومالك ألبيك  {:   قال، أن النيب  نعم احلديث صحيح

 فيجوز )٥( )٤( }، وإن ولده من كسبه  إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه { قوله 
، ومن ذلك أن  للوالد أن ميتلك ويأخذ من مال ولده ما ال يضر الولد وال حيتاجه الولد

، فللوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما ال  ، ألنه داخل يف العموم يأخذ األب من مهر ابنته
، فإن تعلقت به حاجتها أو كان أخذه لشيء منه أو أخذه كله يضر  إليهيضرها أو حتتاج 

 .  ، واهللا تعاىل أعلم هبا فال جيوز لألب حينئذ

                                                 
 .  )٢/٢٠٤(، أمحد  )٢٢٩٢(، ابن ماجه التجارات  )٣٥٣٠(أبو داود البيوع ) ١(
 .  )٢/٢٠٤(، أمحد  )٢٢٩٢(تجارات ، ابن ماجه ال )٣٥٣٠(أبو داود البيوع ) ٢(
، ورواه ابن ماجه  ) ٢٨٧ / ٣ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٢٠٤ / ٢ " ( املسند"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(

 .  ، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) ٧٦٩ / ٢ " ( سننه"  يف
، ابن ماجه  )٣٥٢٨(، أبو داود البيوع  )٤٤٤٩(، النسائي البيوع  )١٣٥٨(الترمذي األحكام ) ٤(

 .  )٢٥٣٧(، الدارمي البيوع  )٦/٣١(، أمحد  )٢١٣٧(التجارات 
، ورواه ابن  ) ٢٤١،  ٢٤٠ / ٧ " ( سننه"  ، ورواه النسائي يف ) ٣١ / ٦ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

"  ، ورواه أبو داود يف بنحوه)  ٣٢١ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه الدارمي يف ) ٧٢٣ / ٢ " ( سننه"  ماجه يف
، كلهم من حديث عائشة رضي اهللا عنها إال أبا داود فهو من حديث عمرو بن شعيب  ) ٢٨٧ / ٣ " ( سننه

 .  عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم
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 اإلحسان إىل الوالد الذي قصر يف تربية ولده والنفقة عليه 
 رجل طلق زوجته وهي حامل منه وبعد أن وضعت رزقها اهللا بابن - ٤٠٧س
رعايته حىت كرب وتزوج دون أن يقدم له والده أي ، وقامت على تربيته و فحضنته

،                                    ِّ                      ، فهل جيب عليه اإلحسان على والده وبر ه وإن مل يقم على رعايته مساعدة أو نفقة
ّ               ومل يذق منه طعم حنان األبو ة وشفقتها أم ال  ؟                         

؛ ألن  ، جيب على الولد حق لوالده ولو كان الوالد قصر يف تربيته والنفقة عليه نعم
، فإذا قصر الوالد يف حق الولد فإن عليه ما يتحمل                 ًّ          لوالد والولد حق ا على اآلخرلكل من ا
، ومطلوب               َّ                ، فعليه أن يرب  به وأن حيسن إليه ، ولكنه ال يسقط حقه على الولد ويأمث بذلك

Ÿω  { من املسلم أن حيسن إىل من أساء إليه ولو كان غري والده uρ “ Èθ tG ó¡n@ èπ oΨ|¡pt ø: $# Ÿω uρ èπ y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 

ôìsù÷Š$#  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& { )مطلوب على املسلم أن .  فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا.  )١
 .   آكد يف هذا، فكيف مع والده يكون األمر يقابل اإلساءة باإلحسان مع الناس

                                  ً      من أجرب والده على إجراء عملية خوفا  عليه 
ً   إذا كان والد شخص ما مريض ا- ٤٠٨س ،  ، وذهب به إىل إحدى املستشفيات                         

،       ً           ؛ خوف ا على حياته ، ولكن الوالد رفض إجراء هذه العملية وقرروا إجراء عملية له
، أو احتال  لى املوافقة؛ أجرب والده ع ورغبة من ابنه يف شفاء والده من هذا املرض

                   ً         ؛ فهل يعترب هذا عقوق ا لوالده  عليه حىت أجريت تلك العملية دون علمه ودون موافقته
ً                                                        ؛ علم ا أن الدافع له حمبته لوالده وطمعه يف شفائه مما يعاين من مرض يأمث عليه ، ولو      

 بذلك ؛ فهل يلحقه إمث فرضنا وحصلت الوفاة نتيجة هذه العملية اليت تسبب فيها ابنه
 ؟  أم ال

                                                 
 .  ٣٤:  سورة فصلت آية) ١(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٢٩٧

، ولكنه ال  ، وهو حيتاج إىل عملية جراحية تذكر أيها السائل أن والدك أصيب مبرض
؛ فهل عليك يف  ، وأنك أحلحت عليه أو احتلت عليه حىت أجريت له يرغب يف ذلك

 ؟  ذلك إمث
؛  ، ومل ترد به الضرر ؛ ألنك تريد له املصلحة ال حرج عليك يف ذلك إن شاء اهللا

، ما  ، وحىت لو تويف من أثر هذه العملية ، ويرجى لك األجر إن شاء اهللا نفأنت حمس
،  ، والطبيب من أهل اخلربة دامت أهنا عملية جارية جمراها الطيب ومل حيصل فيها تفريط

$  {:  ، واهللا تعاىل يقول ؛ ألنك حمسن ؛ فال حرج عليك يف ذلك وتوافرت الشروط tΒ 

’ n?tã šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ÏΒ 9≅ŠÎ6 y™ 4 { )واهللا تعاىل أعلم  )١ ،  . 

 من تنازلت عن حقها الشرعي البن ابنها املتوىف مع أن االبن له أخوة أشقاء 
 مرياثه الشرعي وقسمت وأخذ ، وترك  تويف زوج عن زوجه وأم وابن- ٤٠٩س

مث بعد ذلك تنازلت أم املتوىف عن حقها الشرعي البن االبن الذي .  كل ذي حق حقه
، وكانت يف كامل قواها العقلية وبدون إكراه وللمتوىف أربعة إخوة  هو االبن يف املسألة

لشرع فما رأي ا.  أشقاء البعض يوافق األم يف ذلك التنازل والبعض اآلخر ال يوافقها
 ؟  يف ذلك

 ملا جاءه الرجل الذي ، فقال   هنى عن إعطاء بعض األوالد وترك بعضهمالنيب 
ٌ ، قال عليه الصالة والسالم   أعطى بعض أوالده عطية وجاء يشهده عليها أكل  {:                         

 ويف )٣( )٢( }اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم :  قال.  ال:  قال.  " عطيته مثل هذاولدك أ

                                                 
 .  ٩١:  سورة التوبة آية) ١(
،  )١٣٦٧(، الترمذي األحكام  )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٧ (البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها) ٢(

،  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )٣٦٨١(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

 .  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه.  ) ١٣٤ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
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.  )٢( )١( }فال إذًا :  ، قال بلى:  ، قال أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء {:  رواية قال

 فدل هذا )٤( )٣( }أشهِْد على هذا غريي فإين ال أشهد على جور  {:  قال:  ويف رواية
،  احلديث برواياته على أنه ال جيوز ختصيص بعض األوالد يف العطية دون البعض اآلخر

، ومثل هذه العطية  آلخر مثلهوإن من أراد أن يعطي بعض أوالده وجب عليه أن يعطي ا
 .  البن االبن ال جتوز ألنه من األوالد

 مدة انتهاء حق االبن على أبيه 
 ؟   حق االبن على أبيه يف إيوائه وإسكانه ينتهي مبجرد بلوغه أم بزواجه- ٤١٠س

، إذا كرب واستطاع أن يكتسب لنفسه  حق االبن على أبيه ينتهي مبجرد استغنائه عنه
، أما ما دام أنه صغري أو  ؛ فإنه ينتهي حقه على والده يف اإلنفاق  بكسبهوأن يستغين

؛ فإنه يبقى على والده حق اإلنفاق  ، ومل يقدر على االكتساب ، ولكنه مل يستغن كبري
 .  ، حىت يستغين وذلك مبوجب القرابة عليه

 امرأة تركت العيش مع أبنائها وذهبت إىل بيت زوج ابنتها 
، ولكن هذه األم تركت  ، وابنتها متزوجة مرأة هلا أبناء وبنت هناك ا- ٤١١س

، على الرغم من قدرة أبنائها  العيش مع أبنائها وذهبت إىل زوج ابنتها لتسكن معه
؟ وهل على أوالدها إمث يف تركها تعيش مع زوج  ؛ فهل جيوز هلا ذلك على إعالتها

ً                  ً                 ؟ علم ا بأهنا تتقاضى راتب ا من مصلحة الضما أختهم ، ورمبا كانت تدفع  ن االجتماعي    

                                                 
 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )١٦٢٣(مسلم اهلبات ) ١(
 .  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه)  ١٢٤٤ /٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٢(
،  )١٣٦٧(ذي األحكام ، الترم )١٦٢٣(، مسلم اهلبات  )٢٤٤٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٣(

،  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٣٧٥(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٤٢(، أبو داود البيوع  )٣٦٨١(النسائي النحل 
 .  )١٤٧٣(مالك األقضية 

أشهد على هذا "  من حديث النعمان بن بشريبدون ذكر)  ١٥١ /٣ (رواها اإلمام البخاري يف صحيحه ) ٤(
 .  من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه)  ١٢٤٤ /٣ (يف صحيحه وإمنا رواه اإلمام مسلم .  " غريي
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، أو هي تشتري منه ما يعادل مصاريف اإلنفاق         ً                           منه شيئ ا لزوج ابنتها مقابل مصروفها
 ؟  ؛ فهل على زوج ابنتها مسؤولية اإلنفاق عليها أم ال ، وإن مل يكن عليها

د ، أو ق ؛ فإما أن ابنتها حباجة إىل سكناها معها السكن مع ابنتها ال بد له من سبب
، أو لستم على حالة مرضية يف أخالقكم ويف  أغضبتموها حىت تركت السكن معكم

 .  دينكم وذهبت من أجل ذلك
 .  احلاصل أنه ال بد من سبب لتركها السكن مع أبنائها وذهاهبا مع ابنتها

، وأن حترصوا على  ؛ ينبغي لكم أو جيب عليكم أن ترضوا والدتكم وعلى كل حال
وإن .  ؛ مىت أمكنكم ذلك ، واإلحسان إليها ، والرب هبا ناها معكم، وسك جميئها إليكم

 .  كانت سكناها عند غريكم بدون سبب فال إمث عليكم
؛ فهذا شيء ال بأس  أما كوهنا تنفق من خمصصها من الضمان االجتماعي على نفسها

 .  به
ذا شيء ؛ فه ، ولكن إذا تربع بذلك ؛ فال يلزمه أن ينفق عليها وأما زوج ابنتها

 .  ؛ فال جيب عليه ، أما الوجوب طيب
ً             ؛ ألن هلا خمصص ا من الضمان  ولكن أنتم ذكرمت أهنا ليست حباجة إىل نفقة زوج ابنتها           

ً              ، وفيه أيض ا استغناء عن  ؛ فهذا إغناء لنفسها ، وأهنا تدفع ما يقابل نفقتها االجتماعي          
 .  الناس مبا أغناها اهللا

  املشاكل بني أهله وزوجته من ترك العيش مع والده لكثرة
، وذلك لكثرة   أقمت أنا وزوجيت يف بيت مستقل عن بيت أهلي- ٤١٢س
، وبعد مدة طلب مين والدي أن أرجع  ، وعاهدت زوجيت على عدم فراقها املشاكل

؟ هل أطيع  ؛ فماذا أفعل ، ولكن زوجيت رفضت إىل البيت ألعيش معه أنا وزوجيت
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θ#)  {:  ؟ وهل أدخل حتت قوله تعاىل ناوالدي وأنقض العهد الذي بين èù÷ρ r&uρ Ï‰ôγ yèø9$$ Î/ ( ¨β Î) 

y‰ôγ yè ø9$# šχ% x. Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂⊆∪ { )؟   )١ 
تك ال ترغب يف السكن يف  أن زوجدام، وما  ال شك أن حق الوالد على الولد عظيم

، مع  ، وجتعلها يف بيت مستقل ، وبإمكانك أن تقنع والدك يف ذلك ؛ فإنك ال تلزمها بيته
 .  اتصالك بوالدك وبره وإرضائه واإلحسان إليه مبا تستطيع

:  ، وال خيالف قوله تعاىل ؛ فيباح لك إذا احتجت إليه وتكفر عن ميينك وأما الطالق
}  (#θ èù÷ρ r&uρ Ï‰ôγ yè ø9$$ Î/ ( ¨β Î) y‰ôγ yè ø9$# šχ% x. Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂⊆∪ { )ألن املراد به العهد الذي ال حيرم  )٢ 

 .     ًحالال 

 تعارض طاعة الزوج مع طاعة الوالدين أيهما يقدم 
، ولقد  ث خالف بني زوجي وأهلي على أمر من أمور الدنيا لقد حد- ٤١٣س

؛ ألن طاعة الوالدين واإلحسان إليهما فيه امتثال ألمر  أردت أن أقف إىل جانب أهلي
 ال أعلم عن مدى ، ولكن منعين من ذلك ما مسعت من أحاديث عن الرسول  اهللا

؛ ألمرت  لو كنت آمًرا أحًدا أن يسجد لغري اهللا {:  ؛ فمنها قوله ما معناه صحتها
لن يرضى اهللا عن املرأة  {:   وحديث آخر يقول)٤( )٣( }املرأة أن تسجد لزوجها 

؛ فلم أفلح بأي   وقد حاولت اإلصالح بني الطرفني)٥( }ا زوجها حىت يرضى عنه
، وأن  ؛ فأنا أخاف أن أغضب والدي ، أرجو أن ترشدوين جبانب من أقف شكل

                                    ِّ           ، وأن ال أكون الزوجة املؤمنة املوفية حبق  الزوج كما  ، وأن أغضب زوجي أغضب اهللا
 ؟  م هبا؛ كما أرجو أن توجهوا هلم النصيحة لعل اهللا ينفعه جيب

                                                 
 .  ٣٤:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ٣٤:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  )١١٥٩(الترمذي الرضاع ) ٣(
 .  ) ١٣٣ / ٤ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٤(
 .  فقد ورد حديث هبذا املعىن.  ) ١٠٦٠ / ٢ " ( صحيح مسلم: "  انظر) ٥(
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، وطاعته باملعروف  ، وهو حق متأكد ؛ فال شك أنه واجب أما حق الوالد
، وكذلك حق الزوج حق واجب على  واإلحسان إليه قد أمر اهللا هبا يف آيات كثرية

، والواجب عليك إعطاء كل  ، ولزوجك عليك حق ؛ فلوالدك عليك حق زوجته ومتأكد
 .  ذي حق حقه

؛ فالواجب  ، وال تدرين مع أيهما تقفني اع بينهمالكن ما ذكرت من وجود الرت
؛ فالواجب أن تقفي مع                    ً           ً ؛ فإذا كان زوجك حمق ا وأبوك خمطئ ا عليك أن تقفي مع احلق

؛                ًّ           ً ، وكان أبوك حمق ا وزوجك خمطئ ا ، وإن كان العكس الزوج وأن تناصحي أباك
،  في مع احلق؛ فالواجب أن تق فالواجب عليك أن تقفي مع أبيك وأن تناصحي زوجك

 .  وأن تناصحي املخطئ منهما
، وحاويل  هذا ما يتعلق يف موقفك مع أبيك أو مع زوجك يف الرتاع الذي بينهما

، ويزول على يدك هذا الشقاق               ً      ؛ لتكوين مفتاح ا للخري اإلصالح بينهما قدر استطاعتك
، من  قارب، وال سيما األ ؛ فإن اإلصالح بني الناس ، وتؤجري على ذلك وهذا الفساد

 .  أعظم الطاعات
ω uöyz ’Îû 9ÏVŸ2 ÏiΒ öΝßγ1 *  {:  قال تعاىل uθ ôf ¯Ρ ω Î) ôtΒ ttΒ r& >π s% y‰|Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã÷è tΒ ÷ρ r& £x≈n= ô¹ Î) 

š ÷t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 4 { )١(   . 
 والتعامل ؛ فالواجب عليهما تقوى اهللا  وأما النصيحة اليت نوجهها للطرفني

، وأن يتناسوا ما بينهما من  ، وحبق القرابة والصهر الذي بينهما باألخوة اإلسالمية
، وأن ال  ؛ فإن هذا هو شأن املسلمني ، وأن يسمح كل واحد منهما لآلخر الرتاع

 .  ، وأن يستعيذوا باهللا من نزغات الشيطان مع الشيطانينساقوا مع اهلوى أو 

                                                 
 .  ١١٤:  سورة النساء آية) ١(
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 تعارض طاعة الزوج مع طاعة الوالدين أيهما يقدم أيضا 
، ومأمورة   معلوم أن الزوجة جمربة على طاعة زوجها كما يف احلديث- ٤١٤س

ً                              أيض ا بطاعة والديها يف غري معصية اهللا ؛ فأيهما  ؛ فما احلكم إذا تعارضت الطاعتان   
  ؟ تقدم

ال شك أن املرأة مأمورة بطاعة اهللا سبحانه وتعاىل ومأمورة بطاعة زوجها وبطاعة 
 أما إذا كان يف طاعة املخلوق من والد أو زوج معصية والديها ضمن طاعة اهللا 

ال  {  وقوله )٢( )١( }إمنا الطاعة باملعروف  { ؛ لقوله  ؛ فهذا ال جيوز للخالق

 .  )٤( )٣( }يف معصية اخلالق )  من والد أو زوج (طاعة ملخلوق 
:  ، قال تعاىل ، وهو يأيت بعد حق اهللا سبحانه وتعاىل وال شك أن حق الوالدين مقدم

}  * (#ρ ß‰ç6ôã $#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( È ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î) { )؛ فحق الوالدين متأكد  )٥  . 
؛ فهي ال تطيعه  فإذا كان الزوج سيحملها على معصية والديها وعلى عقوق والديها

؛ فإهنا  ، فإذا طلب منها أن تعق والديها ؛ ألن حق الوالدين أسبق من حق الزوج  هذايف
 .  ، ومن أكرب الكبائر بعد الشرك ؛ ألن العقوق معصية ال تطيعه يف ذلك

 حكم طاعة الوالد يف بغض األم املطلقة 
، وقد حصل بني والدنا  ، ولنا أخت واحدة  حنن مخسة إخوة ذكور- ٤١٥س
، ولكن مل يكونا  ، فتزوجت من رجل آخر ، مث طلقها أبونا بعد ذلك  خالفووالدتنا
، مث  ، فتأيت إلينا لتبقى عندنا بضعة أيام         ً                     ، بل كثري ا ما حتدث مشكالت بينهما متفقني

                                                 
،  )٢٦٢٥(، أبو داود اجلهاد  )٤٢٠٥(، النسائي البيعة  )١٨٤٠(، مسلم اإلمارة  )٦٧٢٦(البخاري األحكام ) ١(

 .  )١/٨٢(أمحد 
 .  يف املعروف:  بلفظ)  ١٠٦ / ٨ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
 .  )١/١٣١(، أمحد  )٢٦٢٥(، أبو داود اجلهاد  )٤٢٠٥(، النسائي البيعة  )١٨٤٠(مسلم اإلمارة ) ٣(
، ورواه اخلطيب  للخالق.  بدل.  اهللا تبارك وتعاىل:  بلفظ)  ٦٦ / ٥ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٤(

 .  ، ورواه غريهم ) ١٠٩٢ / ٢ (التربيزي يف املشكاة 
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ٥(
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، وال يريد  ؛ يغضب من ذلك ، فكان أبونا كلما يراها تأيت إلينا تعود إىل بيت زوجها
، ومع ذلك ال يريد والدنا أن تعيش  طلقها زوجها اآلخر، وقد  منا إيواءها وال صلتها

؛  ، لعلنا نقوم بشيء من اإلحسان إليها والرب هبا ، بينما حنن فرحنا بسكناها معنا معنا
؟  ؛ فما احلكم يف موقف والدنا هذا  ولكنه ميانع يف ذلك      ً               امتثاال  ألمر اهللا ورسوله 

، أم خنالف أمره ونسعى يف   مساعدةوهل نطيع أمره ونترك والدتنا دون رعاية ودون
                     ً  ، ولو كان يف هذا عصيان ا  الرب هبا والعطف عليها ومكافأهتا على ما قدمته لنا يف صغرنا

 .  ؟ أفيدونا بارك اهللا فيكم ، وال نأمث يف ذلك لوالدنا
 .  ، وشعوره حبقها وبرها نشكر السائل على عنايته بوالدته

؛ فإن ذلك ال يسوغ  يرضى بإيواء والدهتم وصلتهاأما ما سأل عنه من كون أبيهم ال 
، وال طاعة  ؛ ألن هذا معصية ، وال تطيعوه يف هذا وال يسقط عنكم حق والدتكم

 .  ، وأنفقوا عليها ، وصلوها ؛ فآووا والدتكم ملخلوق يف معصية اخلالق
؛ فإنه ال  فإن كان املسكن للوالد:  أما يف خصوص السكن معكم أو عدم سكنها

، فإن مل  ، مع تسترها وحتفظها منه وابتعادها عنه ؛ إال برضاه وإذنه وز أن تسكن معكمجي
                           ً                                 ؛ فبإمكانكم أن هتيئوا هلا مسكن ا آخر غري املسكن الذي ميلكه والدكم  يرض بذلك
؛ فإنه ال حق له يف منع  ، ووالدكم يسكن معكم ، أما إذا كان املسكن لكم أنتم ويسكنه

،  ، وال حق له يف منعكم من برها واإلحسان إليها بيتكم وملككمالوالدة من سكنها يف 
 .  ، وأنتم أوالدها ، وهي غري ذات زوج وال سيما وأهنا حمتاجة

 حكم إعطاء الوالد ماال يشتري به مخرا ويلعب القمار 
                                         ً             ً    أنا شاب هداين اهللا لإلميان واحلمد هللا متزوج حديث ا وأتقاضى راتب ا - ٤١٦س
، وأعطي          ً                                       تأجرت بيت ا وسكنت فيه مع زوجيت وذلك لصغر بيت أهلي، وقد اس    ً  شهري ا

.          ً                                         ً                 أهلي جزء ا من راتيب وبعضه لوالدي الذي يشرب اخلمر يومي ا فهو مدمن عليها
ً                  ً  ، علم ا أنه يتقاضى راتب ا  لذلك فإن ضمريي يؤنبين بأين بذلك أشجعه على شراء اخلمر     
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خلمر والسجائر ولعب القمار يعطي منه لوالديت نصفه والباقي يصرفه على شراء ا
ً                                     خصوص ا وأنا حباجة إىل هذا املبلغ لتكوين نفسي.       ً أحيان ا ، وكذلك فإن أخيت الكبرية     

 ؟  ؟ أفيدونا أفادكم اهللا فما حكم إعطائنا له تلك املبالغ.  تعطيه من راتبها
جيب على املسلم أن يتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل من املعاصي وال سيما الكبائر 

ّ                  ، وغري ذلك مما حر م اهللا سبحانه وتعاىل رب اخلمر ولعب القماركش ، فيجب على هذا                
، وأن ال يتجارى مع اهلوى  الوالد وعلى كل عاص أن يتوب إىل اهللا ويبادر بالتوبة

، والواجب عليكم أن تناصحوه وأن  والشيطان فيهلك نفسه فيقع يف غضب اهللا وسخطه
، وإذا كان هناك سلطة إسالمية فيجب عليكم أن ترفعوا  تكرروا له النصيحة وتغلظوا عليه

، وأما بالنسبة ملا تعمله أنت وأنك هداك اهللا  شأنه إليها لألخذ على يده وإعانته على نفسه
، مث ما تعمله من توزيع راتبك  ، ونسأل اهللا لنا ولك الثبات لإلسالم فهذه نعمة عظيمة

، ونرجو اهللا أن يتقبل منا  ء تشكر عليهعلى حوائجك وعلى أهلك وعلى والدك فهذا شي
، فإذا  وأما بالنسبة لكون والدك يشرب اخلمر ويستعني مبا تعطيه على ذلك.  ومنك

       ّ                                                             حتققت أن  والدك يستعني مبا تدفعه إليه على معصية اهللا فال تعطه ألن اهللا جل وعال 
θ#)  {:  يقول çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θçΡuρ$ yè s? ’n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 { )١(   . 

، فإنك متنع عنه                 ّ                                       فإذا حتققت من أن  والدك يستعني مبا تعطيه إياه على معصية اهللا
ّ           ويرتدع عم ا هو عليهالعطاء لعله يتوب إىل اهللا ، وعلى كل حال الوالد له حق لكن إذا           

كان باحلالة اليت ذكرهتا وأنه يستعني مبا تدفعه إليه على شرب اخلمر ولعب القمار وغري 
 .                    ً                  ، فإنك ال تعطيه شيئ ا يعينه على املعصية ذلك

 حكم صدقة اجلد على أبناء ابنته إذا تويف أحدهم 
، وبعد  ، مث توفيت قبل والدها            ً لفت له أوالد ا رجل تزوج امرأة وخ- ٤١٧س

           َّ             ، وبعد أن مت  هذا تويف أحد  ذلك قام والدها وتصدق بثلث ماله على أوالد ابنته

                                                 
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ١(
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إن هذا الولد املتوىف ليس له نصيب :  ، فبعض الناس يقولون            َّ       األوالد املتصد ق عليهم
ً                 ؛ علم ا بأن ولده موجود من صدقة جده  فهل يأخذون ؛ ، وكذلك والدته وإخوته     

 ؟  نصيبه على أهنم من الوارثني له أم ال
 :  هذا بسب نوعية الصدقة اليت تصدق هبا جدهم عليهم

؛ فإهنا تكون ملكهم ويكون ملك االبن  إذا كانت من باب التربع هلم والتمليك هلم
 .  املتوىف لورثته من بعده

فهذه جيري فيها على ؛  أما إذا كانت هذه الصدقة من باب الوقف على أوالد ابنته
، وهذا يدخل يف  حسب شرط الواقف بالترتيب وعدم الترتيب بني املستحقني والبطون

؛ فال بد فيها من  ، وترتيب البطون وعدم ترتيبها حبسب نص الواقف نظام األوقاف
 .  واهللا أعلم.  الرجوع إىل احملكمة الشرعية

 رآن امرأة طلقت فجلست يف البيت تصلي وتصوم وتقرأ الق
 يل أخت يف صنعاء تزوجت وطلقت يف عدن وعندها عقدة نفسية من - ٤١٨س

، وتعيش يف صنعاء على ما يعطيها  مدينة عدن وهي اآلن ملتزمة يف الدين بشدة
، رغم أن لديها بكالوريوس يف اإلجنليزي وقعدت يف البيت لوحدها تصلي  الناس

 ؟  نعاء لوحدها، فهل جيوز هلا أن جتلس يف ص وتصوم وتقرأ القرآن
                                                                                      ما ذكرته السائلة من متسك أختها بالدين وجلوسها يف بيتها وحمافظتها على الـصالة              

                  ، لكن التشدد يف                                      ، وجتب عليها احملافظة على الصالة                                          وتالوة القرآن فكل هذه أعمال طيبة     
                                            ، وما أصيبت به من العقدة النفسية مرض                                                      الدين منهي عنه والواجب االعتدال واالستقامة     

                                                                والواجب عليها أن تتزوج إذا تيسر هلا الزواج ملا فيه من املصاحل         .                        ل اهللا أن يشفيها منه       نسأ
  .           واهللا أعلم-                                    العظيمة اليت منها استغناؤها عن الناس 
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  » من سره أن يبسط له رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه «:   صحة حديث
من سره  {  ما مدى صحة هذا احلديث وما معناه يقول الرسول - ٤١٩س

؟ وكيف يكون اجلمع بني  )٢( )١( }، وينسأ له يف أثره فليصل رمحه  أن يبسط له رزقه
هذا وبني احلديث الذي يفيد أن اإلنسان منذ أن يتم خلقه يف بطن أمه يكتب له رزقه 

 ؟  دوأجله وشقي أم سعي
، ومعناه أن اهللا سبحانه وتعاىل وعد من  احلديث الذي سألت عنه حديث صحيح

                        ً         ، وأن يوسع له يف رزقه جزاء  له على  يصل رمحه أن يثيبه وأن جيزيه بأن يطيل يف عمره
≅ö  {:  ، وهذا من فضله سبحانه وتعاىل أنه جيازي احملسن بإحسانه إحسانه yδ â!#t“ y_ 

Ç≈ |¡ôm M}$# ω Î) ß≈ |¡ôm M}$# ∩∉⊃∪ { )٣(  . 
وال تعارض بني هذا احلديث وبني احلديث الذي فيه أن كل إنسان قد قدر أجله 

،                ً                ً                   ً        ، ألن هناك أسباب ا جعلها اهللا أسباب ا لطول العمر وأسباب ا للرزق ورزقه وهو يف بطن أمه
دل على أن اإلحسان وصلة الرحم سبب لطول األجل وسبب لسعة فهذا احلديث ي

، هناك أشياء قدرها اهللا  ، واهللا جل وعال هو مقدر املقادير ومسبب األسباب الرزق
سبحانه وتعاىل على أسباب ربطها هبا ورتبها عليها إذا حصلت مستوفية لشروطها خالية 

، فال تعارض    ً                    زاء  من اهللا سبحانه وتعاىل                                  ً      ً    من موانعها ترتبت عليها مسبباهتا قضاء  وقدر ا وج
 ال يتعارض وال ، وهكذا كل كالم رسول اهللا   بني هذين احلديثني- واحلمد هللا -

 .               ً     ً ينقض بعضه بعض ا أبد ا

                                                 
، أمحد  )١٦٩٣(، أبو داود الزكاة  )٢٥٥٧(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )١٩٦١(البخاري البيوع ) ١(

)٣/٢٦٦(  . 
 .  من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه)  ٨ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
 .  ٦٠:  سورة الرمحن آية) ٣(
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 من قطع رمحه ويدعو اهللا أن جيعله واصال للرحم 
ً               ً               شخص قاطع للرحم ويدعو اهللا دائم ا أن جيعله واصال  مع العمل على - ٤٢٠س                             
، فهل جيوز له  ، وخاصة أن هذا التقاطع يف نفس البيت صل واحملاولة الشديدةالو

χ  {:  الدعاء مع احملاولة أو ينطبق عليه قول اهللا تعاىل Î) ©!$# Ÿω çÉitó ãƒ $ tΒ BΘöθ s)Î/ 4 ®L ym (#ρ çÉitó ãƒ 

$ tΒ öΝÍκÅ¦ àΡr'Î/ 3 { )١(  . 
، بل ال  صلة الرحم ال يكفي فيها الدعاء بأن يدعو اإلنسان اهللا أن يوفقه لصلة رمحه

                     ً                                   ، فاإلنسان يصل رمحه فعال  مع االستطاعة ويدعو اهللا أن يعينه على  بد من الصلة بالفعل
 .  ، وأن يثبته على ذلك يف املستقبل ذلك

، فهذا ال يكفي وال  ، وهو يدعو اهللا أن يهديه لصلة الرحم            ً      ذا كان قاطع ا لرمحهأما إ
، وعليها وعيد  ، ألن قطيعة الرحم كبرية من كبائر الذنوب والعياذ باهللا يربئ ذمته

، فإن حقها ال يسقط عنه  ، وعلى اإلنسان أن يصل رمحه ولو أساءت إليه أو قطعته شديد
#ÏN  {:  لقوله تعاىل uuρ #sŒ 4’ n1öà)ø9$# …çµ ¤)ym { )واهللا جعل للقرابة حق ا من مجلة احلقوق  )٢ ،               ًّ                    

ρ#) *  {:  العشرة يف قوله تعاىل ß‰ç6 ôã $#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ø‹x© ( È ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î) “ É‹Î/uρ 

4’ n1öà)ø9$# { )٣(   . 
فالواجب على املسلم أن يصل رمحه مبا يستطيع باملال والسالم والزيارة وغريها من 

 .  ، واليت فيها نفع هلم ودفع حلاجتهم عند احلاجة إليه أنواع الصلة اليت تطيب خواطرهم

                                                 
 .  ١١:  سورة الرعد آية) ١(
 .  ٢٦:  ةسورة اإلسراء آي) ٢(
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ٣(
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 كتاب اللباس والزينة 

 حكم حلق اللحية والشارب 
ّ                    ال بد  أن حتلق حليتك وشاربك:   قال يل املدير بصوت واضح- ٤٢١س      ،

                     ً  ، وإنين فقري ال أملك شيئ ا                                            وذلك شرط يف قبولك يف فندق شهري وبراتب مغر جد ا
؛ ما رأي  ، وإنين أحبث عن عمل منذ مدة طويلة فسيوال أجد ما أعول به ن

                        ؛ فواهللا إنين حمتاج جد ا هلذه  ؟ هل أعمل بالفندق وأحلق حلييت وشاريب فضيلتكم
 ؟  الوظيفة

؛  ؛ فهو حرام ، وأما حلق اللحية ، وال جيوز تركه يطول قص الشارب مشروع
 وهنيه عن التعرض هلا )١( بإعفاء اللحية وإرخائها وإكرامها وإرساهلا ألمر النيب 

، وملا يف ذلك من مشاهبة اجملوس واملشركني  حبلق أو قص أو نتف أو إزالة بأي وسيلة
 .  والفسقة واجملرمني

؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية                       ً              وحتصيل الوظيفة ليس عذر ا يف حلق اللحية
فع أمره إىل ، ور ، والواجب اإلنكار على من يشترط ذلك يف بالد املسلمني اخلالق

 .  ؛ لردعه عن ذلك وتأديبه والة األمور وهيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر
                       ، وطلب الرزق ميـسر                                          ؛ فالوظائف واألعمال وهللا احلمد كثرية                   وعلى كل حال  

     {   ،                            بدون معصية اهللا ورسـوله     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   tΒ uρ  ö≅ ©. uθ tG tƒ  ’ n? tã  «! $#  uθ ßγ sù  ÿ… çµ ç7 ó¡ ym  4  {   ) ٢(   .  

  حكم صبغ اللحية وشعر الرأس بالسواد 
 ؟   هل جيوز صبغ اللحية وشعر الرأس بالسواد- ٤٢٢س

                                                 
 .  ) ٥٦ / ٧ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ١(
 .  ٣ - ٢:  اآليتانسورة الطالق ) ٢(
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، وإمنا يصبغ الشيب بغري السواد  ال جيوز صبغ اللحية وشعر الرأس بالسواد
ً  وجاء يف احلديث أيض ا.  )٢( )١( }غريوا هذا الشيب وجنبوه السواد  {  لقوله                  :

أنّ قوًما يصبغون حلاهم بالسواد يف آخر الزمان كحواصل احلمام ال يرحيون رائحة  {

، أما السواد غري اخلالص وهو الذي خيالطه  واملراد بالسواد اخلالص.  )٤( )٣( }اجلنة 
 .  لون احلمرة فال بأس به

 حد إزار املسلم 
إزار املسلم من نصف  {:   فيما معناهعن رسول اهللا  هناك حديث - ٤٢٣س

، ولكنه يغطي الكعبني  ؛ فإذا كان إزار املسلم إىل الكعبني )٥( }الساقني إىل الكعبني 
 ؟  ؛ فهل جيوز من األسفل دون جر

 )٧( )٦( }ما كان أسفل الكعبني فهو يف النار  { ؛ لقوله  ال جيوز أن يتجاوز الكعبني
، وهو  ، واإلسبال حمرم                  ً                        ؛ فإنه يكون إسباال  للثوب أو اإلزار أو البشت فإذا جتاوز الكعبني
نزل اللباس ، أما لو  ، إذا تركه يستمر ، سواء قصده أو مل يكن قصده من كبائر الذنوب

 .  ؛ فال إمث عليه يف ذلك ، مث رفعه ومل يستمر عن الكعبني من غري قصد

                                                 
، ابن ماجه اللباس  )٤٢٠٤(، أبو داود الترجل  )٥٠٧٦(، النسائي الزينة  )٢١٠٢(مسلم اللباس والزينة ) ١(

 .  )٣/٣١٦(، أمحد  )٣٦٢٤(
غريوا "  ولفظه.  من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه)  ١٦٦٣ /٣ " ( صحيحه"  لم يفرواه اإلمام مس) ٢(

 .  " هذا بشيء واجتنبوا السواد
 .  )١/٢٧٣(، أمحد  )٤٢١٢(، أبو داود الترجل  )٥٠٧٥(النسائي الزينة ) ٣(
كلها من حديث ابن عباس .  ) ١٣٨ /٨ (ورواه النسائي يف سننه )  ٨٤ /٤ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٤(

 .  رضي اهللا عنهما
 .  )٤٣١(البخاري الصالة ) ٥(
 .  )٢/٤٩٨(، أمحد  )٥٣٣٠(، النسائي الزينة  )٥٤٥٠(البخاري اللباس ) ٦(
 .  من اإلزار:  بزيادة.  ) ٤٣ / ٧ (رواه البخاري يف صحيحه ) ٧(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٣١٠

 إسبال الثياب حتت الكعبني 
 يرى البعض أن تطويل الثياب ملا حتت الكعبني ال بأس به يف الوقت - ٤٢٤س

 ؟  إذا كان القصد ليس الكرب واخليالء:  األول:  احلاضر لسببني
ما رأيكم .  نازل يف الوقت احلاضر أصبحت نظيفة وطاهرةأن الشوارع وامل:  الثاين
 ؟ .  يف ذلك

                           عن ذلك وتوعده عليـه                                                            ال جيوز للذكر إسبال الثياب حتت الكعبني لنهي النيب          
ّ    ً              وإذا كان اإلسبال من أجل الكرب واخليالء فهو أشّد إمثًـا           -                     فهو من الكبائر      )١ (        بالنار                                               .  

              إن الـشوارع     :              وقول القائل   .                 ا لعموم النهي                                   ً        وإن خال من الكرب واخليالء فهو حمرم أيضً       
                                                                                         نظيفة فال مانع من اإلسبال هو من الكالم السخيف الذي ال قيمة له وقائله جاهـل ال                 

  .         وبقوله      عربة به

  حكم الصالة يف مالبس مستعملة من قبل بالد غري إسالمية 
،  مية يوجد يف بالدنا ألبسة مستعملة من قبل يف بالد أجنبية غري إسال- ٤٢٥س

، هل يؤثر على صحتها بالرغم من أننا نغسلها  فما حكم هذا اللباس يف الصالة
 ؟                                                ٍّ؟ أم أنه ال جيوز للمصلي أن يصلي برداء رجل غري مصل  كالعادة قبل أن نلبسها

،  ، أو من منسوجات الكفار ، ولو كانت ثياب كفار األصل يف األلبسة الطهارة
 أن نستعملها وأن نصلي فيها بدون غسل إال إذا علمنا ، وجيوز لنا فاألصل فيها الطهارة

                         ً        ، أما إذا مل نعلم عنها شيئ ا فاألصل  ، فحينئذ نغسل النجاسة إذا تيقناها وعلمناها جناستها
، وهذا عمل املسلمني من عهد  ، وال جيب علينا غسلها قبل استعماهلا فيها الطهارة

 .  ، واهللا أعلم  إىل وقتنا هذا النيب

                                                 
 .  ضي اهللا عنهمن حديث أيب هريرة ر.  ) ٣٤ /٧(انظر صحيح اإلمام البخاري ) ١(
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 لصور املرسومة على مالبس األطفال حكم ا
؛ حيث إنه ال خيلو   ما حكم الصور والرسوم املوجودة مبالبس األطفال- ٤٢٦س

 ؟  لبس من هذه املالبس من هذه الصور
ال جيوز شراء املالبس اليت فيها صور ورسوم ذوات األرواح من اآلدميني أو البهائم أو 

 لألحاديث الصحيحة اليت تنهى عن ذلك وتتوعد ؛ ؛ ألنه حيرم التصوير واستعماله الطيور
                       ً        وأخرب أهنم أشد الناس عذاب ا يوم )١( املصورين ؛ فقد لعن  عليه بأشد الوعيد

،  ، وال جيوز إلباسه الصيب الصغري ؛ فال جيوز لبس الثوب الذي فيه صورة )٢( القيامة
 .  ، وهي كثرية وهللا احلمد والواجب شراء املالبس اخلالية من الصور

 حكم استعمال البطانيات أو األغطية أو الفرش من احلرير 
 ؟   ما حكم استعمال البطانيات أو األغطية أو الفرش من احلرير- ٤٢٧س

 .  ، ألن اهللا حرمه على الرجال ال جيوز للرجل استعمال األغطية والفرش من احلرير

 حكم الصالة على فراش عليه صور لبشر أو حيوان 
 ؟  ز الصالة على فراش عليه صور لبشر أو حيوان هل جيو- ٤٢٨س

،  ، فإن الصور ال حكم هلا هنا الصور إذا كانت يف فراش ميتهن وجيلس عليه ويوطأ
، وملا   ملا أنكر على عائشة تعليق القرام الذي فيه التصاويرألهنا مهانة بدليل أن النيب 

 )٣(  أقر ذلكيهما رسول اهللا ، وجعلت منه وسادة أو وسادتني ليتكئ عل حولته بعد ذلك
 .  فدل على أن الصور إذا كانت يف شيء ميتهن كالبساط أو الفراش فال بأس
            ِ ُ َّ   ، ألنه تشبه ب ع ب اد  أما قضية الصالة إذا كان يصلي والصورة أمامه مستقبلها فهذا يكره

ً          ، وألن الصورة تشغله أيض ا عن صالته األصنام                        . 

                                                 
 .  ) ٦٧ / ٧ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ١(
 .  ) ٦٥،  ٦٤ / ٧ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٢(
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٦٥ / ٧ " ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر) ٣(
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  أدوات الزينة يف الصالة حكم لبس غري الذهب أو الفضة من
 ؟   هل جيوز لبس غري الذهب أو الفضة من أدوات الزينة يف الصالة- ٤٢٩س

ال بأس أن تلبس املرأة حلي الذهب والفضة وتصلي فيه إال أهنا تستره إن كانت 
وكذلك ال بأس يف لباس الزينة يف الصالة إذا كان مما أباح .  حبضرة رجال غري حمارم هلا

أما .   للرجال التجمل باللباس والطيب عند الذهاب لصالة اجلمعة واجلماعةاهللا فيشرع
املرأة إذا أرادت اخلروج للصالة يف املسجد فإهنا ال تلبس ثياب الزينة وإمنا تلبس من 

ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وليخرجن  { الثياب ما يسترها وليس فيه زينة لقوله 

يعين غري متزينات وال متطيبات وكذلك ال تظهر حليها عند .  )٢( )١( }تفالت 
 .  خروجها أو وجودها يف املسجد

 حكم لبس اخلامت أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب 
أو أي  ما حكم لبس اخلامت أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب - ٤٣٠س

 ؟  معدن مثني آخر
 حرم ، ألن النيب                         ً                             أما لبس الذهب للرجل خامت ا أو غريه فال جيوز حبال من األحوال

 عليه الصالة -         ً                        ورأى رجال  يف يده خامت من ذهب فرتعه )٣(الذهب على ذكور هذه األمة 
 )٥( )٤( }يعمد أحدكم إىل مجرة من نار فيضعها يف يده  {:  ، وقال  من يده-والسالم 

                                                 
، أبو  )٧٠٦( املساجد ، النسائي )٥٧٠(، الترمذي اجلمعة  )٤٤٢(، مسلم الصالة  )٨٥٨(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )٤٤٢(، الدارمي املقدمة  )٢/٣٦(، أمحد  )١٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٦٨(داود الصالة 
،  " وهن تفالت"  بزيادة) ١٥٢ /١(، ورواه أبو داود يف سننه  ) ٤٣٨ /٢" ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

"  السنن الكربى"  ، ورواه البيهقي يف "  فليخرجنوإذا خرجن"  بلفظ) ٣٣٠ /١" ( سننه"  ورواه الدارمي يف
 .  كلهم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه. "  وليخرجن إذا خرجن"  بلفظ) ١٣٤ /٣(

)  ١٦١ / ٨ " ( سننه"  ، ورواه النسائي يف بنحوه)  ٣٩٣،  ٣٩٢ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(
 .  هكالمها من حديث أيب موسى رضي اهللا عن

 .  )٢٠٩٠(مسلم اللباس والزينة ) ٤(
 .  من حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما)  ١٦٥٥ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٥(
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، وأما اخلامت من غري الذهب من الفضة أو  فال جيوز للذكر املسلم أن يلبس خامت الذهب
، وأما الدبلة  غريها من أنواع املعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من املعادن الثمينة

، وإذا كان يعتقد فيها أهنا   وهي اليت تلبس ملناسبة الزواجفهذه ليست من عادات املسلمني
، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العالقة الزوجية فهذا يعترب  تسبب احملبة بني الزوجني

 :  ، وهذا يدخل يف االعتقاد اجلاهلي فال جيوز لبس الدبلة حبال من الشرك
، وليست من   وافدة على املسلمني، وهي عادة ألهنا تقليد ملن ال خري فيهم:     ًأوال 

 .  عادات املسلمني
أهنا إذا كان يصحبها اعتقاد أهنا تؤثر على العالقة الزوجية فهذا يدخل يف :       ً وثاني ا

 .  الشرك وال حول وال قوة إال باهللا

 حكم لبس اخلامت للرجال وخصوصا إذا كان من الذهب 
ً         ما حكم لبس اخلامت للرجال وخصوص ا إذا ك- ٤٣١س  ؟  ان من الذهب                            

:   قال يف الذهب واحلرير، ألن النيب  لبس اخلامت للرجال من الذهب حرام
         ً  ورأى رجال  )٢( )١( }، وحرم على ذكورها  أحل الذهب واحلرير إلناث أميت {

يعمد أحدكم إىل مجرة من نار  {:  ل، وقا يف يده خامت من ذهب فرتعه فطرحه

، أما اخلامت من   فاخلامت من الذهب حيرم على الرجل لبسه)٤( )٣( }فيضعها يف يده 
،                                    ً                                   الفضة أو غريها من املعادن وإن كان مثين ا فإنه ال بأس به للرجل إمنا الذي حيرم

، وال  ، ولبس النظارات اليت فيها ذهب لبسه الرجل السلسلة من الذهب وغريهوال ي
، فالرجل ال جيوز له   يلبس الساعة اليت فيها ذهب، وال يتخذ القلم الذي فيه ذهب

                                                 
 .  )٤/٣٩٢(، أمحد  )٥١٤٨(، النسائي الزينة  )١٧٢٠(الترمذي اللباس ) ١(
)  ١٦١ / ٨ " ( سننه"   ورواه النسائي يف، بنحوه)  ٣٩٣،  ٣٩٢ / ٤ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

 .  كالمها من حديث أيب موسى رضي اهللا عنه
 .  )٢٠٩٠(مسلم اللباس والزينة ) ٣(
 .  من حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما)  ١٦٥٥ / ٣ " ( صحيحه"  رواه اإلمام مسلم يف) ٤(
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 ١٣١٤

، واختاذ أنف منه إذا  ، ويباح له ربط األسنان بالذهب للحاجة                   ً التحلي بالذهب مطلق ا
 .  ، واهللا أعلم قطع أنفه

 تناء أو استعمال القلم أو الساعة أو الكبك املموه بالذهب اليسريحكم اق
  وحكم نقش احلناء بأشكال متعددة على يد ورجل املرأة 

 :   وبعد احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا - ٤٢٣س
 حفظه اهللا تعاىل -إىل صاحب الفضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 

الف بني بعض اإلخوة يف مسألتني مما دعت احلاجة إىل الكتابة إليكم  لقد حدث خ-
            ً                                        ، وحيث أن كال  من األخوين يدعي أن معه أدلة تؤيد ما ذهب  إلعطائنا احلق فيها

، لذا نأمل من فضيلتكم أن تستدلوا لنا على ما تقولون وتبينوا لنا وجه االستدالل  إليه
 .  ، وفقكم اهللا فإن األفهام تتفاوت يف ذلك

ما حكم اقتناء أو استعمال القلم أو الساعة أو الكبك املموه :  املسألة األوىل
ْ                    ً ، وهل م ن  استعمل تلك يكون آمث ا بالذهب اليسري)  املطلي (  ؟        َ 

ما حكم نقش احلناء أو رمسها بأشكال متعددة على يد النساء أو :  املسألة الثانية
 ؟  أرجلهن

،                   ً ، ولو كان ذلك يسري ا و الكبك املموهني بالذهبال جيوز للرجل أن يلبس الساعة أ
 والساعة املموهة بالذهب والكبك )١( حرم على الرجل التختم بالذهب ألن النيب 

، وكذلك ال جيوز  ، وألن يف لبسهما وسيلة إىل لبس اخلامت املموه به يشبهان الساعة
 هنى عن استعمال آنية ، ألن النيب  للرجل من باب أوىل اقتناء القلم املموه بالذهب

 .  ، والقلم يشبهها من حيث اإلسراف واخليالء الذهب
ً          وال بأس بعمل اخلضاب للنساء يف أرجلهن وأيديهن على أي وجه نقش ا كان أو                                                         

 .  ، ألهنن مطلوب منهن التزين ألزواجهن غريه

                                                 
 .  د اهللا بن عباس رضي اهللا عنهمامن حديث عب)  ١٦٥٥ / ٣ " ( صحيح اإلمام مسلم"  انظر) ١(
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 حكم إجراء عمليات التجميل 
 ؟   ما احلكم يف إجراء عمليات التجميل- ٤٣٣س
أحدمها جتميل بإزالة العيب احلاصل على :  ميل املستعمل ينقسم إىل قسمنيالتج

 أذن لرجل ، ألن النيب  ، وال حرج فيه ، فهذا ال بأس به اإلنسان من حادث أو غريه
 .  )١(                           ً         قطع أنفه يف احلرب أن يتخذ أنف ا من ذهب 

فهذا ال جيوز أن تكون اخللقة كاملة وسوية ال تشويه فيها وال عيب :  القسم الثاين
∆öΝåκ̈Ξzß  {:   الذي هو من أمر الشيطان كما قال تعاىل عنهألنه من تغيري خلق اهللا  Uψuρ 

χ çÉitó ãŠn= sù šY ù= yz «!$# 4 { )ميال يف احلقيقة وإمنا هو تشويه وهذا القسم ليس جت )٢  . 

 حكم إجراء عملية جراحية إلزالة التشوه 
ّ                                أنا فتاة وأعاين من تشو ه يف أنفي وقد جلب يل بعض املشكالت - ٤٣٤س                      

       ّ                         ومسعت أن  هناك عمليات جراحية تعمل .                         َِ        االجتماعية والسخرية من ق ب ل البعض
 ؟   فما هو الرأي الشرعي يف ذلك-لتحسينه 

                                                                              جراء العملية اجلراحية إلزالة التشويه من الوجه وغريه ألن هذا من العـالج                       ال بأس بإ  
   .   )٣ (           بالتداوي                ، وقد أمر النيب                             املباح والغرض منه إزالة األذى

 حكم الوشم على الوجه واليدين 
فهذه عادة جارية عندنا وماذا .   ما حكم الوشم على الوجه واليدين- ٤٣٥س

 ؟  رهاتفعل من عمل هبا ذلك يف صغ

                                                 
،  ١٦٣ / ٨ " ( سنن النسائي"  ، و ) ٨٠ / ٦ " ( سنن الترمذي"  ، و ) ٨٩ / ٤ " ( سنن أيب داود"  انظر) ١(

 .  ، كلهم من حديث عرفجة بن أسعد رضي اهللا عنه ) ١٦٤
 .  ١١٩:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ن حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنهم) ٧ /٤" ( مسند أيب داود: "          ًانظر مثال ) ٣(
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 ١٣١٦

 )١( لعن الوامشة واملستومشة ؛ ألن النيب  الوشم حمرم وهو كبرية من كبائر الذنوب
فالوامشة هي اليت تفعل الوشم بنفسها واملستومشة هي اليت تطلب من غريها أن يعمل ذلك 

 فالوشم إذن حمرم يف اإلسالم وهو كبرية من كالمها ملعونة على لسان رسول اهللا .  هبا
، وهو من تغيري خلق اهللا سبحانه وتعاىل الذي تعهد الشيطان أن يأمر به من  وبكبائر الذن

∆öΝåκ̈Ξzß  {:  استجاب له من بين آدم كما يف قوله Uψuρ χ çÉitó ãŠn= sù šYù= yz «!$# 4 { )٢(   . 
، وجيب النهي عنه والتحذير منه وبيان أنه كبرية من  فهو أمر ال جيوز عمله وال إقراره

، هذا إن كان ذلك باختيارها ورغبتها فهي آمثة وعليها أن  كبائر الذنوب ومن فعل هبا
، أما إن  ، وأن تزيل هذا األثر إن كان يف مقدورها إزالته تتوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل

، كأن فعل هبا وهي صغرية ال تدرك فاإلمث  كان فعل هبا هذا بدون علمها وبدون رضاها
، أما إذا مل ميكن فإهنا  ، ولكن إذا أمكن أن تزيله فإنه جيب عليها ذلك على من فعله

 .  تكون معذورة يف هذه احلالة

 حكم تقومي األسنان 
ها البعض حىت ال  هل جيوز تقومي األسنان وتقريب األسنان من بعض- ٤٣٦س

 ؟  تكون متفرقة
؛ فهذا ال  ، واحتيج إىل إصالحها ؛ كأن يكون يف األسنان تشويه إذا احتيج إىل هذا

 .  بأس به
، بل جاء النهي عن وشر األسنان وتفليجها  ؛ فهو ال جيوز أما إذا مل حيتج إىل هذا

 .  خلق اهللا؛ ألن هذا من العبث ومن تغيري  )٣(، وجاء الوعيد على ذلك  للحسن
، كأن ال يتمكن                           ً                            أما إذا كان هذا للعالج مثال  أو إلزالة تشويه أو حلاجة لذلك

 .  ؛ فال بأس بذلك اإلنسان من األكل إال بإصالح األسنان وتعديلها
                                                 

 .  من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه) ٦٤ ص٧" ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ١(
 .  ١١٩:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ) ٦٢،  ٦١ / ٧ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٣(
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 حكم تثقيب آذان البنات ألجل تعليق الذهب 
 قرأت يف أحد الكتب لإلمام الغزايل أن تثقيب آذان البنات ألجل - ٤٣٧س

، ومثله  إن هذا اجلرح مؤمل : " ، وحسبما يقول صاحب الكتاب عليق الذهب ال جيوزت
؟ وخاصة أن لدينا الكثري من  ، أفيدونا ما حكم الشرع يف هذا " موجب للقصاص

 ؟  البنات وكثري من الناس يستعملون هذه الطريقة
يفعله الكثري من ، وما زال هذا العمل  ال بأس بثقب أذن اجلارية لوضع احللي يف أذهنا

 من )١( فإن النساء كن يلبسن احللي يف آذاهنن وغريها ، حىت كان يف عهد النيب  الناس
 .  غري نكري

، وحباجة  ؛ ألهنا حباجة إىل احللي ؛ فاملقصود هبذا مصلحتها وأما كونه يؤمل اجلارية
 أنه جيوز ، كما ؛ فثقب األذن هلذا الغرض مباح ومرخص فيه ألجل احلاجة إىل التزين

، كذلك جيوز خرق أو ثقب أذهنا لوضع احللي  جراحتها للحاجة وكيها للحاجة والتداوي
 .  واهللا أعلم.                     ً ، وال يؤثر عليها كثري ا                       ً ، مع أنه شيء ال يؤمل كثري ا ؛ ألنه من حاجتها فيه

 حكم لبس العدسات امللونة 
ً       ؛ علم ا بأن  وضة ما حكم لبس العدسات امللونة حبجة الزينة واتباع امل- ٤٣٨س     

 ؟   ريال٧٠٠قيمتها ال تقل عن 
؛ فإن تركه  ، أما إذا كان من غري حاجة لبس العدسات من أجل احلاجة ال بأس به

ً                    ، خصوص ا إذا كان غايل الثمن أحسن ؛ عالوة على ما فيه  ؛ فإنه يعد من اإلسراف احملرم      
 .  ن غري حاجة إليه؛ ألنه يظهر العني بغري مظهرها احلقيقي م من التدليس والغش

                                                 
 .  ) ٥٤ / ٧ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ١(
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 اجلامع يف أحكام النساء 

 كلمة موجهة من الشيخ للمرأة املسلمة 
، واليت أصبح شغلها   هل من كلمة جامعة توجهها للمرأة املسلمة- ٤٣٩س

 ؟  الشاغل الركض وراء األسواق والتقصري يف حقوق كثرية يف سبيل احملافظة على ذلك
،  أن تتقي اهللا يف نفسها ويف زوجها وأوالدها:  لمةالكلمة اليت أوجهها حنو املرأة املس

، وأن حتافظ  ، وأن تتعلم أمور دينها فتقوم بأعمال بيتها وتربية أوالدها وحقوق زوجها
، وأن ال خترج من بيتها إال  ، وتكثر من النوافل والتصدق مبا تستطيع على أداء فرائض اهللا

، وأن ال تركب وحدها  زينة عند اخلروج، وترك الطيب وال ، مع التستر الكامل حلاجة
، وأن ال تدخل على الطبيب  ، وأن ال تزاحم الرجال وختتلط هبم مع سائق غري حمرم

، وأن تعاجل عند طبيبات من  ، وأن ال تسافر بدون حمرم وحدها بدون أن يكون معها حمرم
،  جتد طبيبة امرأةأن ال :  األول:  ؛ إال بشرطني النساء وال تعاجل عند األطباء الرجال

، وأن تبتعد عن التشبه بالرجال وعن التشبه بالكافرات  أن تكون مضطرة للعالج:  الثاين
، وأن تبادر إىل الزواج إذا مل تكن قد تزوجت وال تبقى بدون  يف شعرها ولباسها وزيها

، ولذلك على املرأة  ، وأن تتنازل عن كثري من مطامعها إذا وجدت الزوج الصاحل زوج
،  املسلمة أن ال تلتفت إىل الدعايات املغرضة اليت تريد أن تسلب املرأة كرامتها وعفتها

فتدعوها إىل اخلروج على اآلداب الشرعية والتمرد على ويل أمرها الذي ينظر يف 
، واهللا  ، وعليها بالرب بوالديها وصلة أرحامها وإكرام جرياهنا وكف األذى عنهم مصلحتها
 .   على نبينا حممد وآل وصحبه، وصلى اهللا املوفق

 مقدمة أسئلة موجهة من طالبات جامعيات إىل الشيخ 
:   فضيلة الشيخ صاحل الفوزان السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد- ٤٤٠س

، راجني من اهللا تعاىل أن جيعله يف ميزان  نشكر لكم جهودكم يف خدمة اإلسالم وأهله
؛ فنحن  ا من الرجوع إىل العلماء يف كل ما يشكل علينا، وحنن العوام ال بد لن حسناتكم
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،  ، نرجو من فضيلتكم اإلجابة على بعض األسئلة اخلاصة باملرأة طالبات من اجلامعة
ً                          خصوص ا يف مسائل يف قص الشعر وغريه ؛ فقد انتشر  ؛ ملا يف ذلك املوضوع من األمهية    

،   للعقيدة ومشاهبة للكفار وأفعاهلم، وأفكار مستوردة خمالفة بني النساء قصات غربية حبتة
، حىت  ، ولكن عمت هذه البلوى وطمت ؛ لكان األمر أهون ولو كانت املسألة نسبية

؛ فنريد أن نقتطع من وقتكم  ؛ إال من رحم اهللا بني بعض طالبات العلم نسأل اهللا العافية
ن أجل املصلحة                  ً        ؛ راجني أن جند قبوال  لديكم م ، ونثقل كاهلكم هبذه األسئلة الثمني
، ونرجو منكم بعد االنتهاء منها السماح لنا بطباعتها يف شكل كتيب صغري  العامة

 .  وتوزيعها حىت تعم الفائدة
  من هذه األسئلة

 حكم تزين املرأة
 ؟   ما حكم الشرع يف تزين املرأة- ٤٤١س

         ب وقـص                                                                             تزين املرأة مبا أباح اهللا هلا من الثياب واحللي والكحل واألصباغ واخلـضا            
                                                       ، بل هو سنة بشرط أن ال تظهر ثياهبا وحليها أمام                                                   األظافر ونتف اإلبط والعانة ال بأس به      

                                                     أما تزينها مبا حرم اهللا من النمص وهو أخذ شـعر             .                                      الرجال الذين هم ليسوا من حمارمها     
                                                        ، فهذا ال جيوز كله ألن ذلك تغيري خللق اهللا تعاىل وقد                                           احلاجبني وتفليج األسنان ووشرهن   

   .   )١ (           من فعلته          ن الرسول   لع

 حكم املرأة اليت هتتم مبظهرها إذا أتى أحد إىل بيتها أو ذهبت عند أحد 
 أنا متزوج منذ عشر سنوات وزوجيت هتتم باملظهر عندما نذهب ألحد - ٤٤٢س

 ؟  ، فهل حيق يل أن أكلمها يف هذا املوضوع أم ماذا أفعل أو يأيت لنا أحد
؛ ألن هذا   اخلروج من البيت حلاجة أن تتزين وتتطيبال جيوز للمرأة إذا أرادت

وأمرت .  ، فقد جاء النهي عن تزين املرأة وتطيبها عند خروجها من بيتها مدعاة إىل الفتنة
                                                 

 .  من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه)  ٦٢،  ٦١ /٧" ( خاريصحيح اإلمام الب"  انظر) ١(
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 ١٣٢٠

أما أن تتزين يف بيتها فال بأس بذلك لكن .  أن خترج بثياب عادية ال زينة فيها وال تتطيب
من جسمها إال ما جرت عادة امللتزمات من مع التستر واللباس احملتشم الذي ال يبدو 

، وعلى املرأة املسلمة مسؤولية عظيمة حنو نفسها بأن جتنبها املآمث  املسلمات بإظهاره
 .  وتلزمها بطاعة اهللا

 حكم التسرحيات اليت تفعلها بعض النساء 
 تظهر بني احلني واآلخر تسرحيات خاصة بالشعر فيقتدي هبا العديد من - ٤٤٣س
               ً       ً  ، أو جعله منفوش ا منكوش ا  ، أو صبغة بألوان متعددة ، حىت يصبح كشعر الرجال النساء

ريال )  ١٠٠٠ - ١٠٠ (           ً                                       يضطرها غالب ا للذهاب للكوافري ودفع مال يتراوح قيمته 
 ؟  ورمبا جتاوز ذلك

شعر رأس املرأة مجال هلا مطلوب منها العناية به وإصالحه مبا حيتاج إليه من رعاية 
، وستره  ، ومطلوب منها توفريه وستره عن الرجال غري احملارم  املباحوجتميل يف حدود
ً          أيض ا يف الصالة  واملراد )٢( )١( }ال يقبل اهللا صالة حائض بغري مخار  { ؛ لقوله    

ً        عله مشاهب ا لرأس ، أو جب ، وأما العبث به بالقص باحلائض هنا من بلغت سن احليض        
؛ إال صبغ  ؛ فكل ذلك ال جيوز ، أو تغري لونه من غري حاجة ، أو بتشويه صورته الرجل

، والذهاب  ، وكذا ال جيوز املغاالة بتكاليف تسرحيه ؛ فإنه مطلوب الشيب بغري السواد
صلح ، وإمنا ت إىل الكوافري اليت رمبا يكون العاملون فيها من الرجال أو النساء الكافرات

 .  ؛ ألن ذلك أستر هلا وأيسر تكلفة املرأة شعرها يف بيتها

 حكم فرق شعر الرأس من اجلانب وليس من الوسط 
 ! ؟   ما حكم فرق شعر الرأس من اجلانب وليس من الوسط- ٤٤٤س

 .  ال جيوز للمرأة أن تفرق رأسها من اجلانب
                                                 

 .  )٦/٢١٨(، أمحد  )٦٥٥(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٦٤١(، أبو داود الصالة  )٣٧٧(الترمذي الصالة ) ١(
 .  مها، ورواه غري ) ٢١٥ / ١ (، ورواه ابن ماجه يف سننه  ) ٢١٨ / ٦ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(
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بعض نساء املسلمني يف هذا وأما ما يفعله  : " قال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا
، أو جله فوق الرأس كما  الزمن من فرق شعر الرأس من جانب ومجعه من ناحية القفا

انتهى  . " ؛ ملا فيه من التشبه بنساء الكفار ؛ فهذا ال جيوز تفعله نساء اإلفرنج
 .  ) ٤٧/  ١ ( " جمموع فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم " من

 توردة من الغرب حكم قص الشعر على هيئة مس
 ما حكم قص الشعر على هيئة مأخوذة من جمالت غربية أو قصات - ٤٤٥س

 ؟                                                             ً معروفة بأمساء معينة منتشرة بني الناس وهي مستوردة من الغرب أيض ا
             ً      ً  ؛ هل تعترب أيض ا تشبه ا  إذا انتشرت هذه القصات بني نساء املسلمني بشكل كبري

؛  ، وما هو الضابط يف هذا بارك اهللا فيكم ) ا                    ً     ً نرجو إيضاح هذا إيضاح ا شافي  (؟  أم ال
 ؟  ألن هذه مشكلة تواجه اجلميع

؛ إال  ، وحرم عليها حلقه                                ً         خلق اهللا سبحانه شعر رأس املرأة مجاال  وزينة هلا:  نقول
، يف حني إنه  ، بل شرع هلا يف احلج أو العمرة أن تقص من رؤوسه قدر أمنلة لضرورة

، مما يدل على أنه مطلوب من املرأة توفري شعرها  نسكنيشرع للرجل حلقه يف هذين ال
، أو تعجز  ، كأن يكون هبا مرض حتتاج معه إىل القص ؛ إال حلاجة غري الزينة وعدم قصه

 .  )١( بعد موته ؛ كما فعل بعض أزواج النيب  ، فتخفف منه بالقص عن مؤنته لفقرها
، ولو  ؛ فال شك يف حترمي ذلك أما إذا قصته من باب التشبه بالكافرات والفاسقات

؛  ، وكثرته ال تبيحه ؛ فإنه حرام ، ما دام أن أصله التشبه كثر ذلك بني نساء املسلمني
يس منا من تشبه ل {:   وقوله)٣(،  )٢( }؛ فهو منهم  من تشبه بقوم { لقوله 

 .  )١( )٤( }بغرينا 
                                                 

 .  ) ٢٥٦ / ١" ( صحيح مسلم: "  انظر) ١(
 .  )٢/٥٠(أمحد ) ٢(
 .  ) ٤٣ / ٤ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(
 .  )٢٦٩٥(الترمذي االستئذان واآلداب ) ٤(
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؛ فإنه ال جيوز لنا فعله  والضابط يف ذلك أن ما كان من عادات الكفار اخلاصة هبم
:  ، وقد قال اهللا تعاىل ؛ ألن التشبه هبم يف الظاهر يدل على حمبتهم يف الباطن     ً    تشبه ا هبم

}  tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈©à9$# ∩∈⊇∪ { )وتوليهم   )٢ ،
 .  ، ومن مظاهر احملبة هلم التشبه هبم حمبتهم

 حكم قص الشعر من اخللف 

 ) ، فأر ، أسد ديانا(اء حكم قص الشعر وتسمية ذلك بأمس
 ما حكم قص الشعر من اخللف حبيث يكون فوق الرقبة وترك جوانب - ٤٤٦س

 ! ؟                 ً        الشعر أطول قليال  من اخللف
وهي كافرة )  ديانا (قصة :   ما حكم قص شعر الرأس على أمساء منها- ٤٤٧س
إما :  ، وهي أشكال خمتلفة وهكذا.  ) الفأر (، وقصة  ) األسد (، وقصة  معروفة

، واألخرى هي الصفة الواردة يف السؤال  بقص الشعر على شكل رأس األسد
 ! ؟  السابق

؛ ألن هذا فيه  ال جيوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من اخللف وتترك جوانبه أطول
ً                 ، وفيه أيض ا تشبه بالكافرات تشويه وعبث بشعرها الذي هو من مجاهلا ، وكذا قصه على           

، أو  اسم المرأة كافرة)  ديانا (؛ كقصة   كافرات أو حيواناتأشكال خمتلفة وبأمساء
، وملا يف  ؛ ألنه حيرم التشبه بالكفار والتشبه باحليوانات ) الفأر (، أو  ) األسد (قصة 

 .  ذلك من العبث بشعر املرأة الذي هو من مجاهلا

 حكم نتف الشعر ما بني احلاجبني والذي يوجد على الوجه 
 ؟  تف الشعر ما بني احلاجبني والشعر الذي يوجد يف الوجه ما حكم ن- ٤٤٨س

                                                 
 
 .  ) ٣٣٥ / ٧ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ١(
 .  ٥١:  سورة املائدة آية) ٢(
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، وال  ، وال بقص ؛ ال بنتف ؛ فال جيوز إزالته بأي وسيلة أما الشعر من احلاجبني
 ؛ فقد لعن   من فعلته؛ ألن هذا هو النمص الذي لعن النيب  ؛ بأي وسيلة بإزالة

 .  )١(النامصة واملتنمصة 
 .  شعر من نفسها أو من غريهااليت تقص ال:  ) النامصة (

 .  اليت تطلب من غريها أن يزيله من حاجبها:  ) املتنمصة (و 
، وألن هذا من  ؛ صارت من الكبائر ؛ ألن املعصية إذا لعن عليها فهذا من الكبائر

∆öΝåκ̈Ξzß  {:  تغيري خلق اهللا سبحانه وتعاىل الذي أخرب اهللا تعاىل أنه من أمر الشيطان Uψ uρ 

χ çÉitó ãŠn= sù šY ù= yz «!$# 4 { )٢(  . 
، فهذا إذا كان  ؛ فهذا ما يسمى عند العلماء باحلف وأما إزالة الشعر من بقية الوجه

ً        مشو ه ا للوجه  ّ ؛ فهذا قد اختلف أهل                          ا كان عادي ا ال يلفت النظر، أما إذ ، ال بأس بإزالته   
، ومنهم من رخص               ً        ، واعتربه داخال  يف النمص ؛ فمنهم من منع منه العلم يف حكم إزالته

ً        ، واألحوط واألبرأ للذمة أنه إذا مل يكن مشوه ا للوجه فيه ؛  ، بل يترك ؛ فإنه ال يؤخذ                                        
  . ، وليس يف بقائه مضرة ألنه ليس يف أخذه فائدة

 حكم إزالة شعر احلواجب أو ختفيفه أو إزالة ما بني احلاجبني 
 ! ؟   ما حكم إزالة شعر احلواجب أو ختفيفه أو إزالة ما بني احلاجبني- ٤٤٩س

، وهو من   من فعلته، وهو النمص الذي لعن النيب  ال جتوز إزالة شعر احلواجب
∆öΝåκ̈Ξzß  {:   آدم به حني قالتغيري خلق اهللا تعاىل الذي تعهد الشيطان يف إغراء بين Uψuρ 

χ çÉitó ãŠn= sù šY ù= yz «!$# 4 { )واهللا .  ؛ ألنه منص حمرم ، وكذا ال جيوز ختفيف احلواجب  )٣
 .  أعلم

                                                 
 .  ) ١٦٧٨ / ٣ " ( صحيح مسلم: "  انظر) ١(
 .  ١١٩:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١١٩:  سورة النساء آية) ٣(
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 حكم صبغ الشعر 
 ما حكم صبغ الشعر حبيث تغري املرأة لون شعرها من األسود إىل - ٤٥٠س

 ؟  األشقر أو غريه
غريوا هذا  { بلون غري السواد لقوله )  الشيب (املشروع صبغ الشعر األبيض 

 أما الشعر األسود فال -واء والرجل واملرأة يف هذا س.  )٢( )١( }الشيب وجنبوه السواد 
 .  ألن لونه مجيل.  داعي لصبغه بلون آخر

 حكم صبغ الشعر ومتييشه 
،  ، أصفر أمحر (                      ً                    ما حكم صبغ الشعر كامال  بأي لون من األلوان - ٤٥١س
 ؟  ) ، ذهيب أبيض

، وهي  وامليش هو موضة أتت من الغرب وتقبلها نساؤنا (وما حكم متييش الشعر 
ُ        صبغ خ صل متفر ،  قة من الشعر بلون خمتلف للون الشعر إما أبيض أو أمحر أو ذهيب    

 ! ؟  )                  ً                             حىت يصبح الشعر ملون ا أجزاء طبيعية وأجزاء مصبوغة
 :  صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التايل

، أما صبغه  الشيب يستحب صبغه بغري السواد من احلناء والومسة والكتم والصفرة
 وهذا عام )٤( } وجنبوه السواد )٣(غريوا هذا الشيب  {  ؛ لقوله ؛ فال جيوز بالسواد

 .  للرجال والنساء

                                                 
، ابن ماجه اللباس  )٤٢٠٤(، أبو داود الترجل  )٥٠٧٦(، النسائي الزينة  )٢١٠٢(مسلم اللباس والزينة ) ١(

 .  )٣/٣١٦(، أمحد  )٣٦٢٤(
غريوا هذا بشيء واجتنبوا "  ولفظه.  من حديث جابر بن عبد اهللا) ١٦٦٣ /٣ (رواه اإلمام مسلم يف صحيحه) ٢(

 .  " السواد
 .  ) ٢٤٧ص (، ويف موضع آخر من نفس اجلزء  ) ٣٣٨ / ٣ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٣(
 .  ، ورواه غريه " واجتنبوا: "  بلفظ)  ١٣٨ / ٨ " ( سننه"  عند النسائي يف) ٤(
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؛ فإنه                        ً ، إال إذا كان لونه مشوه ا ؛ فيبقى على وضعه وخلقته وال يغري أما غري الشيب
؛ فإنه  ، أما الشعر الطبيعي الذي ليس فيه تشويه يهه إىل اللون املناسبيصبغ مبا يزيل تشو
 .  ؛ ألنه ال داعي لتغيريه يترك على طبيعته

؛ فال شك يف  وإذا كان صبغه على شكل فيه تشبه بالكافرات والعادات املستوردة
 .  ، وهو ما يسمى بالتمييش ؛ سواء كان صبغه على شكل واحد أو على أشكال حترميه

 حكم جتعيد الشعر 
ً  هو جعل الشعر جمعد ا مدرج ا:  والتجعيد ( ما حكم جتعيد الشعر - ٤٥٢س      ً                  ،

، وهناك البعض من النساء تذهب إىل  ، إما جتعيده فترة بسيطة                 ً بدل أن يكون سائح ا
 ! ؟  )                                          ً              الكوفريات وجتعلها تضع عليه مواد حىت يصبح جمعد ا ملدة ستة أشهر

                       ، وال تظهره للرجـال                                        لى وجه ليس فيه تشبه بالكافرات                                 يباح للمرأة جتعيد شعرها ع    
               ً                ، سواء كان جتعيـًدا لفتـرة                                       ، أن تتواله امرأة من نسائها                         ، وتتوىل هي جتعيده             غري احملارم 

                  ، وال تـذهب إىل                                                            ، وسواء كان بوضع مادة مباحة عليه أو بغري ذلـك                          يسرية أو طويلة  
ً                               يًضا للفتنة والوقوع يف احملـذور                                    ؛ ألن يف خروجها من مرتهلا تعر                          الكوفريات لفعل ذلك     ؛   

                                                                                        وألن القائمات على هذه احملالت إما نساء غري ملتزمات أو رجال حيرم عليها أن تظهـر                
  .         شعرها هلم

  حكم لبس الباروكة للرجال والنساء وحكم التمثيل 
ً                  ما حكم لبس الباروكة للرجال والنساء وأيض ا ما حكم التمثيل- ٤٥٣س ؟                                         

ً بالنسبة للرجال وأيض   ؟  ا للنساء                  
ً       ، أما النساء ألن فيه غش ا وتدليس ا حيث                                       ً ال جيوز لبس الباروكة للرجال والنساء أيض ا         ً                      

، ويف هذا  أن الرائي هلا يظن أن هذا من خلقتها ومن شعرها األصلي وهو ليس كذلك
أما الرجل فال جيوز له ذلك حبال من .  تلبيس وتغرير رمبا بزوجها أو مبن يريد خطبتها

               ً                       ليس هلا شعر أصال  كأن مل ينبت هلا شعر أن -                 ً          قد جيوز للمرأة مثال  إذا كانت األحوال 
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ّ                   ؛ ألهنا أصبحت مضطر ة لذلك وحمتاجة لذلك تلبس الباروكة ، أما الرجل فإنه ال جيوز أن                 
، فإنه يف لبسه هلذا الشعر يظهر  يلبس الباروكة حبال وال سيما إذا كان ذلك ألجل التمثيل

                        ّ                ّ                 ، ورمبا تكون صورة فيها تشب ه بالنساء أو تشب ه بالكفار أو غري  قيقيةبصورة غري صورته احل
 .  ذلك

 حكم وضع الشرائط أو البكالت اليت تزيد من حجم الرأس 

 حكم وضع الشرائط أو البكالت اليت فيها صور حيوانات أو آالت موسيقية 
، تزيد من حجم الرأس  ، أو بكالت  ما حكم وضع شرائط يف الشعر- ٤٥٤س
 ! ؟  ، وتزيد يف طول الشعر وتكربه
 ما حكم لبس بكالت أو شرائط فيها صور حيوانات أو آالت - ٤٥٥س
 ! ؟  موسيقية

، سواء مجع الشعر أعلى  تكبري حجم الرأس جبمع الشعر بشرائط أو بكالت ال جيوز
، وقد جاء الوعيد الشديد يف حق من يفعلن  ؛ حبيث يصبح كأنه رأسان الرأس أو جبانبه

 .  ، والبخت نوع من اإلبل له سنامان لك حىت تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت املائلةذ
؛ فال بأس هبا  ، وحيتاج إليها إلصالح الشعر أما الشرائط اليت ال تكرب حكم الرأس

 .  عند بعض العلماء
 .  " وال بأس بوصله بقرامل : " " الزاد " قال يف شرح

،  يف شعرها من حرير أو غريه من غري الشعروالقرامل هي ما تشده املرأة :  أقول
ً          ؛ خروج ا من اخلالف وترك ذلك أفضل  .  ؛ ألن بعض العلماء مينع من ذلك كله      

؛ فإهنا ال  وأما إذا كانت الشرائط أو البكالت على صور حيوانات أو آالت موسيقية
 ومتتهن يف ؛ ما عدا الصور اليت تداس ؛ ألن الصور حيرم استعماهلا يف لباس وغريه جتوز

، ويف استعمال الشرائط والبكالت اليت على  ، وآالت اللهو جيب إتالفها الفرش والبسط
 .  صور آالت اللهو ترويج آلالت اللهو ودعوة إىل استعماهلا وتذكري هبا
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 حكم العمل يف حمالت الكوفريات واألكل من مثنه 
 ! ؟   ما حكم العمل يف حمالت الكوفريات واألكل من مثنه- ٤٥٦س

؛ ملا يف  ، وال األكل من كسب تلك احملالت ال جيوز العمل يف حمالت الكوفريات
، وملا فيه من تدريب النساء على  ، وملا فيه من ترويج عادات الكفار ذلك العمل يف الفتنة

، وقد  ، وقد يتوىل العمل يف تلك احملالت رجال يطلعون على عورات النساء قلة احلياء
؛ فالواجب على والة املسلمني منع  الت للفساد والقيادة لفعل الفواحشتستخدم تلك احمل

 .  فتح تلك احملالت يف بالد املسلمني

 التطيب للمرأة إذا أرادت الذهاب إىل العمل أو األقارب 
 هل جيوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إىل العمل أو لألقارب أن تتطيب - ٤٥٧س
 ؟  وخترج

، أو  ، أو لزيارة أقارهبا ت اخلروج من بيتها للصالة يف املسجدال جيوز للمرأة إذا أراد
؛ ألن ذلك  ؛ ال جيوز هلا أن خترج متطيبة للعمل املناسب هلا والذي جيوز هلا أن تزاوله

، وإمنا خترج متسترة حمتشمة غري  ، كما ال جيوز هلا أن خترج بثياب زينة مدعاة للفتنة
 .  متطيبة

، رواه أمحد وأبو  )١( }ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وليخرجن تفالت  { قال 
 .  )٢(داود 

 .  غري متطيبات:  ) تفالت (ومعىن 
، رواه  )٣( }؛ فال تشهد معنا العشاء اآلخرة   أصابت خبوًراأميا امرأة { وقال 

 .  )١(مسلم وأبو داود والنسائي 
                                                 

، أبو  )٧٠٦(، النسائي املساجد  )٥٧٠(، الترمذي اجلمعة  )٤٤٢(، مسلم الصالة  )٨٥٨(عة البخاري اجلم) ١(
 .  )٤٤٢(، الدارمي املقدمة  )٢/٣٦(، أمحد  )١٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٦٨(داود الصالة 

 .  ) ١٥٢ / ١ " ( سننه"  ، ورواه أبو داود يف ) ٤٧٥ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(
 .  )٢/٣٠٤(، أمحد  )٤١٧٥(، أبو داود الترجل  )٥١٢٨(، النسائي الزينة  )٤٤٤(مسلم الصالة ) ٣(
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 ١٣٢٨

 حكم خروج املرأة من بيتها متطيبة إىل املسجد أو غريه 
؛ حبجة أهنن   بعض النساء يذهنب إىل املسجد وهن يف كامل زينتهن- ٤٥٨س

ضهن خيرجن متعطرات ، وبع سيزرن بعد انتهاء الصالة قريباهتن أو صديقاهتن
 ؟  ؛ فما حكم ذلك ، وبعضهن يذهنب بالبخور إىل املسجد متطيبات

، سواء كان خروجها للصالة يف  ال جيوز للمرأة أن خترج من بيتها متزينة أو متطيبة
، وإمنا خترج يف ثياب ساترة ال زينة فيها  ؛ ملا يف ذلك من الفتنة املسجد أو لزيارة قريباهتا

 .  وال طيب
 أمر أن تنظف املساجد ؛ ألن النيب  ؛ فال بأس به ا اإلتيان بالبخور للمسجدأم

؛ ألهنن منهيات عن التطيب عند   لكن النساء ال تتطيب بالبخور يف املسجد)٢(وتطيب 
،  واهللا أعلم.  ، وسواء تطينب يف بيوهتن قبل اخلروج أو يف الطريق أو يف املسجد خروجهن

 .  ن الذي يصلني فيه من املسجد بالبخور وغريهلكن ال بأس أن يطيب املكا

 حكم خروج املرأة للصالة متبخرة بالبخور فقط 
                                             َّ               هل جيوز للمرأة إذا خرجت لصالة التراويح أن تتبخ ر فقط بالبخور - ٤٥٩س

 ؟  دون استخدام العطور
، ال                                                                 َّ ال جيوز للمرأة إذا خرجت إىل السوق أو لصالة التراويح أو غريها أن تتطي ب

 .  ، وال بغريمها ، وال بدهن بخورب
؛ فال تشهد معنا صالة  أميا امرأة أصابت خبوًرا {:   أنه قالوقد ثبت عن النيب 

 .  )٤( )٣( }العشاء 
                                                 

 
 .  ) ٣٢٨ / ١ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ١(
 / ١ " ( سنن ابن ماجه"  ، و ) ١٨٤ / ٢ (، و سنن الترمذي  ) ١٢٢ / ١ " ( سنن أبو داود: "  انظر) ٢(

 .  ، وغريهم ) ٢٥٠
 .  )٢/٣٠٤(، أمحد  )٤١٧٥(، أبو داود الترجل  )٥١٢٨(، النسائي الزينة  )٤٤٤(ة مسلم الصال) ٣(
 .  بدل صالة العشاء)  العشاء اآلخر.  : ( ؛ بلفظ)  ٣٢٨ / ١ (رواه مسلم ) ٤(
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 حيضرن إىل املسجد خالل                       ّ                             وهبذه املناسبة أود أن أنب ه ألمر يتعلق ببعض النساء الاليت
، فتعلق  ، ويتبخرن هبا وهن يف املسجد                       ً ؛ حيضرن معهن مبخرة وعود ا شهر رمضان
، وهذا خالف املشروع يف  ؛ وجد هبن أثر الطيب ؛ فإذا خرجن للسوق الرائحة هبن

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

 .  ؛ فال وأما أن تتبخر النساء هبا

 حكم ركوب النساء السيارة مع السائق 
؛   بعض النساء تركب يف السيارة هي والسائق ومعها امرأة أخرى- ٤٦٠س

 ؟  ؛ فما رأيكم حبجة أهنا حمرم
؛ ألن هذا                                                          ً    ال جيوز للمرأة املسلمة أن تركب وحدها مع السائق الذي ليس حمرم ا هلا

 .  )١( هنى عنها النيب من اخللوة اليت 
؛ فال خيلونَّ  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر {:   قال أن النيب عن جابر 

 .  )٣(، رواه أمحد  )٢( }؛ فإن ثالثهما الشيطان  بامرأة ليس معها ذو حمرم منها
؛ فال بأس بركوب  ؛ من امرأة أخرى فأكثر أما إذا كان معها من تزول به اخللوة

، ال  مجاعة النساء مع السائق يف البلد إذا كن متسترات حمتشمات مالزمات للحياء والعفة
 .  ، ولكن لزوال اخللوة احملرمة ألن املرأة حمرم

 كان أكثر من امرأة حكم ذهاب املرأة للمسجد مع سائقها األجنيب وكذا لو 
 هل جيوز للمرأة أن تذهب للمسجد ألداء التراويح مع سائقها - ٤٦١س
 ؟  ؟ وهل خيتلف احلكم إذا كان أكثر من امرأة مع السائق األجنيب

                                                 
 .  ) ١٥٩،  ١٥٨ / ٦ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ١(
 .  )٣/٣٣٩(أمحد ) ٢(
 .  ) ٣٣٩/  ٣ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(
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؛ ال يف الذهاب إىل املسجد  ال جيوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غري حمرم
 .  شديد عن خلوة الرجل باملرأة اليت ال حتل له؛ ملا جاء من النهي ال وال إىل غريه

، لكن  ؛ لزوال اخللوة احملذورة ؛ فاألمر أخف وإذا كان مع السائق مجاعة من النساء
 Ÿξsù  {:  ؛ لقوله تعاىل ، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه جيب عليهن التزام األدب واحلياء
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 حكم تنقل املرأة بني املساجد لصالة التراويح طلبا إلمام حسن الصوت 
ها حرج أن تصلي التراويح بعض األيام يف  هل على املرأة أو غري- ٤٦٢س

       ً       ، وتنشط ا ألداء      ً                ؛ طلب ا إلمام صوته حسن وهكذا.           ً                 مسجد وأيام ا أخر يف مسجد آخر
 ؟  هذه السنة

ينبغي للمرأة أن تصلي التراويح يف أقرب مسجد إىل بيتها إذا عملت بالرخصة 
 .  وخرجت إىل املسجد

، واحتياجها إىل  ؛ لتعرضها للفتنة ورة ما فيه؛ ففيه من اخلط وأما جتواهلا بني املساجد
، وليس هناك غرض  ، مما قد حيوجها إىل سيارة وسائق وخلوة حمرمة قطع مسافات كثرية

، فتصبح ومهتها            ُّ                 ؛ إال التلذ ذ باألصوات وتذوقها صحيح ترتكب من أجله هذه احملاذير
يكون قد انتفى الغرض ، وحينئذ  ، وإمنا طلب التلذذ باألصوات ليست من أجل الصالة

 .   باخلروج إىل املسجدالذي من أجله رخص هلا الرسول 
أهنم :  وهذه ظاهرة مع األسف بدرت عند كثري من الرجال والنساء والشباب

؛ لتقفي أصوات القراء وانتجاع املساجد اليت يتجمهر فيها  يقومون بالتجوال بني املساجد
 .  الناس

؛ ملا يقوم  ر يف حصول هذه الظاهرة غري املرغوب فيهاولبعض األئمة هداهم اهللا دو
، ولو ترتب  به بعضهم من تكلفة يف القراءة ورفع األصوات فوق املنائر وخارج املساجد

                                                 
 .  ٣٢:  سورة األحزاب آية) ١(
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؛ فالذي نراه  ، وتشويش على املصلني فيها على هذا أذية املصلني يف املساجد اجملاورة هلم
 .  ، ويتركوا التكلف ة، ويعمروه بالطاع أن يصلي كل مجاعة يف مسجدهم

؛ ألن ذلك  ونوصي النساء خاصة بأن تصلي كل امرأة يف أقرب مسجد إىل بيتها
، ونوصي األئمة باالعتدال وترك التكلف واإلغراب وأن ال  ، وأبعد عن الفتنة أحفظ هلا

؛ ألن هذا أقرب إىل اإلخالص وأبعد عن  يكون قصدهم اجتالب الناس إىل مساجدهم
 .  وفق اهللا اجلميع ملعرفة احلق والعمل به.  ةالرياء والسمع

 حكم خروج املرأة لصالة التراويح إذا أدى ذلك إىل تضييع شيء من حقوق البيت 

 إذا كان سيترتب على خروج املرأة لصالة التراويح تضييع جزء ولو - ٤٦٣س
 ؟  ؛ فما حكم خروجها قليل من حقوق البيت

ة التراويح تضييع بعض أعمال البيت املطلوب إذا كان يترتب على خروج املرأة لصال
؛ ألن بإمكاهنا أن تصلي يف  ، بل تبقى وتقوم بعمل بيتها ؛ فإهنا ال خترج منها القيام هبا
، وخروجها إىل املسجد  ، وألن قيامها بعمل البيت واجب على الصحيح بيتها وأيسر هلا

 .  مباح إذا مل يترتب عليه مضرة

 هنب للمساجد واحملاضرات حكم النساء الاليت يذ
 ؟   هل جيوز للنساء الذهاب للمساجد واحملاضرات- ٤٦٤س
؛ بأن يكن  ، لكن مع التستر ؛ جيوز للنساء الذهاب للمساجد واحملاضرات نعم

 )١( }أخروهن حيث أخرهن اهللا  { ؛ كما قال النيب  متأخرات عن الرجال
، وخري صفوف النساء آخرها  خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها {:  الوق

 .  )٣( )٢( }وشرها أوهلا 

                                                 
 .  ) ١٤٩ / ٣ " ( مصنفه"  رواه عبد الرزاق الصنعاين يف) ١(
، ابن  )٦٧٨(، أبو داود الصالة  )٨٢٠(، النسائي اإلمامة  )٢٢٤(، الترمذي الصالة  )٤٤٠(مسلم الصالة ) ٢(

 .  )١٢٦٨(ي الصالة ، الدارم )٢/٤٨٥(، أمحد  )١٠٠٠(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  ) ٣٢٦ / ١ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٣(
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؛ فهذا شيء                                       َّ                 فإذا ذهنب للمساجد واحملاضرات الدينية وكن  منعزالت عن الرجال
 .  بطي

، وملا   خص النساء مبوعظة؛ فإن النيب  وينبغي للداعية أن خيص النساء مبوعظة
، وخطب النساء                       ً         ؛ ذهب إىل النساء متوكئ ا على بالل خطب يف الرجال خطبة العيد

 .  ، وإىل حماضرة ؛ فهذا دليل على أن النساء حيتجن إىل موعظة )١(خطبة خاصة هبن 
، وإمنا  أن جيعل ستارة بني احملاضر وبني النساء وال يراهنواحملذور ميكن التغلب عليه ب

 .  يسمعن كالمه وهو يسمع أسئلتهن وجييب عليها مع وجود الساتر واحلائل

 أفضلية صالة املرأة يف احلرمني أو يف بيتها 
؛ فهل   من املعلوم أن صالة املرأة يف بيتها خري هلا من صالهتا يف املسجد- ٤٦٥س

، أو املسجد النبوي وصلت يف بيتها يكتب هلا  ة يف املسجد احلرامإذا تركت الصال
 ؟  أجر مضاعفة الصالة فيهما

، فإذا صلت املرأة يف بيتها يف  ؛ فإن املضاعفة حتصل يف كل احلرم أما بالنسبة ملكة
؛ فاملضاعفة خاصة باملسجد  ، وأما يف املدينة ؛ حصلت هلا املضاعفة إن شاء اهللا مكة

                                            ً                    ، ولكن املرأة إذا صلت يف بيتها يف املدينة امتثاال  لقول الرسول صلى اهللا  ريفالنبوي الش
، وتثاب على نيتها الصاحلة وحمبتها للصالة يف  ؛ فإهنا يرجى هلا اخلري الكثري عليه وسلم

 .  واهللا أعلم.  مسجد الرسول 

 أفضلية صالة املرأة للتراويح يف البيت أو املسجد 
للمرأة صالهتا التراويح يف بيتها أم صالهتا مع املسلمني يف  أيهما أفضل - ٤٦٦س
 ؟  املسجد

                                                 
 .  ) ٩ / ٢ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ١(
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، وجيوز هلا أن تصلي يف املسجد مع اجلماعة صالة  األفضل للمرأة صالهتا يف بيتها
؛ بشرط أن تكون متسترة باحلجاب  الفريضة وصالة التراويح والكسوف وصالة اجلنازة

 .  ، ومتجنبة للطيب يف بدهنا ويف ثياهبا هباالكامل ومتجنبة للزينة يف بدهنا ويف ثيا
، وليخرجن   وبيوهتن خري هلن)١()  ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا { قال النيب 

 .  غري متزينات ومتطيبات:  ؛ أي )٢( }َتِفالت 
، وهو أن تكون مالزمة  ديث يدل على جواز خروجها للمسجد بالشرط املذكورفاحل

؛ فمع التزامها هبذه  ، وأن تصف خلف الرجال ، تاركة للزينة والطيب للحياء والستر
،  ؛ ملا يف ذلك من صيانتها وعدم افتتاهنا واالفتتان هبا ؛ فصالهتا يف بيتها خري هلا الشروط

، ولو كان قصدها  ، تأمث به ؛ فإن خروجها حرام عليها لشرطأما إذا مل تلتزم هبذا ا
 .  الصالة

 صالة املرأة يف بيتها بعد األذان أم بعد اإلقامة 
 ؟  ؟ أم بعد اإلقامة ؟ أبعد األذان  مىت تصلي النساء يف البيت- ٤٦٧س

ني ، بل يصل ؛ فإن النساء الاليت يف البيوت يصلني وال ينتظرن اإلقامة إذا دخل الوقت
، وجيوز هلن التأخري عن أول  بعد مساع األذان إذا كان املؤذن يؤذن عند دخول الوقت

 .  واهللا أعلم.  الوقت

 حتديد عورة املرأة من املرأة 
 كثري من النساء يذكرن أن عورة املرأة من املرأة هي من السرة إىل - ٤٦٨س
ا أو املفتوحة لتظهر أجزاء                                           ، فبعضهن ال يترددن يف ارتداء املالبس الضيقة جد  الركبة

 ؟  ؛ فما تعليقكم كبرية من الصدر واليدين

                                                 
 .  ) ٢١٦ / ١ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ١(
 .  ) ١٥٢ / ١ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(
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،  ، وأن تكون قدوة حسنة ألخواهتا من النساء مطلوب من املسلمة االحتشام واحلياء
،  وأن ال تكشف عند النساء إال ما جرت عادة املسلمات امللتزمات بكشفه فيما بينهن

 كشف ما ال داعي لكشفه قد يبعث على ؛ ألن التساهل يف هذا هو األوىل واألحوط
 .  واهللا أعلم.  التساهل وجير إىل السفور احملرم

 حكم صوت املرأة 
 ؟   هل صوت املرأة عورة- ٤٦٩س
تتان الرجال ، فإذا كان يترتب على مساع صوهتا اف ؛ املرأة مأمورة بتجنب الفتنة نعم

 .                ، وإمنا تليب سر ا لبيةولذلك فإهنا ال ترفع صوهتا بالت؛  ؛ فإهنا ختفيه هبا
؛ فإهنا تصفق  وإذا كانت تصلي خلف الرجال وناب اإلمام شيء يف الصلوات

، ولتصفق  ؛ فلتسبح الرجال )١(إذا نابكم شيء يف صالتكم  { ؛ قال  لتنبيهه

 .  )٢( }لنساء ا
؛  وهي منهية من باب أوىل عن ترخيم صوهتا وحتسينه عند خماطبتها الرجال حلاجة

 .   )٣( } ∪⊅⊃∩ Ÿξsù z÷èŸÒøƒrB ÉΑöθs)ø9$$Î/ yìyϑôÜuŠsù “Ï%©!$# ’Îû ÏµÎ7ù=s% ÖÚttΒ zù=è%uρ Zωöθs% $]ùρã÷è̈Β  {:  قال تعاىل
ومعىن هذا أهنا ختاطب األجانب بكالم ليس فيه  : " قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا

 .  )٤()  ال ختاطب املرأة األجانب كما ختاطب زوجها:  ؛ أي ترخيم

                                                 
 / ٢ (، وكذلك  ) ١٦٧ص/١ " ( ريصحيح البخا: "  ، وانظر ) ٢٤٦ / ١ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ١(

 .  من نفس الصحيح)  ٦٠
، ورواه  بنحوه)  ٣٣٠ / ٥ " ( مسنده"  ، ورواه اإلمام أمحد يف ) ٣١٨ / ١ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٢(

 .  غريمها
 .  ٣٢:  سورة األحزاب آية) ٣(
 .  ) ٤٦٤ / ٣ (تفسري القرآن العظيم البن كثري :  انظر) ٤(
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 ١٣٣٥

 حكم رد السالم على املرأة يف اهلاتف أو غريه 
؟  اك حمذور شرعي يف رد السالم على املرأة يف اهلاتف أو بدونه هل هن- ٤٧٠س

 ؟  أو رد السالم على الرجل يف اهلاتف
، ورد املرأة السالم على الرجل  ال بأس برد الرجل السالم على املرأة يف اهلاتف وغريه

، وكذلك ال بأس باملكاملة   برد السالم، وذلك لعموم أمره  ، مع أمن الفتنة كذلك
، أما املكاملة املريبة واملكاملة اليت خيشى منها  اتفية بني الرجل واملرأة يف حدود احلاجةاهل

Ÿξ  {:  ، واهللا تعاىل يقول ؛ ألهنا وسيلة إىل احلرام ؛ فإهنا ال جتوز الفتنة sù z÷è ŸÒøƒ rB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ 

yìyϑ ôÜuŠsù “ Ï% ©!$# ’ Îû Ïµ Î7ù= s% ÖÚt tΒ { )١(   . 

 حكم احلجاب يف حق املرأة املسلمة 
                                    ً                        ما حكم احلجاب يف حق املرأة املسلمة فكثري ا ما تتعرض املرأة احملجبة - ٤٧١س

ما تفسري اآلية ؟ و ، فهل هو واجب يف مجيع املذاهب األربعة عندنا للسخرية من الغري
≅  { الكرمية أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم è% uρ ÏM≈uΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 zôÒ àÒøó tƒ ôÏΒ £Ïδ Ì≈ |Áö/r& zôàxøt s† uρ 

£ßγ y_ρ ãèù Ÿω uρ š Ï‰ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î) $ tΒ tyγ sß $ yγ ÷ΨÏΒ ( t ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ £ÏδÌßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £ÍκÍ5θ ãŠã_ ( Ÿω uρ š Ï‰ö7ãƒ 

£ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î)  ∅ Îγ ÏFs9θ ãè ç7Ï9 ÷ρ r&  ∅Îγ Í← !$ t/# u { )وهل معىن قوله تعاىل اآلية )٢ ،  :}  t ø⌠ ÎôØu‹ø9 uρ 

£Ïδ Ìßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £ÍκÍ5θ ãŠã_ ( { )أي يغطني رؤوسهن وصدورهن مع العنق وهل يدخل  )٣ 
ω  {:  الوجه يف ذلك إذا كان كذلك فما معىن قوله تعاىل Î) $ tΒ tyγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( { )؟   )٤ 

                                                 
 .  ٣٢:  حزاب آيةسورة األ) ١(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٣(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٤(
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 ١٣٣٦

sŒÎ)uρ £èδθ#  {:  ، قال تعاىل احلجاب يف اجلملة واجب بإمجاع املسلمني ßϑ çGø9r'y™ $ Yè≈tFtΒ 

 ∅ èδθè= t↔ ó¡sù ÏΒ Ï!#u‘ uρ 5>$pgÉo 4 öΝà6Ï9≡sŒ ãyγ ôÛr& öΝä3Î/θ è=à)Ï9 £Îγ Î/θ è= è% uρ 4 { )والضمري وإن كان ،   )١

öΝ  {:   فهو عام جلميع نساء األمة لقولهلزوجات النيب  à6 Ï9≡ sŒ ã yγ ôÛ r& öΝ ä3 Î/θ è= à) Ï9 

£ Îγ Î/θ è= è% uρ 4 { )؛ ألن طهارة القلوب مطلوبة لكل األمة ، فهذا تعليل يشمل اجلميع  )٢  ،

$  {:  وقال اهللا تعاىل 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 Î6 Î6≈n= y_ 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& β r& zøùt÷è ãƒ Ÿξ sù t ø sŒ÷σãƒ 3 { )فهذا عام جلميع النساء من أمهات   )٣ ،
، فاحلجاب يف اجلملة واجب   وغريهن من نساء املؤمننياملؤمنني وبنات الرسول 

$ (ωÎ  {:  ، وأما املراد بقوله تعاىل ، والسفور حرام اع املسلمنيبإمج tΒ tyγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( { )٤( 
، فاملراد بذلك  ليزينة الثياب واحل:  ، فالصحيح من قويل املفسرين أن املراد مبا ظهر منها 

، وإمنا املراد بالزينة الظاهرة الزينة اليت تلبسها املرأة  الزينة اليت تلبسها املرأة ال زينة اجلسم
، أما إذا تعمدت وأظهرته فإهنا  ، فإهنا ال تؤاخذ على ذلك إذا ظهر منها شيء بغري قصد

ω  {:  ، فقوله تأمث بذلك وحيرم عليها Î) $ tΒ tyγ sß $ yγ ÷ΨÏΒ ( { )ظهر من غري قصد:   أي )٥  ،
، ولكن  فإذا ظهر شيء من زينة ثياب املرأة أو من حليها من غري قصد فإهنا ال تأمث بذلك

ا تأمث ملا يف ذلك من الفتنة إذا علمت بذلك وتركته أو تعمدت إخراجه وإظهاره فإهن
 .  للرجال

،   )٦( } ) _tø⌠ÎôØu‹ø9uρ £ÏδÌßϑèƒ¿2 4’n?tã £ÍκÍ5θãŠã  {:  وأما قضية إسدال اخلمار املأمور به يف قوله
، فتديل اخلمار من   وحنرهاأهنا تغطي خبمارها وجهها:  ، واملعىن غطاء الرأسفاملراد باخلمار 

                                                 
 .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ٢(
 .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ٣(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٤(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٥(
 .  ٣١:  يةسورة النور آ) ٦(
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 ١٣٣٧

، فإن نساء اجلاهلية                               ً                            رأسها على وجهها وعلى حنرها خالف ا ملا كان عليه األمر يف اجلاهلية
،  كن يكشفن حنورهن وصدورهن ويسدلن اخلمار من ورائهن كما جاء يف كتب التفسري

، واملراد باجليب فتحة  سلمني أن يضربن خبمرهن على جيوهبنواهللا جل جالله أمر نساء امل
، وال يظهر شيء  ، فهذا يستلزم أن تغطي املرأة وجهها وحنرها الثوب من أعاله من األمام

،  ، وهو حمل الفتنة ، وهو حمل األنظار ، ألن الوجه أعظم زينة يف جسم املرأة من جسمها
حيح يف تفسري اآلية الكرمية أن الوجه جيب ، فهذا هو الص وهو مركز احلسن واجلمال

         ٌّ         ، ولكن كل  يؤخذ من  ، وإن كان بعض العلماء يرى جواز كشفه وكشف الكفني ستره
 وهذا القول ال يتناسب مع سياق اآلية وما فسرها به أئمة قوله ويترك إال رسول اهللا 

أله عبيدة السلماين السلف من الصحابة والتابعني حىت إن ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا س
šÏΡô‰ãƒ £Íκö  {:  عن معىن قوله تعاىل n= tã ÏΒ £Îγ Î6Î6≈ n= y_ 4 { )أدىن عبد اهللا بن عباس  )١ 

، وكان   فهذا تفسري منه لآلية)٢(احدة                                       ً   رضي اهللا عنهما الغطاء على وجهه وأبدى عين ا و
$ (ωÎ  {:   يفسر قوله تعاىلابن مسعود  tΒ tyγ sß $ yγ ÷ΨÏΒ ( { )٤( بأن املراد زينة الثياب  )٣( 
                   ً                 ، فيكون ابن عباس إذ ا رجع إىل قول ابن  ا قاله من قاله، وليس زينة الوجه كم كما ذكرنا

أنه كان يف :  مسعود يف آخر األمرين كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
،  ، ولكن بعدما نزلت آية احلجاب نسخ ذلك أول األمر جيوز للمرأة أن تبدي وجهها

 .  )٥(وصارت جيب عليها تغطية وجهها 

                                                 
 .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ) ٤٩٧ / ٣ (انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ٢(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٣(
 .  ) ٢٧٤ / ٣ (البن كثري "  تفسري القرآن العظيم"  انظر) ٤(
 .  ) ١١٠ / ٢٢ (لشيخ اإلسالم ابن تيمية "  جمموع الفتاوى"  انظر) ٥(
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 ١٣٣٨

 شرعي حقيقة احلجاب ال
، أم خمتص حبجب جسمها   هل احلجاب بالنسبة للمرأة خمتص بالكالم- ٤٧٢س
، وما هي حقيقة              ً                                    ، حيث إن كثري ا من النساء احتجنب عن الكالم ورد السالم وبدهنا

 ؟  احلجاب الشرعي
أن تستر املرأة مجيع جسمها عن الرجال غري احملارم بلباس غري :  احلجاب الشرعي
 .  شفاف وغري ضيق
∅   {:  قال اهللا تعاىل èδθ è= t↔ ó¡sù ÏΒ Ï!#u‘ uρ 5>$pgÉo 4 { )١(   . 
 باحلجاب إذا أمرت نساء النيب :  قلنا.  املراد هبذا نساء النيب :  فإن قال قائل

ً                          ، وأيض ا اهللا سبحانه علل ذلك بقوله ؛ فغريهن من باب أوىل  وورعهنمع طهرهن        :
}  öΝ à6 Ï9≡ sŒ ã yγ ôÛ r& öΝ ä3 Î/θ è= à) Ï9 £ Îγ Î/θ è= è% uρ 4 { )لوب ؛ ألن طهارة الق ، وهذه علة عامة  )٢

 .  مطلوبة لكل مسلم ومسلمة
‘ÏΒ Ï!#u  {:  وقوله تعاىل uρ 5>$ pgÉo 4 { )أو باب  من وراء ساتر من جدار:  ؛ أي  )٣ ،

 .         ً                        ال حفاظ ا عليهم وعليها من الفتنةأو ثياب تغيب مجيع جسم املرأة عن مرأى الرج
t  {:  وكذلك قوله تعاىل ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ £ÏδÌßϑ èƒ ¿2 4’n?tã £ÍκÍ5θ ãŠã_ ( { )واخلمار غطاء رأس   )٤ ،

 .  لى وجهها وحنرها بعد تغطية مجيع رأسها، أمر اهللا أن تضفيه ع املرأة
$  {:  وكذلك قوله تعاىل 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 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& β r& zøùt÷è ãƒ Ÿξ sù t ø sŒ÷σãƒ 3 { )هو الثوب الكبري :  ، واجللباب  )٥

                                                 
 .  ٥٣:  حزاب آيةسورة األ) ١(
 .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ٢(
 .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ٣(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٤(
 .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ٥(
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 ١٣٣٩

؛  ، أمر اهللا أن يضفى على الوجه الذي هو أعظم مفاتن املرأة الذي تغطي به املرأة جسمها
 .  لتسلم من أذى نظر الرجال إليها واالفتتان هبا

، ويكون صوهتا  ؛ فال بأس به إذا أمنت الفتنة وكان للحاجة  للرجلوأما تكليم املرأة
Ÿξ  {:  ؛ كما قال تعاىل ، ليس فيه ترخيم يفنت السامع      عادي ا sù z÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ yìyϑ ôÜuŠsù 

“ Ï% ©!$# ’ Îû Ïµ Î7ù= s% ÖÚt tΒ zù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ { )وال تتكلم مع  ؛ فال ترفع صوهتا وترققه  )١ ،
 .  واهللا أعلم.  الرجل إال بقدر احلاجة وبصوت عادي ال فتنة فيه

  » بالنقاب « حكم لبس ما يسمى
، مباذا  حرمتهكثر احلديث حول النقاب ومدى حله أو :   سائلة تقول- ٤٧٣س

 ؟  تنصحين فضيلة الشيخ حول هذا املوضوع
                                                                    ً         الواجب على املرأة املسلمة التزام احلجاب الساتر على وجهها وسائر بدهنا درء ا للفتنة 

 .  عنها وعن غريها
، بل هو تدرج إىل ترك  والنقاب الذي تعمله كثري من النساء اليوم نوع من السفور

، وتترك هذا  ملسلمة أن تبقى على حجاهبا الشرعي الساتر، فالواجب على املرأة ا احلجاب
،  العبث الذي تفعله بعض السفيهات من النساء الاليت تضايقن من احلجاب الشرعي

 .  فأخذن يتحيلن على التخلص منه

 حكم النقاب للمرأة 
؛ فأنا امرأة ملتزمة بالشرع   ما حكم الشرع يف نظركم يف النقاب- ٤٧٤س

؛ إال أنين عند خروجي من املرتل أخرج عيين  ايت وواجبايت الزوجيةوحمافظة على صلو
، ومنه الوجه ببشت أسود  ، مع أن باقي جسمي مغطى فقط من الشيلة للنظر هبما

 ؟  ، والسبب يف ذلك أنين أعاين من ضعف يف البصر ، وألبس قفازين لليدين فضفاض

                                                 
 .  ٣٢:  سورة األحزاب آية) ١(
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 ١٣٤٠

؛ ألن هذا كان  ان للعينني فقطال بأس بستر الوجه بالنقاب أو الربقع الذي فيه فتحت
؛ فال بأس  ؛ فإذا كان ال يبدو إال العينان  ومن أجل احلاجة)١(      ً             معروف ا يف عهد النيب 

ً                                      ، خصوص ا إذا كان من عادة املرأة لبسه يف جمتمعها بذلك        . 

 حكم كشف وجه املرأة 
؛ بأن تغطي               ، وتتستر كلي ا  تقوم بعض النساء بالكشف عن وجهها- ٤٧٥س
 ؟  ؛ فهل جيوز ذلك                ً ، وال تتزين إطالق ا رها ويديها خالف ذلكشع

؛ ألن الوجه أعظم زينة يف  جيب على املرأة أن تغطي وجهها يف أصح قويل العلماء
، واألدلة على وجوب ستره كثرية  ، وبه كان يتغزل الشعراء ، وإليه تتجه األنظار املرأة

 :  من الكتاب والسنة منها
t  {:  قوله تعاىل ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ £Ïδ Ìßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £ÍκÍ5θ ãŠã_ ( { )٢(   . 

؛   على فتحات اجليوب- وهي أغطية الرؤوس -أمر اهللا النساء أن يسدلن اخلمر 
؛ ألن اخلمار إذا أسدل  ويلزم من ذلك ستر الوجه،  ليسترن بذلك ما يظهر من حنورهن

 .  ؛ لزم أن مير بالوجه ويضفى عليه من على الرأس ليستر النحر
sŒÎ)uρ £èδθ#  {:  وقال تعاىل ßϑçG ø9r'y™ $ Yè≈tFtΒ  ∅èδθ è= t↔ ó¡sù ÏΒ Ï!#u‘ uρ 5>$ pgÉo 4 öΝà6Ï9≡sŒ ãyγ ôÛr& 

öΝä3Î/θ è= à)Ï9 £Îγ Î/θ è= è% uρ 4 { )واحلجاب يراد به ما يستر املرأة عن الرجل الذي ليس حمرم ا .   )٣  ً                                                  
، وهذا يدل على ستر احلجاب جلميع                            ً       ً          ً ، سواء كان هذا الساتر جدار ا أو باب ا أو لباس ا هلا

،  ، والطهارة مطلوبة      ّ                                 ، وعل له بأنه أطهر لقلوب الرجال والنساء ه، ومنه الوج بدن املرأة
 .  والفتنة حمذورة ومتوقعة إذا ترك احلجاب

                                                 
زين ؛ ومعىن وال تنتقب املرأة احملرمة وال تلبس القفا.                     ُ  ِ   من قول الرسول يف امل حر مة- واهللا أعلم -عرف ذلك ) ١(

 .  ) ٢١٥ / ٢ (صحيح البخاري :  وانظر.  ذلك أهنا يف غري اإلحرام تلبسه
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ٣(
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$  {:  وقال تعاىل 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 Î6 Î6≈n= y_ 4 { )واجللباب هو الكساء  )١ ،  . 

كنا مع :  لتحديث عائشة رضي اهللا عنها قا {فمنها :  أما األدلة من السنة
، سدلت إحدانا مخارها من على رأسها على  ، فكنا إذا مر بنا الرجال  حمرمات النيب

 .  )٣( )٢( }، كشفناه  ، فإذا جاوزنا وجهها

 حكم كشف وجه املرأة عند املدرس الكفيف 
 ؟   هل جيوز أن تكشف املرأة للمدرسني كفيفي البصر- ٤٧٦س

؛ الختالف  لكفيف خالف بني أهل العلميف وجوب احتجاب املرأة من الرجل ا
، ويف حديث آخر ما   باالحتجاب منه؛ ففي حديث أمر الرسول  األحاديث يف ذلك

 :  يدل على عدم وجوب االحتجاب منه
،   أمر أزواجه باالحتجاب من ابن أم مكتومأن رسول اهللا :  ففي حديث أم سلمة

 ! ؟ أفعمياوان أنتما { ؟ فقال  ال يعرفناأليس أعمى ال يبصرنا و! يا رسول اهللا :  فقلن
 .  )٥( )٤( }! ؟  ألستما تبصرانه

 .  فهذا احلديث يدل على وجوب احتجاب املرأة عن الرجل الكفيف
  أمرها أن تعتد يف بيت ابن أمأن النيب :  بينما يف حديث فاطمة بنت قيس

 .  )٧( )٦( }إنه رجل أعمى تضعني ثيابك عنده  {:  ، وقال مكتوم

                                                 
 .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  )٦/٣٠(، أمحد  )٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك  )١٨٣٣(أبو داود املناسك ) ٢(
ً             ، ورواه أيض ا ابن ماجه يف ) ١٧٣ / ٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٣(  .  ) ٩٧٩ / ٢ " ( سننه"            
 .  )٦/٢٩٦(، أمحد  )٤١١٢(، أبو داود اللباس  )٢٧٧٨(الترمذي األدب ) ٤(
 .  ) ١٩ / ٨ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٦٣،  ٦٢ / ٤ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٥(
، مالك  )٦/٣٧٣(، أمحد  )٢٢٨٤(، أبو داود الطالق  )٣٢٤٥(سائي النكاح ، الن )١٤٨٠(مسلم الطالق ) ٦(

 .  )٢١٧٧(، الدارمي النكاح  )١٢٣٤(الطالق 
 .  ) ١١١٥ / ٢ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٧(
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 ١٣٤٢

تغطية وجهها :  ؛ أي والراجح واهللا أعلم أهنا ال جيب عليها االحتجاب من الكفيف
 .  ، لكن ال جيوز هلا النظر إليه حبضرته

وجياب بأنه ميكن ذلك مع غض البصر  : " ديثنيقال اإلمام الشوكاين ملا ذكر احل
 .  " ، وال مالزمة بني االجتماع يف البيت والنظر منها

وقد ذهب كثري من العلماء إىل أنه ال جيوز للمرأة أن  : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .  انتهى "                                               ًتنظر إىل األجانب من الرجال بشهوة وال بغري شهوة أصال 

≅  {:  وذلك لقوله تعاىل è% uρ ÏM≈ uΖÏΒ ÷σßϑ ù=Ïj9 zôÒ àÒ øó tƒ ôÏΒ £ÏδÌ≈ |Á ö/r& { )١(   . 

 حكم تدريس الرجل األعمى للبنات 
ليل من ؟ وهل يستقيم د  هل تدريس الرجل األعمى للبنات جائز أم ال- ٤٧٧س

؟ أفتوين جزاكم   على عدم اجلواز)٣( )٢( }! ؟  أفعمياوان أنتما {:  استدل حبديث
 .       ً اهللا خري ا

، وجيوز عند  ؛ ألن هذا أبعد عن الفتنة األوىل واألحوط أن يقوم بتدريس النساء نساء
، أو عن طريق الشاشة  ، أو رجل مبصر من وراء حائل مىاحلاجة أن يدرسهن رجل أع

 .  املغلقة
؛ فال يدل على عدم جواز تدريس  )٥( )٤( }.  أعمياوان أنتما {:  أما حديث

،  ؛ ألنه يف قضية حكم نظر املرأة إىل الرجل األعمى الرجال للنساء مع التحفظ التام
، يراجع يف نيل   كالم ألهل العلم من حيث السند ومن حيث الداللةوحول احلديث

 .  واهللا أعلم.  األوطار للشوكاين أو غريه من شروح احلديث

                                                 
 .  ٣١:  سورة النور آية) ١(
 .  )٦/٢٩٦(، أمحد  )٤١١٢(، أبو داود اللباس  )٢٧٧٨(الترمذي األدب ) ٢(
 .  ) ١٩ / ٨ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٦٣،  ٦٢ / ٤ " ( سننه"  و داود يفرواه أب) ٣(
 .  )٦/٢٩٦(، أمحد  )٤١١٢(، أبو داود اللباس  )٢٧٧٨(الترمذي األدب ) ٤(
 .  ) ١٩ / ٨ " ( سننه"  ، ورواه الترمذي يف ) ٦٣،  ٦٢ / ٤ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٥(
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 حكم ظهور أخوات الزوجة للزوج بدون حجاب وعن حكم النقاب 
                                      ً     ً             يل زوج أخت يقول إنين حمرم على أخواتك حترمي ا مؤقت ا فيجوز أن - ٤٧٨س

ّ       يظهرن علي  من غري ، فماذا أقول له وما هو القول الفصل يف حكم   نقاب هبذه الصفة        
 ؟  النقاب

ّ                                  هذا القول منه خطأ فأخوات زوجته وإن كن  حيرمن عليه ما دامت أختهن يف عصمته                                      
ّ      حترمي ا مؤقت ا فإنه أجنيب منهن ال جيوز هلن  أن يكشفن وجوههن  عنده                 ّ                          ً      ً                ً  ، أو يعتربنه حمرم ا    

ّ هلن  ، وجيب عليهن احلجاب   هذا خطأ ووهم ال جيوز إقراره عليه؛ ألنه أجنيب منهن فقوله  
، وأما بالنسبة للنقاب فتغطية الوجه واجبة على الصحيح من قويل العلماء وهو الذي  منه

t  {:  تؤيده األدلة الصحيحة لقوله تعاىل ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ £ÏδÌßϑ èƒ ¿2 4’n?tã £ÍκÍ5θ ãŠã_ ( { )ولقوله .   )١

 }  #sŒÎ)uρ £èδθتعاىل يف نساء النيب  ßϑ çGø9r'y™ $ Yè≈tFtΒ  ∅ èδθè= t↔ ó¡sù ÏΒ Ï!#u‘ uρ 5>$ pgÉo 4 öΝà6Ï9≡sŒ ãyγ ôÛr& 

öΝä3Î/θ è= à)Ï9 £Îγ Î/θ è= è% uρ 4 { )وكون اخلطاب ورد يف نساء النيب .   )٢ ال مينع أن يتناول احلكم 

öΝà6Ï9≡sŒ ãyγ  {:  ، وذلك ألنه علل ذلك بعلة عامة وهي قوله غريهن من نساء املسلمني ôÛ r& 

öΝä3Î/θ è= à)Ï9 £Îγ Î/θ è= è% uρ 4 { )فالعلة عامة لنساء النيب .   )٣ رضي اهللا عنهن ولغريهن من 

$  {:  ، والطهارة مطلوبة للجميع لقوله تعاىل يف اآلية األخرى النساء pκ š‰ r' ¯≈ tƒ  É< ¨Ζ9 $# ≅ è% 

y7 Å_≡ uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖ t/ uρ Ï !$ |¡ ÎΣ uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# š ÏΡ ô‰ ãƒ £ Íκ ö n= tã  ÏΒ £ Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& z øù t ÷è ãƒ Ÿξ sù 

t ø sŒ ÷σ ãƒ 3 { )٤(   . 
ية الكرمية بادر نساء الصحابة وخرجن إىل صالة الفجر كأن على ملا نزلت هذه اآل

، وحديث عائشة صريح يف هذا   الغربان من سترهن لوجوههن ورؤوسهن)٥(رؤوسهن 
                                                 

 .  ٣١:  سورة النور آية) ١(
 .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ٢(
 .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ٣(
 .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ٤(
 .  ) ٤٩٧ /٣(البن كثري "  تفسري القرآن العظيم"  انظر) ٥(
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ً           أيض ا وهو قوهلا رمات وكّنا إذا مّر بنا الرجال سدلت إحدانا  حمكنا مع النيب  {:    

، فهذا دليل على  . )٢( )١( }مخارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه 
 وأن املرأة ال جيوز هلا أن تكشف وجهها عند الرجال   ّ                         أن  تغطية الوجه من سنة النيب 

 .  واهللا أعلم

 ) احلمو(حكم كشف وجه الزوجة إلخوان الزوج 
 يل زوج أخت أخرى زوجته منتقبة ولكنه جيعلها ترفع النقاب أمام - ٤٧٩س

، وال ميكن أن ختتبئ  إن إخويت يف مرتليت:  ، وعندما ناقشته يف ذلك قال إخوته الرجال
:   احلمو فقال احلموعندما سئل عن { عنهم مع العلم أننا ذكرناه حبديث النيب 

وهل إن مل ترفعه عند .  فماذا تفعل زوجته عند أمره هلا برفع نقاهبا.  )٤( )٣( }املوت 
 ؟  إخوته تعترب عاصية لزوجها وتأمث بذلك

، ألنه يأمر زوجته أن تكشف وجهها إلخوانه رغم أنه  يظهر أن هذا الشخص معاند
، وأنه   املوت يعين أن خطره شديد- وهو قريب الزوج - أن احلمو بلغه عن النيب 
إهنم :  ، وقال ، ومع هذا أصر على أن تكشف زوجته وجهها إلخوانه أشد من غريه

 فالواجب على املرأة أن حتتجب من إخوة مبرتلته وهذا خطأ ومعارضة لقول الرسول 
،  نها، وهم أجانب م ، وليس هلم عالقة هبا ألهنا أجنبية منهم ؛ ألهنم أجانب منها زوجها

، ومع األسف كثري من الرجال يلزمون أو  ، وأن تغطي وجهها فعليها أن حتتجب
،  ، وأن ال حتتجب أمامهم يأمرون زوجاهتم باملعصية مثل أن تكشف وجهها ألقارهبم

                                                 
 .  )٦/٣٠(، أمحد  )٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك  )١٨٣٣(أبو داود املناسك ) ١(
حديث عائشة رضي اهللا )  ٩٧٩ /٢" ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ١٧٣ /٢" ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٢(

 .  عنها
،  )٤/١٤٩(، أمحد  )١١٧١(، الترمذي الرضاع  )٢١٧٢(، مسلم السالم  )٤٩٣٤(البخاري النكاح ) ٣(

 .  )٢٦٤٢(الدارمي االستئذان 
 .  ي اهللا عنهمن حديث عقبة بن عامر رض.  ) ١٥٩،  ١٥٨ /٦" ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٤(
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ال طاعة ملخلوق يف  {:   يقول، والنيب  فاملرأة ضعيفة وقد تنصاع ألمر زوجها

 .  )٢( )١( }معصية اخلالق 
فال جيوز للمرأة أن تطيع زوجها يف هذه املسألة وهي كشف وجهها عند أقاربه ألن 

، فالواجب على األزواج أن  هذا معصية هللا ولرسوله وطاعة الزوج إمنا تكون باملعروف
ية بل الواجب أن يأمروهن ، وأن ال يأمروهن باملعص يتقوا اهللا سبحانه وتعاىل يف نسائهم

، أما أن  ؛ ألن اهللا قد استرعاهم عليهن فهذا واجبهم ، وينهوهن عن معصية اهللا بطاعة اهللا
ٍ                   ، وال يلزم زوجاهتم حينئذ  أن يطعنهم بل حيرم  يلزموا زوجاهتم باملعصية فهذا حرام عليهم                      

 .  عليهم أن يطعنهم يف ذلك

 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 - ٤٨٠س
 ؟  يظهر إال الوجه واليدان

، فال بأس بذلك أن  أما اجللوس مع زوج األخت واألهل إذا مل يكن هناك خلوة
ما ذكرت من أهنا ، لكن  جتلس املرأة مع زوج أختها وغريه حبضرة أهلها وتكون متحشمة

، ألهنا جيب عليها أن تستر وجهها وكفيها عن الرجل  كاشفة للوجه واليدين هذا ال جيوز
، ألن الوجه والكفني عورة فيجب سترمها عن الرجال  األجنيب ولو كان زوج أختها

t  {:  لقوله تعاىل ø⌠ Î ôØ u‹ ø9 uρ £ Ïδ Ì ßϑ èƒ ¿2 4’ n? tã £ Íκ Í5θ ãŠ ã_ ( { )وهذا يلزم منه ستر الوجه  )٣ ،  ،

                                                 
 .  )١/١٣١(، أمحد  )٢٦٢٥(، أبو داود اجلهاد  )٤٢٠٥(النسائي البيعة ) ١(
من حديث "  يف معصية اخلالق"  بدل"  يف معصية اهللا: "  بلفظ) ٦٦ /٥" ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

من حديث النواس ) ٤٤ /١٠" ( شرح السنة"  ورواه البغوي يف.  احلكم بن عمرو الغفاري رضي اهللا عنهما
من حديث النواس بن )  ١٠٩٢ /٢" ( مشكاة املصابيح"  ورواه اخلطيب التربيزي.  بن مسعان رضي اهللا عنه
 .  مسعان رضي اهللا عنه

 .  ٣١:  سورة النور آية) ٣(
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$  {:  وقوله تعاىل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ  É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖ t/ uρ Ï !$ |¡ ÎΣ uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# š ÏΡ ô‰ ãƒ £ Íκ ö n= tã  ÏΒ 

£ Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4 { )وقد فسر ذلك ابن عباس رضي اهللا عنهما بأن تغطي وجهها إال   )١ ،
 وقالت أم )٢( تبصر هبا الطريق كما ذكر ذلك ابن كثري وغريه من املفسرين   ً        عين ا واحدة

، فإذا مر بنا الركبان سدلت   حمرماتكنا مع النيب  {:  عنهااملؤمنني عائشة رضي اهللا 

 إىل غري )٤( )٣( }، فإذا جاوزونا كشفناه  إحدانا مخارها من على رأسها على وجهها
 .  ذلك من أدلة وجوب احلجاب

 دي املرأة يف السوق خروج ي
؟ وهل يفضل لبس قفاز   ما حكم خروج يدي املرأة يف السوق خاصة- ٤٨١س

ً                ؟ علم ا بأن البعض قال أسود لليدين أو األبيض ، وأن لبس  ال حرج يف ظهورها:      
 ؟  ؛ ما رأي فضيلتكم بذلك القفاز ادعاء للتدين

جال الذين هم ليسو جيب على املرأة أن تستر وجهها وكفيها وسائر بدهنا عن الر
، وكذلك أمرت بأن ترخي  ؛ فإنه يتأكد عليها ذلك ، فإذا خرجت إىل السوق حمارم هلا
؛ ألن ظهور الكفني  ، فستر الكفني من باب أوىل ؛ لتستر عقبيها ، وأن تزيد فيها ثياهبا

ترهتما ، وسواء س ، وجيب على املرأة أن تسترمها عن الرجال الذين ليسوا حمارم هلا فيه فتنة
 .  يف ثوهبا أو يف عباءهتا أو يف القفازين

                                                 
 .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ) ٤٩٧ / ٣ (البن كثري "  تفسري القرآن العظيم"  انظر) ٢(
 .  )٦/٣٠(، أمحد  )٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك  )١٨٣٣( داود املناسك أبو) ٣(
 .  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ١٧٣ / ٢ " ( سننه"  رواه أبو داود يف) ٤(
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 حكم إطالة املرأة لثوهبا ووضع اجلوارب على القدمني 
؟ وهل  ؛ هل هو على سبيل االستحباب أم الوجوب  إطالة املرأة لثوهبا- ٤٨٢س

؟  ؛ حبيث ال يظهر شيء من الساق وضع اجلوارب على القدمني يكفي مع قصر الثوب
ً                         ثوهبا ذراع ا حتت الكعب أم حتت الركبةوكيف تطيل املرأة  .                       ً ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خري ا          

، ولذلك رخص هلا يف  مطلوب من املرأة املسلمة ستر مجيع جسمها عن الرجال
، بينما هنى الرجال عن إسبال الثياب حتت  إرخاء ثوهبا قدر ذراع من أجل ستر قدميها

، وإذا لبست               ً      ًستر جسمها ستر ا كامال ، مما يدل على أنه مطلوب من املرأة  الكعبني
، ويكون  ، وهو أمر مستحسن ؛ كان ذلك من باب زيادة االحتياط يف الستر الشراب

 .  واهللا املوفق.  ؛ كما ورد يف احلديث ذلك مع إرخاء الثوب

 حكم ظهور كف املرأة وقدميها أثناء الصالة 
 ؟   ماذا عن ظهور كف املرأة وقدميها أثناء الصالة- ٤٨٣س

؛ إال وجهها إذا مل يكن  ، فيجب عليها ستر مجيع بدهنا املرأة يف الصالة كلها عورة
؛ فإهنا تكشف  ، فإذا كانت خالية أو عندها رجال من حمارمها عندها رجال غري حمارم هلا

؛ فإهنا تغطي وجهها يف  ، وأما إذا كانت حبضرة رجال غري حمارم وجهها يف الصالة
؛ فيجب سترمها على كل  ، وأما الكفان والقدمان  ألن الوجه عورة؛ الصالة ويف غريها
؛ إال  ؛ ألن املرأة كلها عورة يف الصالة ، ولو مل يكن عندها رجال حال يف الصالة

 .  وجهها إذا مل تكن حبضرة رجال غري حمارم

 حكم إنفاق األموال الكثرية على املالبس والزينة 
؛ فإن البعض من النساء  أثر نعمته على عبده حبجة أن اهللا حيب أن يرى - ٤٨٤س

 ؟  ؛ فما تعليقكم ينفقن األموال الكثرية على مالبسهن وأمور زينتهن
، وذلك  ؛ فقد أنعم اهللا عليه نعمة جيب عليه شكرها               ً    ًمن رزقه اهللا ماال  حالال 

، وما تفعله بعض النساء من  بالتصدق منها واألكل واللبس من غري سرف وال خميلة
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؛ إال جمرد املباهاة ومسايرة معارض  غاالة يف اشتراء األقمشة واإلكثار منها من غري حاجةامل
، والواجب  ؛ كل ذلك من اإلسراف والتبذير املنهي عنه وإضاعة املال األقمشة يف دعاياهتا

      ً      ، خصوص ا عند  ، واالبتعاد عن التربج واملبالغة يف التجمل على املسلمة االعتدال يف ذلك
 .   من بيوهتناخلروج

Ÿω  {:  قال تعاىل uρ š∅ô_ §y9 s? yl•y9 s? Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$# 4’ n<ρW{$# ( { )١(   . 
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 ؟  ؟ وفيم أنفقناها من أين اكتسبناها:  وهذه األموال سنسأل عنها يوم القيامة

 حكم لبس البنطال الضيق للمرأة 
، وهي لبس  رها يف الغرب ظهرت موضة لدى النساء بعد ظهو- ٤٨٥س

 ؟  ؛ فما حكم ذلك ، وقد وجدت منهن القبول والترحيب البناطيل الضيقة
، وكذلك ال جيوز  ال جيوز للمرأة أن تلبس ما فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات
، والبناطيل فيها كل                                  ِّ                              هلا أن تلبس اللباس الضيق الذي يبي ن تقاطيع بدهنا ويسبب االفتتان هبا

 .  ؛ فال جيوز هلا لبسها ه احملاذيرهذ

 حكم لبس الثياب الضيقة للنساء أمام النساء 
 هل لبس املالبس الضيقة للنساء أمام النساء تدخل يف حديث - ٤٨٦س
 ؟  )٤(إىل آخر احلديث  . " نساء كاسيات عاريات : "  الذي يقول فيه الرسول

                                                 
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٣(
 .  ) ١٦٨٠ / ٣ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٤(
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، ال جيوز إال   جسمها ال جيوزال شك أن لبس املرأة للشيء الضيق الذي يبني مفنت
؛ ألهنا  ، حىت ولو كان حبضرة نساء ؛ فال جيوز ، أما عند غري زوجها عند زوجها فقط

؛ هي مأمورة بستر        ً ، وأيض ا ؛ يقتدين هبا ، إذا رأينها تلبس هذا تكون قدوة سيئة لغريها
لنساء كما ، تستر عورهتا عن ا ؛ إال عن زوجها عورهتا بالضايف والساتر عن كل أحد

؛  ؛ كالوجه واليدين والقدمني ؛ إال ما جرت العادة بكشفه عن النساء تسترها عن الرجال
 .  مما تدعو احلاجة إىل كشفه

 حكم لبس املرأة الثياب القصرية أمام أوالدها وحمارمها 
 ؟  فما حكم ذلك.   لدي أربعة أوالد وأنا ألبس أمامهم القصري- ٤٨٧س

، وال تكشف  بس القصري من الثياب أمام أوالدها وحمارمهاال جيوز للمرأة أن تل
، وإمنا تلبس القصري عند زوجها  عندهم إال ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة

 .  فقط

 حكم الصالة بالثوب القصري يبدي بعض الساق 
 هل جيوز للمرأة مع النساء يف صالة التراويح أن تصلي يف ثوب قصري - ٤٨٨س

 ؟  ساقيها أو ال يستر كامل يديهايبدي بعض 
، إذا  ال تصح صالة املرأة تراويح أو غريها إال بثوب ساتر جلميع بدهنا ما عدا وجهها

، وإن  ؛ فإهنا تكشفه يف الصالة كانت وحدها أبو حبضرة نساء أو رجال من حمارمها
يف ثوب ؛ فهذه املرأة اليت تصلي  ؛ فإهنا تغطي وجهها كانت حبضرة رجال غري حمارم

 .                             ً              ، بل ال بد أن يكون الثوب ضافي ا يستر قدميها ؛ ال تصح صالهتا يبدي بعض ساقيها

 حكم الصالة بالبنطلون بالنسبة للمرأة والرجل أو الشفاف 
      ً      ، وأيض ا إذا   هل جيوز الصالة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل- ٤٨٩س

؟ الثياب الضيقة  ؛ فما حكم الشرع يف ذلك ا              ً      ً         ً        لبست املرأة ثوب ا خفيف ا ليس مبين ا لعورهت
اليت تصف أعضاء اجلسم وتصف جسم املرأة وعجيزهتا وتقاطيع أعضائها ال جيوز 
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ّ ، ولكن النساء أشد  ، والثياب الضيقة ال جيوز لبسها للرجال وال للنساء لبسها ؛ ألن                  
ّ الفتنة هبن أشد                . 

؛ فصالته يف  ته مستورة هبذا اللباس؛ إذا صلى اإلنسان وعور أما الصالة يف حد ذاهتا
؛ ألنه قد خيل  ، لكن يأمث من صلى بلباس ضيق ؛ لوجود ستر العورة حد ذاهتا صحيحة

، ومن ناحية ثانية يكون مدعاة  ، هذا من ناحية بشيء من شرائع الصالة لضيق اللباس
 .  ، وال سيما املرأة لالفتتان وصرف األنظار إليه
ٍ      ٍثوب واف  واسع فيجب عليها أن تستتر ب             ً           ، وال يصف شيئ ا من أعضاء  ؛ يسترها       

               ً  ، وإمنا يكون ثوب ا              ً       ً         ً ، وال يكون ثوب ا خفيف ا أو شفاف ا ، وال يلفت األنظار إليها جسمها
            ً      ً     ، ال يكون قصري ا حاسر ا عن  ؛ ال يرى شيء من جسمها     ً                ً      ًساتر ا يستر املرأة ستر ا كامال 

،  ً                                   ض ا سافرة بوجهها عند الرجال غري احملارم، وال تكون أي ، وكفيها ، أو ذراعيها ساقيها
؛ حبيث يرى من ورائه جسمها أو                ً ، وال يكون شفاف ا وإمنا تكون ساترة جلميع جسمها

 .                      ً      ً ؛ فإن هذا ال يعترب ثوب ا ساتر ا لوهنا
:  صنفان من أهل النار مل أرمها {:  ، فقال  يف احلديث الصحيحوقد أخرب النيب 

، ونساء كاسيات عاريات مائالت  رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون هبا الناس
 .  )٢( )١( }مميالت رؤوسهن كأسنمة البخت ال جيدن رائحة اجلنة 

؛   يف احلقيقة عاريات، ولكنهن              ً          أهنن البسات شيئ ا من املالبس:  ) كاسيات (فمعىن 
إما :  ، لكنها ال تستر ما وراءها ؛ فهي ثياب شكلية فقط ألن هذه الثياب ال تستر

 .  ، أو لعدم إضفائها على اجلسم ، وإما لقصرها لشفافيتها
 .  فيجب على املسلمات أن يتنبهن لذلك

                                                 
 .  )١٦٩٤(، مالك اجلامع  )٢/٤٤٠(، أمحد  )٢١٢٨(مسلم اللباس والزينة ) ١(
 .  ) ١٦٨٠ / ٣ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٢(
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 حكم خياطة الرجال ملالبس النساء 
؟ وما احلكم إذا كانت املرأة ال  نساء ما حكم خياطة الرجال ملالبس ال- ٤٩٠س

ً                  تذهب إىل اخلياط بل ترسل ثوب ا قدمي ا ليخيط على مقاسه  ؟                           ً    
ال بأس بذلك بشرط أن يكون هذا الثوب على التفصيل املشروع الذي يستر املرأة 

، أما مسألة من  ، وال يكون من الثياب القصرية أو الثياب الضيقة ويضفي على جسمها
، وإمنا  ، وإذا كانت هي ال خترج  رجل أو امرأة فاألمر يف هذا واسعيتوىل خياطته من
 .  ، واهللا أعلم ، إمنا احملذور يف اخلروج والتعرض للفتنة ، فاحملذور منتف ترسله مع مندوب

 حكم تقبيل الرجل الكبري يف السن البنة عمه 
 فقد كنت ؛                                         ً             أنا موظف يف اململكة العربية السعودية ونظر ا لصلة الرحم- ٤٩١س

؛ قام بتقبيلها على  ، وعند زيارة ابن عم زوجيت أنا وعائليت نزور أقاربنا يف بلدنا
، وإال فالفراق  ، وهنرت زوجيت وأمرهتا بأن ال تفعل هذا مرة أخرى ، فغضبت خديها
، وال  ، وهي تعترب مثل أبيها ، فكان ردها هو أن ابن عمها هذا كبري يف السن نصيبها

 ؟                َّ        ، وماذا جيب علي  أن أفعل أفتونا يف هذا األمر.  رأيهازالت تصر على 
، وكذا سائر  ؛ ألنه غري حمرم هلا ال جيوز للمرأة املسلمة أن تكشف وجهها البن عمها

؛ كأبيها وابنها  ؛ إال إذا كانوا من حمارمها أقارهبا من الرجال ال تكشف هلم وجهها
رضاعة وأيب زوجها وابن زوجها من امرأة وأخيها وابن أخيها وعمها وخاهلا من نسب أو 

؛ فإهنم  ؛ كابن عمها وابن خاهلا وأخي زوجها ، وما عدا هؤالء من أقارهبا أخرى
، ومن باب أوىل ال جيوز هلا أن  ، وال تصافحهم ، جيب عليها أن حتتجب منهم أجانب

ا من ، وجيب على زوجها منعه ، وإمنا تسلم عليهم مبجرد الكالم         ً      تقبل أحد ا منهم
، ولو كان أحدهم كبري  ؛ إذ ذلك حرام شديد التحرمي مصافحة أحد منهم أو تقبيله

 .  ؛ فإن ذلك من أمور اجلاهلية ومن العادات احملرمة املخالفة لشرع اهللا السن
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 حكم مصافحة النساء األجنبيات 
 ؟   ما حكم مصافحة النساء األجنبيات- ٤٩٢س

 ما مست يده يد امرأة ؛ ألن النيب   ال حتل لهال جيوز للرجل أن يصافح املرأة اليت
؛ كما كان   ومل يبايعهن باملصافحة)١(؛ بايعهن بالكالم  ، وملا بايع النساء قط ال حتل له

، وملا  ، فدل ذلك على حترمي مصافحة الرجل للمرأة اليت ال حتل له يفعل ذلك مع الرجال
ً                           يف ذلك أيض ا من أسباب الفتنة واالفتتان ،  ؛ فإذا مست يد الرجل يدها  املرأة فتنة؛ فإن         

 .  ؛ فإن ذلك يسبب الفتنة وال سيما إذا كانت شابة أو مجيلة
ً                              ودين اإلسالم دائم ا يبعد اإلنسان عن أسباب الفتنة ، وحيرص على سد الطرق املوصلة                

افح ؛ فال جيوز للرجل أن يص ، وهذا منها ، وحترمي الوسائل املفضية إىل احملرمات إىل الشر
 .  امرأة أجنبية

 حكم مصافحة األجنبيات 
 يسكن جبوارنا أناس منذ مدة طويلة وأنا أعتربهم كأهلي لطول - ٤٩٣س

 ؟  معاشرهتم لنا فهل جيوز يل مصافحة نسائهم
، ألهنم  اجملالسة مع أفراد اجلريان ال تصريهم إخوة من حيث إباحة النظر واحملرمية

، وإن كانوا  جال والنساء األجانب وترك احلجابأجانب وال تبيح االختالط بني الر
، وجيب عزل  ، وال تبيح أن يصافح الرجل النساء الاليت ليس من حمارمهن    ً       جريان ا طيبني

،  النساء عن الرجال الذين ليسوا من حمارمهن وجيب على النساء احلجاب الكامل منهم
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 حكم مصافحة أم الزوجة والسفر معها 
 ؟   هل جيوز مصافحة أم الزوجة والسفر معها- ٤٩٤س
ّ             ؛ ألن اهللا جل وعال حر م أم الزوجة  ؛ ألهنا من حمارمه ؛ ال بأس بذلك نعم على زوج                 

                                        ً   ، ال بأس أن تصافحها وأن تسافر هبا وتكون حمرم ا  ؛ فهي من حمارمك           ً      ً ابنتها حترمي ا مؤبد ا
؛ كما إذا خشيت من املصافحة وجود  ؛ فإنك ال تصافحها ؛ إال إذا خشيت من الفتنة هبا

؛ فال بأس بذلك أن  ، أما ما مل يكن هناك حمذور ؛ فال تصافحها فتنة أو ثوران شهوة
؛ ألهنا أصبحت من حمارمك مبوجب العقد على                          ً    ا وأن تسافر هبا وتكون حمرم ا هلاتصافحه
àM≈yγ  {:  ، وقال تعاىل يف تعداد احملرمات من النساء ابنتها ¨Β é&uρ öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ { )؛ أي  )٢  :

 .  حرمت عليكم أمهات نسائكم

                          ً                                 حكم املرأة اليت تتردد دائما  على األسواق ملعرفة اجلديد من السلع 
 ؟   ما حكم التردد باستمرار على األسواق ملعرفة اجلديد من السلع- ٤٩٥س

؛ فإهنا راعية  مطلوب من املرأة البقاء يف بيتها والقيام بأعماله وبتربية أوالدها ورعايتهم
 .  يف بيت زوجها ومسؤولية عن رعيتها

tβ  {:  قال اهللا تعاىل ös% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ç/ { )؛ فال خترجن لغري  الزمن بيوتكن:  ؛ أي  )٣
 .  حاجة

، رواه البزار  )٤( }؛ استشرفها الشيطان  ؛ فإذا خرجت إن املرأة عورة { وقال 
 .  )٥(والترمذي بنحوه 

                                                 
 .  ٣١ - ٣٠: اآليتان سورة النور ) ١(
 .  ٢٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية) ٣(
 .  )١١٧٣(الترمذي الرضاع ) ٤(
 .  ) ١٥٣ / ٤ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٥(
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؛  ؛ فاخلطر عظيم وليست معرفة اجلديد من السلع حاجة تربر هلا اخلروج من بيتها
ً                                 خصوص ا يف هذا الزمان الذي كثري فيه الشر      . 

 حكم حتدث املرأة مع صاحب حمل املالبس أو اخلياط 
؟ مع الرجاء   ما حكم حتدث املرأة مع صاحب حمل املالبس أو اخلياط- ٤٩٦س

 .  توجيه كلمة شاملة إىل النساء
،  حتدث املرأة مع صاحب املتجر التحدث الذي بقدر احلاجة وليس فيه فتنة ال بأس به

 .  ات واألمور اليت ال فتنة فيها ويف حدود احلاجةكانت النساء تكلم الرجال يف احلاج
 .  ؛ فهذا حمرم ال جيوز                 ً                              أما إذا كان مصحوب ا بضحك أو مبباسطة أو بصوت فاتن

Ÿξ  {:   ورضي اهللا عنهنيقول اهللا سبحانه وتعاىل ألزواج نبيه  sù z÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ 

yìyϑ ôÜuŠsù “ Ï% ©!$# ’ Îû Ïµ Î7ù= s% ÖÚttΒ zù= è% uρ Zωöθ s% $ ]ùρ ã÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ { )والقول املعروف ما يعرفه الناس  )١ ،
، أو  ؛ بأن كان على طريق الضحك واملباسطة ، أما ما زاد عن ذلك وبقدر احلاجة
، أو  ، أو تكشف ذراعيها ، أو أن تكشف وجهها أمامه  ذلك، أو غري بصوت فاتن

؛ فهذه كلها حمرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة ومن أسباب الوقوع يف  كفيها
 .  الفاحشة

، وأال تكلم الرجال   أن تتقي اهللافيجب على املرأة املسلمة اليت ختاف اهللا 
، وإذا احتاجت إىل الذهاب   األمر، جتنب هذا األجانب بكالم يطمعهم فيها ويفنت قلوهبم

، وإذا  ؛ فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب اإلسالم إىل متجر أو إىل مكان فيه الرجال
 .  ، فلتكلمهم الكالم املعروف الذي ال فتنة فيه وال ريبة فيه كلمت الرجال

                                                 
 .  ٣٢:  سورة األحزاب آية) ١(
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 حكم خروج املرأة إىل السوق مع زوجها حمجبة 
،  ء حاجات خاصة هبا أو باملرتل أخرج أنا وزوجيت للسوق لشرا- ٤٩٧س

؛               ً            ، وال ختاطب أحد ا من البائعني                              ً        وخترج معي وهي ترتدي احلجاب كامال  واحلمد هللا
 .  ؟ أفيدوين أفادكم اهللا فهل يف خروجها هذا إمث أم ال

خروج املرأة لشراء احلاجات من السوق إذا مل يكن هناك من يقوم بشرائها ال بأس 
، وإذا                                       ً              والبعد عن خمالطة الرجال والكالم معهم كالم ا ال حاجة إليه، مع التستر الكامل  به

، أما إن كان هناك من يقوم بشراء  ؛ فهذا أمت وأحسن كان معها رجل من حمارمها
ً         ، خصوص ا يف هذا  ؛ ملا يف اخلروج من الفتنة واملخاطر ؛ فال داعي خلروجها احلاجات      

، وبقاء النساء يف البيوت مهما  ال من رمحه اهللا؛ إ الزمان الذي كثرت فيه الفنت وقل احلياء
tβ  {:  ؛ لقوله تعاىل أمكن هو الواجب ö s% uρ ’ Îû £ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ § y9 s? yl • y9 s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# 

4’ n<ρ W{ $# ( { )١(   . 

 حول املستوصفات واألسواق النسائية 
 كثر احلديث يف اآلونة األخرية عن املستوصفات واألسواق النسائية - ٤٩٨س
، وملاذا مل تصل إىل درجة التعميم يف  ، وقد مشل هذا احلديث جناحها وفشلها اخلاصة

ساندة هذه ؟ وال شك أن هذه األفكار حتتاج إىل دعم من طلبة العلم مل كل مكان
، نريد من فضيلتكم التعليق على  املشاريع اخلريية اليت حيتاجها كل جمتمع مسلم

؟ وما واجب كل  ؟ ومعاجلة املرأة عند الطبيب الرجل املستوصفات النسائية اخلاصة
 ؟  مسلم جتاه هذه األعمال

،  ال ينبغي ملن فتح مستوصفات نسائية أن يصعب من تكاليف الفحص والعالج
، أما رفع األسعار  ار معقولة نشجع املواطنات على اللجوء إىل هذه املستوصفاتفبأسع

فهو يسبب صدود النساء املسلمات عن اللجوء هلذه املستوصفات رغم حاجتهن املاسة 
                                                 

 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية) ١(
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، علينا تشجيع املرأة املسلمة على  ، ورغبتهن يف التعامل مع مستوصفات نسائية للعالج
 .  ضع لوائح مالية ميسرة تشجعهن على ذلكارتياد املستوصفات النسائية بو

                   ً       ً       ً     ، خاصة لو كان أستاذ ا متمكن ا مشهود ا له  إننا ال منانع يف عالج املسلمة عند طبيب
، لكن بشرط أال تكون هناك  ، فنحن نثق يف أطبائنا                          ً بالصالح واألخالق واملهارة أيض ا
يت خيشى عليها من ، أو بسبب خطورة حالة املريضة ال طبيبة يف نفس مستواه العلمي

، يف هذه احلالة جيوز أن  ، أو تفاقم املرض أو الضرر العظيم لو تركت بدون عالج اهلالك
            ً     ، ونشترط أيض ا أن  يعاجلها طبيب بشرط أال يكشف من جسمها إال بقدر حاجة الفحص

ً        ً            يكون الطبيب املعاجل مسلم ا مشهود ا له بالتقوى ، ويف كل احلاالت اليت تضطر املسلمة                       
، واملستوصفات النسائية  يادة طبيب ال يصح الفحص والعالج إال بوجود أحد حمارمهالع

 .  ظاهرة إسالمية جديرة بالرعاية

 حكم رقص النساء فيما بينهن يف العرس 
 ؟   ما حكم رقص النساء فيما بينهن يف العرس وغريه أفتونا أثابكم اهللا- ٤٩٩س

؛ ألن  ن بالدف مع شيء من الغناء الرتيهال بأس برقص النساء مبناسبة الزواج وضرهب
، لكن بشرط أن يكون ذلك يف حميط النساء                                  ً هذا من إعالن الزواج املأمور به شرع ا

؛ حبيث ال يبدو شيء  ، وبشرط التستر الكامل ، وبصوت ال يرتفع ويتجاوز مكاهنن فقط
بدو منها ما جرت ، وإمنا ي ؛ كسيقاهنا وذراعيها وعضديها من عورة املرأة يف حالة الرقص

 .  عادة املرأة املسلمة بكشفه يف حضرة النساء

  " التلولش " حكم الزغرطة
 ؟ " ، وهو صوت تطلقه املرأة عند الفرح ) التلولش ( ما حكم الزغرطة - ٥٠٠س

 .  أفيدونا أثابكم اهللا
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 ، وال ؛ ال بالزغرطة ؛ ألن يف صوهتا فتنة ال جيوز للمرأة رفع صوهتا حبضرة الرجال
ً          ً ، مث إن الزغرطة ليست معروفة عند كثري من املسلمني ال قدمي ا وال حديث ا غريها ؛ فهي من                                                   

ً               ، وملا تدل عليه أيض ا من قلة احلياء العادات السيئة اليت ينبغي تركها                    . 

 حكم استقدام اخلادمات 
، وذلك من أجل  ؛ هل جيوز إحضارها للمنازل  اخلادمة غري املسلمة- ٥٠١س
 ؟  عليمها الدين اإلسالمي، وت العمل

 :  ال جيوز استقدام املرأة من اخلارج للخدمة يف البيت إال بشروط
 .  ؛ فال جيوز استقدام الكافرة  أن تكون مسلمة: الشرط األول
 .   أن يكون معها حمرم يرافقها ويصوهنا: الشرط الثاين
ينها وبني غريه من ، أو ب  أال حتصل خلوة بينها وبني املستقدم هلا: الشرط الثالث

؛ ملا يف ذلك من اخلطر على الدين  أوالده أو إخوانه أو سائر الرجال الذين يعيشون يف بيته
 .  والعرض وعقائد األسرة

 .  ؛ فإهنا ال جيوز استقدامها فمن مل تتوفر فيها هذه الشروط

 حكم استقدام اخلادمات بدون حمرم 

،  وقد استقدمتها من غري حمرم،   يوجد عندي خادمة منذ سبعة شهور- ٥٠٢س
؛ فهل جيوز يل نقل كفالتها  واآلن وقد انتهى الغرض منها الذي استقدمتها من أجله

ً                                  ، علم ا بأهنا ال تريد الذهاب حلاجتها للعمل لشخص آخر تويف فيه الشروط النظامية  ؟      
شرط ، وال جيوز استقدام النساء املسلمات إال ب ال جيوز استقدام النساء الكافرات

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر  { ؛ لقوله  مصاحبة حمارمهن هلن
م ال ؛ فما فعلته من استقدام هذه املرأة بدون حمر )٢( )١( }مسرية يومني إال مع ذي حمرم 
                                                 

، أبو داود املناسك  )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ١(
 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(د ، أمح )٢٨٩٩(، ابن ماجه املناسك  )١٧٢٣(

 .  ) ٣٦،  ٣٥ / ٢ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٢(
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، وعليك أن تستدعي حمرمها إن أمكن ليسافر هبا أو يبقى معها إذا أرادت البقاء  جيوز لك
؛ فإن الواجب عليك إرجاعها إىل بلدها  ، وعلى كل حال للعمل عندك أو عند غريك

 .  الذي استقدمتها منه بطريقة مأمونة
، وفتنة   خطورة عظيمةوهبذه املناسبة ننبه إىل أن جلب األجانب إىل بالد املسلمني فيه

ً                 ً ، خصوص ا إذا كانوا كفار ا كبرية ، وقد  ، أو أصحاب عقائد فاسدة ومبادئ هدامة      
،  ، وكذا جلب النساء بدون حمارم يكونون جمندين إلفساد دين املسلمني وأخالقهم

ً                                          خصوص ا إذا كن شابات فاتنات أو منحرفات يف أخالقهم ؛ فالواجب على املسلمني أن     
 .   وحيذروا من هذه الفتنة، يتقوا اهللا

 حكم سفر املرأة بالطائرة مع طفلها الصغري دون حمرم 
 ما رأيكم فيمن يسمح لزوجته بالسفر بالطائرة مع طفلها الصغري وال - ٥٠٣س

 ؟  يسافر معها هو حبجة أنه مشغول وال يسمح له عمله بذلك
 ؛ لعموم قوله  هاال جيوز للمرأة أن تسافر بدون حمرم ال يف الطائرة وال يف غري

مسرية :  ويف رواية أخرى (ال حيل المرأة تؤمن باهللا أن تسافر مسرية يوم وليلة  {

 .  )٢( )١( }؛ إال مع ذي حمرم  ) يومني
رم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب هو الرجل البالغ الذي حي:  ) احملرم (
 .                                ً ، وغري البالغ والطفل ال يكفي حمرم ا مباح

      َّ  أن حيج  ؛ أمره النيب  ، وكانت امرأته تريد احلج وملا أراد رجل أن خيرج يف اجلهاد
 .  )٣(، ومل يرخص له باخلروج يف الغزو  مع امرأته

                                                 
، أبو داود املناسك  )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(، ابن ماجه املناسك  )١٧٢٣(
 .  من الصحيح)  ٥٨ / ٢ : ( ، وانظر كذلك ) ٣٦،  ٣٥ / ٢ " ( صحيحه"  خاري يفرواه الب) ٢(
 .  ) ١٨ / ٤ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ٣(
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لسفر مع امرأته وعمل اجلهاد مل فكيف يتعلل بعض الناس بأن عمله ال يسمح له با
 ! ؟          ً يعترب عذر ا

؛ ألن الطائرة قد يتغري مسارها  واخلطر على املرأة يف الطائرة أعظم من اخلطر يف غريها
وأين تذهب إذا ! ؟  ؛ فمن يستقبل املرأة واجتاهها إىل مطار آخر لسبب من األسباب

 ! ؟  هبطت يف غري املطار الذي اجتهت إليه

 رأة بدون حمرم حكم سفر امل
، مث طلب من أهل   رجل يعمل يف خارج البالد وسافر من بلده وحده- ٥٠٤س

، فهل جيوز هلم إرساهلا له بدون  زوجته أن يرسلوا زوجته إليه يف البالد اليت يعمل فيها
ً                                       ، علم ا بأن السفر بالطائرة والرحلة بدون توقف حمرم  ؟      

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم  { له ، لقو ال جيوز للمرأة أن تسافر بدون حمرم

 واملراد باليومني بالنسبة للسري )٢( )١( }اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها حرمة 
، حرم على املرأة السفر إال مع ذي  ا املقدار فأكثرعلى األقدام والدواب وتقدر املسافة هذ

، وللخوف على املرأة  حمرم مهما كانت وسيلة السفر سريعة أو بطيئة لعموم احلديث
                  ً     ، والطائرة أشد خطر ا من  وحاجتها إىل من يصوهنا وحيميها بأن يكون معها أحد حمارمها

، فتضيع   ليس فيه من يستقبلها فيه، ألهنا قد يعتريها ما يغري اجتاه سريها إىل بلد غريها
 .  وتتعرض خلطر

      ً  ، وأيض ا  إن الرحلة بدون توقف قول ختميين ال يبىن عليه حكم:  وقول السائل
، حىت الذي أراد أن خيرج للغزو وامرأته تريد  األحاديث عامة يف اشتراط احملرم لسفر املرأة

                                                 
، أبو داود املناسك  )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )١٨٣٣(ك اجلامع ، مال )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(، ابن ماجه املناسك  )١٧٢٣(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٣٦،  ٣٥ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٢(
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 مما يدل على آكدية هذا األمر )١( أن يترك الغزو وحيج مع امرأته ، أمره النيب  أن حتج
 .  الذي تساهل فيه كثري من الناس اليوم

 حكم سفر املرأة بالطائرة أو السيارة داخل اململكة بدون حمرم 
 ؟   هل جيوز للمرأة السفر بالطائرة أو السيارة داخل اململكة بدون حمرم- ٥٠٥س

،  السفر يف الطائرةال جيوز للمرأة أن تسافر بدون حمرم بأي وسيلة من وسائل 
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية  { ، لقوله  وال يف السيارة

 فالسفر ال )٥( )٤( }مسرية يوم إال مع ذي حمرم  {:   ويف رواية)٣( )٢( }يوم وليلة 
، وألن املرأة   حمرمها حىت ولو كان السفر بوسيلة سريعة لعموم احلديثجيوز إال مع

، قد  ، قد يتأخر موعد الطائرة يعتريها ما يعتريها يف الطائرة ويف السيارة فتحتاج إىل احملرم
، أو  ، قد تغري اجتاهها إىل بلد آخر لظروف طارئة طائرة، قد تتعطل ال تتعطل السيارة

، واهللا  حيدث هلا ما حيدث فهي حباجة إىل احملرم الذي يصوهنا ويأخذ بيدها يف املخاطر
 .  أعلم

 حكم مراسلة الفتيات بالربيد 
؛ مثل  ؟ وما حكمها إذا كانت مفيدة  ما حكم مراسلة الفتيات بالربيد- ٥٠٦س

 ؟  شاعرةمراسلة أديبة أو 

                                                 
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما)  ٢١٩ / ٢ " ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر) ١(
 أبو داود املناسك ، )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ٢(

 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(، ابن ماجه املناسك  )١٧٢٣(
 .  من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)  ٣٦،  ٣٥ / ٢ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
 املناسك ، أبو داود )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ٤(

 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(، ابن ماجه املناسك  )١٧٢٣(
 .  " صحيحه"  رواها اإلمام ابن خزمية يف) ٥(
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؛ ملا  ؛ األصل فيها أهنا ال جتوز إذا كانت من رجال غري حمارم هلن مراسلة الفتيات
؛ ألن درء املفاسد  ، ولو كانت الفتاة أديبة أو شاعرة يترتب عليها من الفتنة واحملاذير

، وأغلب ما حتصل النتائج الوخيمة بسبب املراسلة بني الشباب  مقدم على جلب املصاحل
 .   والتعارف املشبوهوالشابات

 حكم حمادثة الفتيات باهلاتف بقصد املغازلة 
 ؟  ؟ يقصد بذلك املغازلة  ما حكم حمادثة الفتيات باهلاتف- ٥٠٧س

 :  فأجاب فضيلته
هذا حرام فمغازلة الفتيات باهلاتف أو بدون هاتف ال جتوز فال جيوز للمسلم أن يتكلم 

للغرائز وفيه شبهة ألن هذا جير إىل شر وإىل فساد وقال            ً                       مع املرأة كالم ا فيه ريبة وفيه إثارة 
 }  Ÿξ                ّ   اهللا تعاىل لنساء نبي ه  sù z÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ yìyϑ ôÜuŠsù “ Ï%©!$# ’Îû Ïµ Î7ù= s% ÖÚttΒ { )دل  .   )١ ّ  

؛                             ً                                                  على أن مكاملة املرأة للرجل كالم ا فيه ما يثري الشهوة وحيرك الغريزة فهو كالم منهي عنه
، والشرع جاء بسد الذرائع اليت  ألنه يطمع أصحاب أمراض القلوب بالشهوات والفساد

،  تفضي إىل احلرام ومغازلة الفتيات باهلاتف أو بغريه من الذرائع اليت تقضي إىل الفساد
حرام عليك أيتها الفتاة املسلمة أن تتخاطيب أو تتكلمي بكالم من هذا النوع الذي هو ف

، وتبادل الكلمات املثرية فهذا كله من احلرام وحرام عليك أيها  عبارة عن العشق والغرام
 .  الشاب أن تفعل ذلك

 حكم رد السالم على املرأة يف اهلاتف أو بدونه 
؟  رد السالم على املرأة يف اهلاتف أو بدونه هل هناك مانع شرعي يف - ٥٠٨س

 ؟  أو رد املرأة السالم على الرجل يف اهلاتف

                                                 
 .  ٣٢:  سورة األحزاب آية) ١(
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، ورد املرأة السالم على الرجل  ال بأس برد الرجل السالم على املرأة يف اهلاتف وغريه
 وكذلك ال بأس باملكاملة )١( برد السالم ، وذلك لعموم أمره  كذلك مع أمن الفتنة

، أما املكاملة املريبة واملكاملة اليت خيشى منها  الرجل واملرأة يف حدود احلاجةاهلاتفية بني 
Ÿξ  {:  ، واهللا تعاىل يقول ، ألهنا وسيلة إىل احلرام ، فإهنا ال جتوز الفتنة sù z÷è ŸÒøƒ rB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ 

yìyϑ ôÜuŠsù “ Ï% ©!$# ’ Îû Ïµ Î7ù= s% ÖÚt tΒ { )٢(   . 

 حكم استعمال حبوب منع احلمل 
 مىت جييز الشرع استعمال حبوب منع احلمل للمرأة بغرض احلفاظ - ٥٠٩س

 ؟  على تربية األبناء الصغار
ذا قرر األطباء ، وذلك إ ؛ إال يف حالة الضرورة ال جيوز استعمال حبوب منع احلمل

؛ فال بأس به إذا  ، أما استعمال حبوب تأخري احلمل أن احلمل يسبب موت املرأة
، أو كان احلمل  ، إذا كانت صحتها ال تتحمل توايل احلمل املتقارب احتاجت املرأة إليه

؛ فال بأس بذلك  ، وكانت احلبوب ال تقطع احلمل وإمنا تؤخره يضر بطفلها الذي ترضعه
 .  ، ويكون ذلك بعد مراجعة الطبيب املختص جةبقدر احلا

 حكم مساع القرآن الكرمي مع االنشغال ببعض األعمال املرتلية 
، وذلك إلعداد   أقضي بعض األوقات الساعات الطوال يف املطبخ- ٥١٠س

ً                         ، وحرص ا مين على االستفادة من وقيت الطعام لزوجي ؛ فإنين أستمع إىل القرآن       
؛ فهل عملي هذا صحيح أم أنه ال  ، أو من املسجل ن اإلذاعة، سواء كان م الكرمي

sŒÎ)uρ #  {:  ؛ ألن اهللا تعاىل يقول ينبغي يل فعل ذلك Ì̃è% ãβ#uöà)ø9$# (#θ ãè Ïϑ tG ó™$$ sù …çµ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ 

öΝä3ª= yè s9 tβθ çΗxqöè? ∩⊄⊃⊆∪ { )؟   )٣ 

                                                 
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه)  ١٢٧،  ١٢٦ / ٧ " ( صحيح اإلمام البخاري"  انظر) ١(
 .  ٣٢:  حزاب آيةسورة األ) ٢(
 .  ٢٠٤:  سورة األعراف آية) ٣(



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٣٦٣

، وال  ال بأس باستماع القرآن الكرمي من املذياع أو من املسجل واإلنسان يشتغل
θ#)  {:  يتعارض هذا مع قوله ãèÏϑ tG ó™ $$ sù …çµ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ { )؛ ألن اإلنصات مطلوب   )١

 .  ، والذي يشتغل ينصت للقرآن حسب استطاعته حسب اإلمكان

 حكم تربع األخ بالدم لزوجة أخيه 
 ؟   هل جيوز ألخي أن يتربع بدمه لزوجيت أم ال- ٥١١س

، جيوز أن تسعف بدم  ال مانع من ذلك إذا دعت الضرورة إىل إسعاف زوجتك بدم
 .  ذلك إن شاء اهللاأخيك وبدم غريه ال مانع من 

 صحة القول بأن لألم أن تسيب ابنها سبع سبيات 
:  ؛ أي  مسعت من بعض النساء بأن لألم أن تسيب ابنها سبع سبيات- ٥١٢س

 ؟  ؛ فما مدى صحة هذا القول تأخذ من ماله بدون علمه
إن أطيب ما  { ؛ لقوله  للوالد أن يأخذ من مال ولده ما ال يضره وال حيتاجه

أنت ومالك  {:   وقوله)٣( )٢( }، وإن أوالدكم من كسبكم  أكلتم من كسبكم
ّ     ، وكذلك يف حق  األم  وهذا يف حق األب ال شك فيه)٥( )٤( }ألبيك  ؛ ألهنا كاألب             
؛ ما مل يكن بذلك  ، وتسد به حاجتها ؛ تأخذ من مال ولدها ما تنتفع به  الصحيحعلى

 .  واهللا تعاىل أعلم.  ، أو أن تتعلق به حاجة الولد إضرار على الولد

                                                 
 .  ٢٠٤:  سورة األعراف آية) ١(
 .  )٢/١٧٩(، أمحد  )٢٢٩٢(، ابن ماجه التجارات  )٣٥٣٠(أبو داود البيوع ) ٢(
ورواه أبو داود .  ، كلها حنو بعضها البعض ) ٢١٤،  ٢٠٤،  ١٧٩ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٣(

 .  ) ٧٦٩ / ٢ " ( سننه"  ، ورواه ابن ماجه يف ) ٢٨٧ / ٣ " ( سننه"  يف
 .  )٢/٢٠٤(، أمحد  )٢٢٩٢(، ابن ماجه التجارات  )٣٥٣٠(أبو داود البيوع ) ٤(
ورواه أبو داود .  ، كلها حنو بعضها البعض ) ٢١٤،  ٢٠٤،  ١٧٩ / ٢ " ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٥(

 .  ) ٧٦٩ / ٢ " ( سننه"  رواه ابن ماجه يف، و ) ٢٨٧ / ٣ " ( سننه"  يف
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 حكم قيادة املرأة للسيارة 
، وعدم وجود حمرم هلا   هل جيوز قيادة املرأة للسيارة عند حاجتها- ٥١٣س

 ؟               ً ؟ جزاكم اهللا خري ا من الركوب مع السائق األجنيب                          ً لتلبية طلباهتا الضرورية بدال  
،  ، ألهنا حتتاج معها إىل كشف الوجه أو كشف بعضه قيادة املرأة للسيارة ال جتوز

وألهنا حتتاج يف قيادة السيارة إىل خمالطة الرجال فيما لو تعطلت سيارهتا أثناء السري أو 
ا للسيارة متكنها من الذهاب إىل مكان ، وألن قيادهت حصل عليها حادث أو خمالفة مرورية

، واملرأة ضعيفة تتحكم فيها العواطف  بعيد عن بيتها وعن الرقيب عليها من حمارمها
، ويف متكينها من القيادة إفالت هلا من املسئولية والرقابة والقوامة  والرغبات غري احلميدة

صة قيادة وهذا حيوجها إىل ، وألن قيادهتا للسيارة حتوجها إىل طلب رخ عليها من رجاهلا
 .  ، وتصوير النساء حىت يف هذه احلالة حيرم ملا فيه من الفتنة واحملاذير العظيمة التصوير
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 اجلامع لألحكام 

öΝèδ {:  تفسري قول اهللا تعاىل ãøΒ r&uρ 3“ u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/ {  

öΝèδ  {:   ما تفسري قول اهللا تعاىل- ٥١٤س ãøΒ r&uρ 3“ u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/ { )؟ وهل ميكن  )١
 .  ؟ أفتونا وفقكم اهللا ؟ وكيف يكون ذلك تطبيق هذه اآلية يف عصرنا احلاضر

ٍ      فات  منهااآلية الكرمية فيها ثناء من اهللا سبحانه على املؤمنني املتصفني بص أهنم :    
، وذلك من أجل التعاون  ، اليت خيفى فيها وجه الصواب يتشاورون بينهم يف األمور املهمة

، وملا يف ذلك من تآلف القلوب واجتماع  على الوصول إىل ما فيه اخلري العام واخلاص
 .  ، وملا يف ذلك من التواضع ولني اجلانب للمؤمنني الكلمة

$  { قال اهللا تعاىل لنبيه  yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ zÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9uρ |MΨ ä. $ ˆàsù xá‹Î= xî É=ù= s)ø9$# 

(#θ ‘Ò xΡ]ω ôÏΒ y7 Ï9öθ ym ( ß#ôã$$ sù öΝåκ÷]tã öÏøó tG ó™ $#uρ öΝçλm; öΝèδ ö‘Íρ$ x© uρ ’Îû Íö∆ F{$# ( { )٢(   . 
، ولكن  والعلم بالشورى مشروع للمسلمني يف كل وقت يف هذا العصر ويف غريه

، ويكون املستشار من أهل  تكون الشورى يف األمور املهمة اليت خيفى فيها وجه الصواب
 .  الرأي واملعرفة

  » اخلطأ والنسيانعفي ألميت  «:  وحديث » إمنا األعمال بالنيات «:  حديث
إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما  {:   ما معىن احلديثني- ٥١٥س
والنسيان وما حدثت به أنفسها ما مل عفي ألميت اخلطأ  {:   واآلخر)٤( )٣( }نوى 

 ؟  )٢( )١( }تتكلم أو تعمل به 
                                                 

 .  ٣٨:  سورة الشورى آية) ١(
 .  ١٥٩:  سورة آل عمران آية) ٢(
، النسائي الطهارة  )١٦٤٧(، الترمذي فضائل اجلهاد  )١٩٠٧(، مسلم اإلمارة  )١(البخاري بدء الوحي ) ٣(

 .  )١/٤٣ (، أمحد )٤٢٢٧(، ابن ماجه الزهد  )٢٢٠١(، أبو داود الطالق  )٧٥(
 .  ) ٢ / ١ " ( صحيحه"  رواه البخاري يف) ٤(
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، ال صورها  أن املعترب يف أعمال العبادات نية صاحبها:  معىن احلديث األول
؛ بشرط أن تكون  ؛ فعبادته صحيحة ؛ فمن كان يقصد بعمله وجه اهللا وثوابه الظاهرة

، ومن كان يقصد بعمله رئاء الناس  لثواب، ويرجى له فيها ا موافقة ملا شرعه اهللا ورسوله
 .  ، ال ثواب له عليه ؛ فعمله باطل                ً                  ، أو يقصد به طمع ا من مطامع الدنيا ومدحهم له

≅×  {:  قال تعاىل ÷ƒ uθ sù š,Íj#|Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ t Ï%©!$# öΝèδ tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ ∩∈∪ t Ï%©!$# öΝèδ 

šχρ â!#tãƒ ∩∉∪ tβθ ãèuΖôϑ tƒ uρ tβθãã$ yϑø9$# ∩∠∪ { )٣(   . 

tΒ tβ%x. ß‰ƒ  {:  وقال تعاىل Ìãƒ nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ uη tFt⊥ƒ Î— uρ Åe∃uθ çΡ öΝÍκö s9Î) öΝßγ n=≈ yϑ ôãr& $ pκ Ïù óΟèδ uρ $ pκ Ïù Ÿω 
tβθ Ý¡y‚ ö7ãƒ ∩⊇∈∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# }§øŠs9 öΝçλm; ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ωÎ) â‘$ ¨Ψ9$# ( xÝÎ7ym uρ $ tΒ (#θãè uΖ|¹ $ pκ Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/uρ $ ¨Β 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∉∪ { )٤(   . 
 .  واهللا أعلم.  ري ذلكإىل غ.  ؛ مل جتز عن فريضة ؛ من أراد نافلة وكذلك

أن اهللا :  ؛ فمعناه  احلديث)٥( }.  عفي ألميت اخلطأ والنسيان { وأما قوله 
 ً    ي ا يف ، فمن أكل أو شرب ناس ؛ ألهنما ال قصد هلما سبحانه ال يؤاخذ املخطئ والناسي

 .  وحنو ذلك.  ؛ فإن ذلك ال يؤثر على صيامه هنار رمضان وهو صائم
، لكنه مل ينفذ ما  وكذلك ال يؤاخذ اهللا من فكر يف نفسه بعمل معصية قولية أو فعلية

،  ، وهذا من فضل اهللا على عباده ؛ فإنه ال يأمث على جمرد نيته ، مع متكنه منه فكر فيه
 .  ك املعاصي واحملرماتوحثهم على فعل الطاعات وتر

                                                 
 
،  )٣٤٣٣(، النسائي الطالق  )١١٨٣(، الترمذي الطالق  )١٢٧(، مسلم اإلميان  )٤٩٦٨(البخاري الطالق ) ١(

 .  )٢/٤٩١(، أمحد  )٢٠٤٠(، ابن ماجه الطالق  )٢٢٠٩(أبو داود الطالق 
 .  كالمها بنحوه)  ١٩٨ / ٢ " ( مستدركه"  ، ورواه احلاكم يف ) ١٧١ / ٤ " ( سننه"  رواه الدارقطين يف) ٢(
 .  ٧ - ٤:  اآلياتسورة املاعون ) ٣(
 .  ١٦ - ١٥:  اآليتانسورة هود ) ٤(
،  )٣٤٣٣(، النسائي الطالق  )١١٨٣(، الترمذي الطالق  )١٢٧(، مسلم اإلميان  )٤٩٦٨(البخاري الطالق ) ٥(

 .  )٢/٤٩١(، أمحد  )٢٠٤٠( ماجه الطالق ، ابن )٢٢٠٩(أبو داود الطالق 
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  » عن النائم:  رفع القلم عن ثالثة «:  معىن حديث
رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ  { ما معىن هذا احلديث - ٥١٦س

 وهل هؤالء  أو كما قال )٢( )١( }لغ وعن اجملنون حىت يعقل وعن الصيب حىت يب
الثالثة ال يؤاخذون دنيا وآخرة مهما عملوا من أعمال حىت لو كان فيها تعد على 

 ؟  حقوق الغري وإتالف ملمتلكاهتم
؛  ، فال يؤاخذون ما داموا يف هذه احلالة معىن احلديث رفع اإلمث عن هؤالء الثالثة

، كما جاء يف احلديث اآلخر   لكن النائم يقضي الصالة إذا استيقظألهنم غري مكلفني
                    ً                                                      وكذلك لو ارتكبوا شيئ ا فيه اعتداء على اآلخرين كإتالف املال وإتالف شيء من األنفس 

ً                                ، وكذلك لو قتلوا نفس ا يف هذه احلالة فإنه يعترب هذا من  فإهنم يغرمون املال الذي أتلفوه                    
؛ ألن حقول اآلدميني ال تسقط بذلك   والدية على العاقلةقتل اخلطأ فتجب عليهم الكفارة

 .  ألن مبناها على املشاحة وأما حقوق اهللا سبحانه وتعاىل فمبناها على املساحمة

ٌ                            املؤمن القوي خري  وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف «:  صحة حديث               «  
املؤمن القوي خٌري وأحب إىل اهللا  {:   ما مدى صحة احلديث القائل- ٥١٧س

ً            ؟ وإن كان صحيح ا فما معناه )٤( )٣( }من املؤمن الضعيف  ؟ ويف أي شيء تكون               
 ؟  القوة

أن املؤمن القوي يف :  ، ومعناه " صحيحه " احلديث صحيح رواه اإلمام مسلم يف
ٌ                                           ه خري  من املؤمن الضعيف يف إميانه أو الضعيف يف بدنه ، والقوي يف بدنه وعمل إميانه    

                                                 
،  )٦/١٠١(، أمحد  )٢٠٤١(، ابن ماجه الطالق  )٤٣٩٨(، أبو داود احلدود  )٣٤٣٢(النسائي الطالق ) ١(

 .  )٢٢٩٦(الدارمي احلدود 
كالمها من ) ١٥٦ /٦" ( سننه"  ، ورواه النسائي يف ) ١٠١،  ١٠٠ /٦" ( مسنده"  رواه اإلمام أمحد يف) ٢(

"  وقد رواه غريمها بألفاظ خمتلفة وروايات متعددة قد مجعها وعزاها الزيلعي يف.  ث عائشة رضي اهللا عنهاحدي
 .  ) ١٦٣ - ١٦١ /٤" ( نصب الراية

 .  )٢/٣٧٠(، أمحد  )٧٩(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٦٤(مسلم القدر ) ٣(
 .  اهللا عنهمن حديث أيب هريرة رضي )  ٢٠٥٢ / ٤ " ( صحيحه"  رواه مسلم يف) ٤(
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، ألن املؤمن القوي ينتج ويعمل للمسلمني وينتفع املسلمون بقوته البدنية وبقوته  وعمله
ً                    اإلميانية وبقوته العملية ينتفعون من ذلك نفع ا عظيم ا يف اجلهاد يف سبيل اهللا ، ويف حتقيق                                           ً     

، وإذالل األعداء والوقوف يف  سالم واملسلمني، ويف الدفاع عن اإل مصاحل املسلمني
                                  ً  ، فمن هذا الوجه كان املؤمن القوي خري ا  ، وهذا ما ال ميلكه املؤمن الضعيف وجوههم

 فاإلميان كله خري املؤمن الضعيف        ٍّ                  ، ويف كل  خري كما يقول النيب  من املؤمن الضعيف
، فهذا فيه  ه وإلخوانه املسلمني                          ً                 ، ولكن املؤمن القوي أكثر خري ا منه لنفسه ولدين فيه خري

ً       ً       ، ودين اإلسالم هو دين القوة ودين العزة ودين الرفعة دائم ا وأبد ا يطلب  احلث على القوة                                                     
ρ#)  {:  ، قال اهللا سبحانه وتعاىل من املسلمني القوة ‘‰Ïã r&uρ Νßγ s9 $ ¨Β ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ÏΒ uρ 

ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ ø‹y⇐ø9$# šχθ ç7Ïδöè? Ïµ Î/ ¨ρ ß‰tã «!$# öΝà2 ¨ρ ß‰tã uρ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  ¬!uρ äο ¨“ Ïè ø9$# 

Ï& Î!θ ß™ tÏ9uρ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  ãΝçFΡr&uρ tβöθn=ôãF{$# βÎ) ΟçGΨä. tÏΖÏΒ÷σ•Β ∩⊇⊂∪ { )٣( 
، والقوة يف  ، والقوة يف العمل اإلميان والعقيدة القوة يف : ، فالقوة مطلوبة يف اإلسالم 

 .                  ً         ، ألن هذا ينتج خري ا للمسلمني األبدان

 حكم رد السالم على من يسلم من خالل املذياع وغريه 
؛ فهل         َّ                                َّ                إذا سل م املذيع يف الرائي أو اإلذاعة أو سل م الكاتب يف اجمللة- ٥١٨س

 ؟  جيب رد السالم واحلالة هذه
، أو  ، أو بواسطة كتاب موجه إليه ؛ إذا مسعه اإلنسان مباشرة جيب رد السالم

 .  ؛ لعموم األدلة يف وجوب رد السالم بواسطة وسائل اإلعالم املوجهة إىل املستمعني
sŒÎ)uρ ΛäŠÍh‹ãm 7π̈ŠÅs#  {:  قال تعاىل tFÎ/ (#θ –Šys sù z|¡ôm r'Î/ !$ pκ÷]ÏΒ ÷ρ r& !$ yδρ–Šâ‘ 3 { )٤(   . 

                                                 
 .  ٦٠:  سورة األنفال آية) ١(
 .  ٨:  سورة املنافقون آية) ٢(
 .  ١٣٩:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ٨٦:  سورة النساء آية) ٤(
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 حكم من يسلم بغري حتية اإلسالم 
 بعض الناس إذا قدم على مجاعة فال يسلم عليهم بتحية اإلسالم بل - ٥١٩س

 ؟  ، فما حكم الشرع يف ذلك                           ً        يسلم بكالم عامي قد يكون ثابت ا عندهم
، والذي حيمل بعض الناس على هذا إما جهل منهم باألمر  و التهاونهذا من اجلهل أ

، ألن  ، وكالمها مذموم لكن اجلهل أهون من التهاون ، وإما هتاون وعدم مباالة املشروع
 .  ، لكن البالء بالتهاون            ُ ِّ                       اجلاهل إذا ع ل م يسري على الطريق الصحيح

ه وأن يبدءوا بالتحية املشروعة وهلذا ننصح إخواننا الذين اعتادوا على هذا أن يدعو
، مث حيييهم  السالم عليكم:              ً                                        ، مث حييوا ثاني ا فيقول إذا دخل على الناس أو أقبل عليهم    ًأوال 

 .  مبا يناسب من التحيات الغري ممنوعة
ً                                             وكذلك أيض ا إذا دخل أحد على شخص وسلم عليه السالم املشروع ، فإنه ال يكتفي          

، بل هو آمث به إذا  ، فإن ذلك ال جيزئه ، أو ما أشبه هذا اك اهللا   ً     ً        أهال  ومرحب ا أو حي:  بقوله
عليك :  ، فالواجب أن ترد عليه بقولك السالم عليكم:  ، يعين إذا قال قائل اقتصر عليه

، أما إن اقتصرت على  السالم أو وعليك السالم أو عليكم السالم باجلمع أو وعليكم
نك مل تأت بالواجب عليك من رد السالم لقوله    ً     ً                  أهال  ومرحب ا وما أشبه ذلك فإ:  قولك
sŒÎ)uρ ΛäŠ#  {:  تعاىل Íh‹ãm 7π ¨ŠÅs tFÎ/ (#θ –Šys sù z|¡ôm r'Î/ !$ pκ÷]ÏΒ ÷ρ r& !$ yδρ–Šâ‘ 3 { )١(   . 

   ً     ً                 أهال  ومرحب ا حياك اهللا مل يكن :  السالم عليكم بقوله:   القائل              ِّ والذي جييب املسل م
دعاء بأن :  السالم عليكم:                        ِّ ، ووجه ذلك أن قول املسل م حيا بأحسن مما حيي به وال رد
ً                ، وهو أيض ا سالم وأمن فهو  ، وآفات اآلخرة آفات الدنيا:  يسلمك اهللا من مجيع اآلفات         
 .  سالم وإخبار بالسالم واألمن

، وغاية ما هنالك                           ً     ً                       نت إذا قلت حياك اهللا أو أهال  ومرحب ا مل تأت مبثله من الدعاءوأ
السالم عليكم حتية :  ، ففي قوله أنك حييته هبذه التحية وهو قد حياك ودعا لك وأمنك

                                                 
 .  ٨٦:  سورة النساء آية) ١(
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، هلذا جيب التنبه هلذه املسألة     ً       ً            مرحب ا وأهال  جمرد حتية فقط:  ، ويف قولك ودعاء وتأمني
 .                         ً ، مث بالتحية املباحة ثاني ا                 ًن السالم مبثله أوال وأن يرد اإلنسا

 حكم التسمية بنحو إميان وأبرار 
،  إميان:   هل يف هذه األمساء حمذور شرعي من تزكية النفس وحنوه- ٥٢٠س
 ! ؟  ، غفران ، زكية أبرار

؛ ملا يف ذلك من  ، ولكن األوىل ترك التسمية هبا ال حترم التسمية هبذه األمساء
فيحدث شيء من .  ال:  ؟ فيقال ) وحنو ذلك (هل هنا إميان :  ، وألنه قد يقال يةالتزك

واهللا .  )١(؛ كما جاء يف احلديث النهي عن مثل هذه التسمية هلذه العلة  الكراهية النفسية
 .  أعلم

 حكم قراءة القرآن عند افتتاح احلفالت 
بإقامة حفالت  أعمل بشركة جتارية وهي تقوم بني احلني واآلخر - ٥٢١س

؛ كافتتاح  ، وتطلب مين قراءة القرآن تشتمل على عرض مبيعاهتا وتكرمي عمالئها
 ؟  ؛ فهل هذا جائز للحفل

، أو  ، وآالت اللهو ؛ كالدخان                             ً           إذا كانت هذه الشركة تبيع شيئ ا من احملرمات
م يصان ؛ ألن القرآن العظي ؛ فال جتوز قراءة القرآن يف االحتفاالت اليت تقيمها الصور

؛ فال بأس بقراءة القرآن يف                            ً        ، أما إذا كانت معروضاهتا سلع ا مباحة ويعظم عن مثل هذا
،  ؛ كاألغاين ، إذا مل تشتمل هذه االحتفاالت على شيء من هذه املنكرات احتفاالهتا
أو غري ذلك من .  ، أو حضور نساء غري حمجبات ، أو اختالط النساء بالرجال واملوسيقى
 .  املنكرات

                                                 
 .  ) ١١٧ / ٧ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ١(
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 رأي الشيخ يف تعلم الطب واملخترعات بقصد إغناء املسلمني 
 ما رأي فضيلتكم فيمن يتعلم من املسلمني الطب واملخترعات احلديثة - ٥٢٢س

 ؟  بقصد إغناء املسلمني عن احلاجة إىل الكفار واملشركني
، لكن بشرط أن يكون قد تعلم من دينه ما حيتاج  ، ويؤجر عليه ال بأس يف ذلك

، مث يتعلم بعد                     ً                                           فال بد أن يتعلم أوال  أمور الدين الضرورية اليت ال يعذر أحد بتركها؛ إليه
؛  ، أما أن يقبل على أمور الطب والعلوم األخرى ذلك أمور الطب وغريها من العلوم

 .  ؛ فهذا ال جيوز وهو جيهل أمر دينه

 حكم استعمال الوسائل التعليمية يف تدريس العلوم 
ستخدام الوسائل التعليمية من فيديو وسينما وغريمها يف  ما حكم ا- ٥٢٣س

؟ وهل يف ذلك  تدريس املواد الشرعية كالفقه والتفسري وغريها من املواد الشرعية
 .  ؟ أفتونا مأجورين حمذور شرعي

ّ              ً           ؛ ألنه ال بد  أن يكون مصحوب ا بالتصوير الذي أراه أن ذلك ال جيوز ، والتصوير           
 .  واهللا أعلم.  تدعو إليه، وليس هناك ضرورة  حرام

      ُ          حكم ل عب األطفال 
؛ فما احلكم يف   لقد تعددت األقوال والفتاوى حول لعب األطفال- ٥٢٤س

؟ هناك من أجاز اقتنائها شرط إهانتها وعدم االهتمام  العرايس واحليوانات اجملسمة
؟ وما هو حكم استخدام  ؛ فما هو احلكم الصحيح ، وهناك من حرمها كلية هبا
؛  لبطاقات اليت عليها صور لتعليم األطفال احلروف واألرقام وكيفية الوضوء والصالةا

 ! ؟  أخربوين ما حكم اهللا
؛ كصور حفيظة  ؛ إال الصور الضرورية ال جيوز اقتناء الصور لذوات األرواح

؛ فال جيوز اقتناؤه  وما عداها من الصور.  ، ورخصة القيادة ، والبطاقة الشخصية النفوس
 .  ؛ لعمومات النهي عن التصوير واستعماله عب األطفال أو ألجل تعليمهملل
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،  ، وهناك وسائل لتعليمهم غري الصور وهناك لعب لألطفال كثرية من غري الصور
؛ ألنه يعتمد على حديث لعب  ؛ فقوله مرجوح ومن أجاز اقتناء الصور للعب األطفال

إنه منسوخ :  وحديث عائشة قيل )١(عائشة رضي اهللا عنها يوم أن كانت صغرية 
إن الصور املذكورة فيه ليست على شكل الصور :  ، وقيل باألحاديث اليت حترم التصوير

، وال متثل شكل  ، وإمنا كانت من اخلرق والعيدان املعروفة يف وقتهم املوجودة اآلن
لصورة املعروفة ، وا ، واهللا أعلم ، وهذا هو الراجح احليوان كما متثله الصور املعروفة اآلن

 .  ، بل منها ما هو متحرك كحركة احليوان اآلن متثل احليوان بدقة

 حكم استعمال جهاز الستقبال احملطات التلفزيونية اخلارجية 
          ً                                                وضعت جهاز ا الستقبال احملطات التلفزيونية اخلارجية األخرى وحيث - ٥٢٥س

فيه لوحدي وال أمسح ألحد أنين ال أشاهد فيه إال األخبار فقط مع العلم أنين أحتكم 
 ؟   فما هو احلكم يف ذلك األمر-آخر أن يشاهد الربامج األخرى 

ال جيوز استعمال اجلهاز الذي يستقبل احملطات التلفزيونية اخلارجية ملا جيلبه من الشر 
ولو حتفظ عليه اإلنسان يف .  والفساد يف العقيدة واألخالق واألضرار على األسرة واجملتمع

وقد جاء الشرع املطهر بسد الوسائل املفضية إىل .  مر فإن هذا التحفظ لن يستمرأول األ
ً                                وأيض ا اإلنسان بشر ال تؤمن عليه الفتنة.  الشر واحلصول على األخبار ميكنك من .     

مع أن األخبار فيها ما .  وسائل اإلعالم األخرى من صحافة وإذاعة ومن التلفاز السعودي
 .  ويش الفكر واإلرجاففيها من الكذب الكثري وتش

 حكم مشاهدة املسلسالت يف التلفاز 
 ؟   ما حكم مشاهدة املسلسالت اليت تذاع بالتلفزيون- ٥٢٦س

؛ ألنه مسؤول عن هذا  على املسلم أن حيفظ وقته فيما يفيده وينفعه يف دنياه وآخرته
 ؟  ؛ مباذا استغله الوقت الذي يقضيه

                                                 
 .  ) ٨٥،  ٢٨٤ / ٤ " ( سنن أيب داود: "  انظر) ١(
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óΟs9uρ  {:  قال تعاىل r& Νä.öÏdϑ yè çΡ $̈Β ã2 x‹tG tƒ ÏµŠÏù tΒ t©.x‹ s? { )١(   . 
 .  )٢(.  } أن املرء يسأل عن عمره فيما أفناه {:  ويف احلديث

، وإذا كانت  شغال هبا؛ فال ينبغي للمسلم االن ومشاهدة املسلسالت ضياع للوقت
، وذلك مثل النساء السافرات  ؛ فمشاهدهتا حرام املسلسالت تشتمل على منكرات

                            ً           ، ومثل املسلسالت اليت حتمل أفكار ا فاسدة ختل  ، ومثل املوسيقى واألغاين واملتربجات
؛  ، ومثل املسلسالت اليت تشتمل على مشاهد ماجنة تفسد األخالق بالدين واألخالق

 .  نواع من املسلسالت ال جتوز مشاهدهتافهذه األ

 كيفية مناصحة من أدمن على مشاهدة التلفاز 
، وقد قمت بإحراقه   والدي وإخواين مدمنون على مشاهدة التلفاز- ٥٢٧س

 ؟  فماذا تنصحهم وتنصحين.  ، ولكنهم اشتروا غريه ؛ ليتركوه دون علمهم
تماع ما فيه فتنة مما يعرض يف الواجب عليك هني والدك وإخوانك عن مشاهدة أو اس

،  ؛ ألن ذلك من مصلحتهم ، والواجب عليهم هم أن يقبلوا النصيحة التلفاز أو الفيديو
، والواجب عليك  ، والرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل واحلق ضالة املؤمن

 احلجة ، أو على األقل تربأ ذمتك بإقامة ، لعل اهللا يهديهم االستمرار يف مناصحتهم
 .  عليهم

 أدلة حترمي الغناء واملعازف 
إنه ال يوجد حديث يدل :   قرأت يف إحدى الصحف عن شيخ قوله- ٥٢٨س

 ؟  ، وهي ما تسمى املوسيقى ، وإمنا التحرمي للمعازف على حترمي الغناء
 :  األدلة على حترمي األغاين كثرية

  )٣( } #$!» ™zÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ “ÎtIô±tƒ uθôγs9 Ï]ƒÏ‰ysø9$# ¨≅ÅÒã‹Ï9 tã È≅‹Î6y  {:  منها قوله تعاىل
 .  )٤( ، ومنهم عبد اهللا بن مسعود  ؛ فقد فسر هلو احلديث بأنه الغناء أكابر الصحابة اآلية

                                                 
 .  ٣٧:  ة فاطر آيةسور) ١(
 .  ) ١٣٦،  ١٣٥ / ٧ " ( سننه"  رواه الترمذي يف) ٢(
 .  ٦:  سورة لقمان آية) ٣(
 .  ) ٤٢٦ / ٣ (البن كثري "  تفسري القرآن العظيم: "  انظر) ٤(
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 ١٣٧٤

عن قوم يف آخر الزمان يستحلون احلر واحلرير واخلمر { " ريصحيح البخا " ويف
 .  )١( } واملعازف

،  لإلمام ابن القيم " الكالم على مسألة السماع " ؛ فلرياجع كتاب ومن أراد املزيد
، وغريمها مما كتب يف هذا        ً له أيض ا " إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان " وكتاب
 .  املوضوع

 ا مث ينصرف عنه بالشواغل                    ًمن يقرر أن يفعل شيئ 
     ً           ً                                        أحيان ا أقرر مثال  أنين سوف أذكر اهللا سبحانه وتعاىل كذا وكذا - ٥٢٩س

، فال أستطيع أن  ، ولكن تأيت مشاغل متنعين من فعل ذلك ، وأمحده كذا وأشكره كذا
؟ أفيدونا  ؟ وهل يف عدم فعل ذلك إمث أم ال ، فهل يعترب هذا من باب النذر أقوم بذلك

 .  اهللا كل خريجزاكم 
إذا كان قصدك أنك تنوي أن تذكر اهللا سبحانه وتعاىل وأن تعمل )  أقرر : ( قولك

   ً                                                                          شيئ ا من الطاعة جمرد نية وعزم فهذا ال جيب عليك شيء إال أنه ينبغي إذا نويت فعل اخلري 
     َّ    ً هللا علي  مثال  :  أنك لفظت بذلك وقلت)  أقرر : ( ، أما إذا كان قصد بقولك أن تعمله

 أذكر اهللا أو أسبح اهللا وأن تصلي أو تستغفر كذا وكذا فهذا نذر طاعة جيب الوفاء به أن
 )٣( )٢( }، ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه  من نذر أن يطيع اهللا فليطعه { لقوله 

tβθ  {:  وقوله تعاىل èùθ ãƒ Í‘ õ‹¨Ζ9$$ Î/ { )وقوله تعاىل  )٤ ،  :}  (#θ èùθã‹ø9uρ öΝèδu‘ρ ä‹çΡ { )٥(  . 

                                                 
 .  ) ٢٤٣ / ٦ " ( صحيح البخاري: "  انظر) ١(
،  )٣٨٠٧(، النسائي األميان والنذور  )١٥٢٦(ان ، الترمذي النذور واألمي )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(

 .  عنهامن حديث عائشة رضي اهللا )  ٢٣٣ / ٧ " ( صحيحه"  رواه اإلمام البخاري يف) ٣(
 .  ٧:  سورة اإلنسان آية) ٤(
 .  ٢٩:  سورة احلج آية) ٥(
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 ١٣٧٥

 

 اآلياتفهرس 
 ٨٦, ٨٥...........................أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور

 ٥٢٧, ٤٧٧................اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليال
 ٦٤٨..............اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء

, ٨١٣, ٨٠٤, ٧٤٣, ٧٤٢تم لباس هلنأحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس لكم وأن
٨٨٣, ٨٤٢, ٨٤١, ٨٤٠, ٨٣٧, ٨٣٦, ٨٣٥, ٨٢٩, ٨١٥, ٨١٤ 

, ١٦٤, ٦١, ٥٧, ٥٦, ١٩ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن
٩١٣, ٨٩٩, ٥١٣, ٤٩٥, ٤٧٤, ٤٦٢, ٢٥١ 

 ٦٤٣, ٢٨٢, ٢٧٨..........................ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين
 ٩٢٥, ٥٨٠..............ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم

 ٣٥٢..................إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني
 ٢٤٣...............................إذ قال ألبيه وقومه ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون

 ٤٠٥, ٤٠٤.......................................................إذ نسويكم برب العاملني
 ٣٠٤......................................................ومأذلك خري نزال أم شجرة الزق

 ٤٨٤.......................................أرأيت من اختذ إهله هواه أفأنت تكون عليه وكيال
 ١٢١......................................................................إرم ذات العماد

 ٤٠٧...............................أفأمنوا مكر اهللا فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون
 ١١٢............................أفأنت تسمع الصم أو هتدي العمي ومن كان يف ضالل مبني

 ٤٢٧, ٣٩٢.............................أفال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم
 ٤٦٦...................نيانه على تقوى من اهللا ورضوان خري أم من أسس بنيانهأفمن أسس ب

 ٦٠٨..................أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر
 ٥٠٠, ٥٣, ١٤...........إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب
 ٤٠٤.....................إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وذكروا اهللا كثريا وانتصروا من

 ٥٢١, ٤١٠................................أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون
 ٣٨٤.........................أال تقاتلون قوما نكثوا أمياهنم ومهوا بإخراج الرسول وهم بدءوكم

 ٨٤........................إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها
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 ١٣٧٦

 ٣٣٣, ٢٨١, ٢٠٩.........أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال
 ١٢٠٤..............إال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا فأولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات

 ٩٥١, ٩٢٦, ٩٢٥, ٩١٣, ٩٠٣, ٩٠٢, ٨٩٩, ١٣٦..................احلج أشهر معلومات
 ٤٠٥..............احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور مث الذين

 ٦١٨.................................................................احلمد هللا رب العاملني
 ٤٩٩, ٤١٦.................. بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا ولوالالذين أخرجوا من ديارهم

 ٨٤٨, ٥٢١, ١٣٨............الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب
 ١٢٤....................................................................الذين هم يراءون

 ١٠٠٨, ١٠٠٧...........الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
 ١٢٦٧...........دونه مكتوبا عندهم يف التوراةالذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جي

 ٥٥٠, ٩٠.......الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السماوات
 ١١٨٦, ٨٩٦..........الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إال الالئي
 ١١٥٨, ١١٤٢, ١٥٥.الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا

 ٤٠٠, ٧٧......................................................الرمحن على العرش استوى
 ١١٨٣, ١١٥١, ١١٣٦...............الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان

 ١٢٣, ١٢٢......................................................................القارعة
 ١١٤............اهللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة

 ٧٤..............................اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف
 ٧٤...................................................... إله إال هو له األمساء احلسىناهللا ال

 ١٢٧.....................اهللا ال إله إال هو ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه ومن أصدق
 ٨٣, ٨٢.............اهللا نور السماوات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح املصباح يف
 ٢٩٠...................اهللا يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له إن اهللا بكل شيء عليم

 ٤٢٢, ٣٧٩................. حني موهتا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليتاهللا يتوىف األنفس
 ٧٤.................................................................................... امل

 ٤١٧.......................أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من
 ١٢١, ١٢٠.....................................................أمل تر كيف فعل ربك بعاد

 ٥٥٨................................................................ض كفاتاأمل جنعل األر
 ٣٨٢...................أمل يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم
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 ١٣٧٧

 ٣٩٨..............................امللك يومئذ احلق للرمحن وكان يوما على الكافرين عسريا
 ٤٠٨...............املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف

 ١٢٣٩, ١٢٣٧, ١٢٣٤, ١٢٣١, ٩٩٠..اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب
 ٣١٧.........................................................أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى

 ٣٢, ١٧..................أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة
 ١٤٨....................أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله فقد آتينا آل إبراهيم
 ٣٢٨, ٣٢٧, ٣٢٦.......آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته

 ٢٧٧................أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض أإله
 ١٠٩............إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأمت فلها فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوءوا

 ١١...................إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم
 ١١....................قاموا الصالة وآتوا الزكاة هلمإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأ

 ٤٦٩, ٤٦٧, ٢٦......إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل
 ٤٢٩....................إن الذين كفروا بعد إمياهنم مث ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك

 ١٠٣٥......................إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا
 ٤..........................بايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم فمن نكثإن الذين ي

 ١٠٤٤...............إن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سرا
 ١٢١٧.................إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة
 ٣٢٦.......................إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله
 ٧٨........................إن الذين يلحدون يف آياتنا ال خيفون علينا أفمن يلقى يف النار خري

 ٤٢٨, ٤٢٧, ٢٤٦, ٦٦إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك
 ١٨٠, ١٦٨.................إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه

 ١٠٥٢, ١٠٤٩...........ىل أهلها وإذا حكمتم بني الناسإن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إ
 ٦٠٥, ١٢٤...............إن املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم وإذا قاموا إىل الصالة قاموا

 ٨٤٥..........................إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم
 ٤٩١............إن متسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا وإن تصربوا وتتقوا

 ٦٦٩....................م أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة منإن ربك يعل
 ٣٦٩................إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على

 ٣٠٤.....................................................................إن شجرة الزقوم
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 ١٣٧٨

 ٥٥٠, ١٣٨....إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب
 ٧٥٨, ٦٧١.......................................إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيال

 ٤٧٢, ٢٦....................................إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
 ٣٣٢..............................إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا
 ٣٥٠.................................إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهللا خملصا له الدين

 ١٢٨٩.......................إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا وال
 ٨٥٤, ٨٥٣........................................................ أنزلناه يف ليلة القدرإنا

 ٨٥٣, ٨٥٢.....................................إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين
 ٣١٤, ٣٠٨......................................................إنا كل شيء خلقناه بقدر

 ٤٣٧...................................................إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون
 ٢٣٦........................إنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين

 ٢٩٩.....................................................................إنك ملن املرسلني
 ٣٩٢..................... للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريبإمنا التوبة على اهللا

 ٧٩٥, ٧٩٢, ٧٨٢, ٣٥٦, ٣٥٥............إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها
 ٥٠٩..........................إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحون
 ٨٤٨, ٨.....................إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم

 ٢٨٨......................................منا أموالكم وأوالدكم فتنة واهللا عنده أجر عظيمإ
 ١٢٧٦......................إمنا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون

 ٤١٥....................إمنا يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا وأولئك هم الكاذبون
 ٢٨٥.......................إين وجدت امرأة متلكهم وأوتيت من كل شيء وهلا عرش عظيم

 ٤٦١, ٢٠, ١٨.....................................................ستقيماهدنا الصراط امل
 ١٢١............أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ

 ٤٥١................أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته
 ١١٣.................أومل ير الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها وجعلنا

 ٣٥٢..............................................................إياك نعبد وإياك نستعني
, ٨٥٨, ٨٥٦, ٧٨٧...معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرأياما 

٨٧٩, ٨٧٨, ٨٧٦, ٨٧٣, ٨٦٧, ٨٦٥, ٨٦٢, ٨٦١ 
 ٣٤٥.........................................................................بأيدي سفرة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٣٧٩

 ٣١٣.........................بل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه
 ٤٩٢.....................بلى من أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم

 ٤٠٥, ٤٠٤...................................................اهللا إن كنا لفي ضالل مبنيت
 ٣٠٠, ٤٤..........................تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا

 ٣٢٩..........تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم درجات
 ٢٩٩..................................................................ترتيل العزيز الرحيم

 ٥٥٨.......................................................................مث أماته فأقربه
 ٤١٣...................منكم وطائفة قدمث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة 

 ١١٥....................مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم
 ١٣٧٥, ١٢٦٢, ١٢٥٩, ١٢٥٧...مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
 ٦٩٤, ٦٧٩, ٦٣٩, ٣١٨.........حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني

, ٣٢١, ٣٢٠, ١٨٤دم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقةحرمت عليكم امليتة وال
١٢٣٨, ١٢٣١, ١٢٢٨, ١٢٢٥, ١٢٢٤, ١٢٢٣, ١٢٢٢, ٤٨٢ 

, ١٠٩٦......حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ
١٣٥٣, ١٢٨٦, ١١٠٤, ١١٠٣, ١١٠١, ١١٠٠, ١٠٩٩, ١٠٩٨, ١٠٩٧ 

 ٣٢٥, ٣٢٤........الذين آمنوا وعملوا الصاحلات قل ال أسألكمذلك الذي يبشر اهللا عباده 
 ١١١٥........................................ذلك بأهنم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم

 ٢٨, ٢٢..............ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا حلبط عنهم ما
 ١٢٩١................ذلك ومن يعظم حرمات اهللا فهو خري له عند ربه وأحلت لكم األنعام

 ٦٣٣................... دخل بييت مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات والرب اغفر يل ولوالدي وملن
 ٦٣٣....................................ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب

 ٨٨٩.........................رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء
 ١١٦............................................ردوها علي فطفق مسحا بالسوق واألعناق

 ٣٩٨..............................................................سأل سائل بعذاب واقع
 ٧٥٣...............................................................سبح اسم ربك األعلى

 ٣٢١..................ي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصىسبحان الذ
 ٨٥٢...........................................................سالم هي حىت مطلع الفجر

 ١٠١٩..........مساعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٣٨٠

 ٢٩٨................شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به
 ٣٢............................ولو العلم قائما بالقسطشهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأ

, ٨٢٩, ٥٩٥....شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان
٩١٠, ٨٨٢, ٨٨١, ٨٦٤, ٨٦٢, ٨٦١, ٨٦٠, ٨٥٦, ٨٥٤ 

 ٦١٨, ٤٥٢, ١٨..............صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني
 ٢٩٦..................وط كانتا حتت عبدينضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة ل

 ١١٨..........................................................................عبس وتوىل
 ١١٠...............عسى ربكم أن يرمحكم وإن عدمت عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصريا

 ٣٩٨..............................................................على الكافرين غري يسري
 ٢٩٩.................................................................على صراط مستقيم

 ٣٨٨...............فآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل ذلك خري للذين يريدون وجه
 ١١١..................................شيئا فريافأتت به قومها حتمله قالوا يامرمي لقد جئت 

, ٥٥٣, ٤٠١, ٢٥٦, ١٦٤..فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن
٦٩٦, ٦٩٤, ٦٥٨, ٦٣٨, ٦١٤, ٦١٣, ٥٧٩, ٥٧٥, ٥٦٧, ٥٥٧, ٥٥٥, ٥٥٤ ,
١٢٨٠, ١٢٧٩, ١١٤٥, ٩٥١, ٨٧٢, ٨٦٣, ٨٠٥, ٧١٣, ٦٩٩, ٦٩٨ 

 ١٠٧............................................فأخذهتم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني
 ٢٤٣...................رج هلم عجال جسدا له خوار فقالوا هذا إهلكم وإله موسى فنسيفأخ

 ٢٨٢, ٢٧٧.................................فادعوا اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون
 ٩٨٢, ٤٢٧, ٣٥٩, ٣٥٠, ٣٣٨.................فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني

 ,٣٨٥, ٣٤٤, ٢٥٦فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي
١٣٠٨, ١٢٩٣, ١٢٩٢, ١١٠٨, ١٠١٨, ١٠١٧, ٩٠٨, ٧٦٣, ٦٨٦, ٦٨٤ 

 ١٠٩....................فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد فجاسوا
 ١٢٧, ٩١...............................فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ٤٠٥..................فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا
 ٧٦٠, ٧١٦, ٧١٥, ٦٩٤, ٣٤٢, ١٢٤........م الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودافإذا قضيت

 ٣٥٦..............................فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون
 ٤٢٣, ٤٢٢...........................................فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني

 ٢١٣......................فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وال تطغوا إنه مبا تعملون بصري



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٣٨١

 ١٠٨.................................كنت من الصادقنيفأسقط علينا كسفا من السماء إن 
 ٢٩٨, ٢٩٧.........فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل وال تستعجل هلم كأهنم يوم يرون

 ٤٥٤............فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا
 ٦٣٣, ٢٨٦, ٢٢٢, ٢٩, ٢٣, ١٧, ١٤, ١٣........فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك

 ١٢٢......................................................................فاملغريات صبحا
 ١٢٢.....................................................................املوريات قدحاف

 ٣١٤...............................فاليوم ال تظلم نفس شيئا وال جتزون إال ما كنتم تعملون
 ٢١١..............فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية وإن كثريا من الناس عن آياتنا

 ١٢٠....................فأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق وقالوا من أشد منا قوة أومل
 ٨٨٧, ٤٢٧, ٣٥٩, ٢٤٧..وانكم يف الدين ونفصلفإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخ

 ١١٨٣, ١١٦٠...........فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فإن طلقها فال
 ١٠٠٩.................فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم

 ١٣٦٥, ٥١٤......فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك
 ١٧....................فتعاىل اهللا امللك احلق وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

 ٧٦٠, ٧١٥, ٦٩٧, ١٢٤.........فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات
 ٤٦٨........................فذلكم اهللا ربكم احلق فماذا بعد احلق إال الضالل فأىن تصرفون

 ٦٠٨..............................................فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون
 ٨٧...........................................................هم أمجعونفسجد املالئكة كل
 ٧٨٧, ٣٨٠, ٣٥٣, ١٨٤.................................................فصل لربك واحنر

 ١١٦.........................فقال إين أحببت حب اخلري عن ذكر ريب حىت توارت باحلجاب
 ٥١٣, ٦١..........................................فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى

 ١٠٨, ١٠٧, ١٠٦.............فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم
 ٣٥٤.....................................ه مؤمننيفكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآيات

 ١١١........................فكلي واشريب وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقويل إين نذرت
 ٣٩٩........................فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون

 ٢٩٦....................فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ريب فلما أفل قال ال أحب
 ٤٩٧.....................وأخذنا الذينفلما نسوا ما ذكروا به أجنينا الذين ينهون عن السوء 

 ٤٩٧...................فلوال كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد يف األرض



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٣٨٢

 ٥٢٩...........فمن أظلم ممن كذب على اهللا وكذب بالصدق إذ جاءه أليس يف جهنم مثوى
 ٤١٥.............فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم

 ٨٨٦.......................................................فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره
 ١١١....................................فناداها من حتتها أال حتزين قد جعل ربك حتتك سريا

 ٣٨٨........................فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم
 ٣٩٦, ١٢٦.........فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهللا ليشتروا

 ١٣٦٦, ٦٩٧, ١٢٣........................................................فويل للمصلني
 ١٠٣٧, ٤٦٦.....ل إصالح هلم خري وإن ختالطوهميف الدنيا واآلخرة ويسألونك عن اليتامى ق

 ٧٣٨, ٧٣٤, ١٩٨..........يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها بالغدو
 ٩٧٩, ٩١٩, ٩١٠, ٩٠٩..فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس

 ٨٥٢..............................................................فيها يفرق كل أمر حكيم
 ٥٢٢...................تين إىل يوم القيامة ألحتنكنقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخر

 ٣٧٤, ٣٧٠...............قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعني الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر
 ١٠٨....................قال املأل الذين استكربوا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا

 ٨٦....................قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبريكم الذي علمكم السحر فألقطعن
 ٢٨٨.......................لم عندي أومل يعلم أن اهللا قد أهلك من قبلهقال إمنا أوتيته على ع

 ٥٢١, ١١٢............قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن
 ٣٧٤, ٣٧٠...........قال بل ألقوا فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من سحرهم أهنا تسعى

 ١١٢.........................................قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا
 ١٣٥................ اهللا عليهما ادخلوا عليهم البابقال رجالن من الذين خيافون أنعم

 ٤٠٨...................................قال علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال ينسى
 ٨٧............قال ما منعك أال تسجد إذ أمرتك قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته

 ٤٥٢, ٤٥١, ٤٠٧................................قال ومن يقنط من رمحة ربه إال الضالون
 ٨١٣, ٧, ٦...........وملا يدخل اإلميانقالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 

 ٨٨٧...............................................................قالوا مل نك من املصلني
 ١٠٨, ١٠٧.............قالوا ياشعيب أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف

 ١١٩...............................................................قتل أصحاب األخدود
 ٧٠٥, ٦٤٨..............................................................قد أفلح املؤمنون



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٣٨٣

 ٤٢٤...................................................................قد أفلح من زكاها
 ١٢٢٦.......................................قد سأهلا قوم من قبلكم مث أصبحوا هبا كافرين

 ١١٧٤...................لكم حتلة أميانكم واهللا موالكم وهو العليم احلكيمقد فرض اهللا 
 ٦٣٩..............قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر

 ٦٣......................قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني
 ٨١٣, ١٧٨...............قل أتعلمون اهللا بدينكم واهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض

 ٢١٨, ١٢٦.......................................................... أعوذ برب الفلققل
 ٧٨٧, ٣٧٩, ٣٥٣, ١٨٤................قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني

 ١٠٢..................قل إن كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة من دون الناس فتمنوا
 ٢٩٣, ١٦٧..............قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا

 ١٢٤, ٦٦..............يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجواقل إمنا أنا بشر مثلكم 
 ١٢٧٦, ٥٢٨, ٥١١, ٢٤٨..........قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث

 ٨٠٨.............................قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون
 ١١٢٨, ١١٢٦...........قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالدين

 ٨٦.................................سريوا يف األرض مث انظروا كيف كان عاقبة املكذبنيقل 
 ١٢٧..........................قل صدق اهللا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني

 ١٢٢٢.................قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة
 ٤١٧, ٣٦٢..............قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا وما يشعرون أيان

 ٤٣٣, ٤٢٧, ٤٠٢, ٣٩٣, ٣٩٢, ٢٤٧................ للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلمقل
 ١٣٥٢............قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللا

 ٦٥......................................قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
 ٦٠, ٥٧, ٥٥, ٢٠, ١٩.قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا
 ٤١٧...................قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه

 ٣٦٥, ٢١٨, ١٢٦, ١٠١, ١٠٠...........................................قل هو اهللا أحد
 ١٠١...................................................................قل ياأيها الكافرون

 ٣٢٦, ٣٠٠...........قل ياأيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السماوات
, ٤٢٧, ٤٢٦, ٣٩١, ٢٤٧.هللا إنقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة ا

١١١١, ٤٣٥, ٤٣٣, ٤٣١, ٤٣٠, ٤٢٩ 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٣٨٤

 ٥.....................كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم
 ١١٦٨, ١١٢٦, ١٠٩١, ١٠٩٠كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا

 ٧٦....................ناكذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحي
 ٢٨٨.....................كل نفس ذائقة املوت ونبلوكم بالشر واخلري فتنة وإلينا ترجعون

 ٢٧٧.........................................................كال ال تطعه واسجد واقترب
 ٤٣...............كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون

 ٣٤٩, ٣٤٨, ٣٣٥...ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن
 ٣٤٠, ٢٦١............... يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسولهال جتد قوما

 ١٣٠١..............ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني
, ١١٦٩, ٢٩٢, ٧٨......ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان

١٢٥٤, ١٢٥٣, ١٢٥١, ١٢٥٠, ١٢٤٧, ١١٨١ 
 ١٢٤٨................. اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكمال يؤاخذكم

 ١٢٨٨......................ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم وكان اهللا مسيعا
 ١٣٢..........................................................ال يسمن وال يغين من جوع

, ٥٥٣, ٥٥١, ٣١٤.....ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
٨٧١, ٧١٣, ٦٩٦, ٦٩٥, ٦٨٢, ٥٥٧, ٥٥٥, ٥٥٤ 

 ٥٦٤, ٥٦٣, ٥٦٢...................................................ال ميسه إال املطهرون
 ٣٠٠, ٢٩٩.........................................لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون

 ٥٠٨, ٤٩٦.......لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك
 ٢٨٥.............لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني

 ٣٠١, ٣٠٠....................................م فهم ال يؤمنونلقد حق القول على أكثره
 ٣٠٣.........................................................لقد رأى من آيات ربه الكربى

 ٩٦٥, ٩٦٣............لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا
 ٤٥٧............لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق

 ١٢٧٨, ١٨٢, ٤٣..يوم اآلخرلقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا وال
 ٤٢٨, ٣٥١, ٦٦, ٢٨.....لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يابين

 ٩٦٨, ٧٨٨........................لكم فيها منافع إىل أجل مسمى مث حملها إىل البيت العتيق
 ١١٥٠................للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اهللا غفور



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٣٨٥

 ١٠٧٩, ١٠٧٨...............................الوالدان واألقربونللرجال نصيب مما ترك 
 ١٣٠٧......................له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا إن اهللا ال

 ٥٤..................لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة
 ٤٩٧..................لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت لبئس

 ٤٩٢, ٤٩١..............أهل الكتاب من يعمل سوءا جيز به وال جيدليس بأمانيكم وال أماين 
 ١٢٩٧, ١٢٠٩, ٣٨٦ليس على الضعفاء وال على املرضى وال على الذين ال جيدون ما ينفقون
 ٩٨٠................ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا

 ٩٠٠, ٨٩٩, ٧٨٧.....رزقهمليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما 
 ٢٠٧, ٢٠٦, ٢٠٣...........ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا ومن يؤمن باهللا يهد قلبه واهللا

 ٢٨٤................ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن
 ١١٥..............ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك

 ٧٨٦, ١٨١.............. القرى فلله وللرسول ولذي القرىبما أفاء اهللا على رسوله من أهل
 ١١٩٥.............ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون
 ١٢٢٨...............ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام ولكن الذين كفروا
 ٢٩.....................ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى والذين

 ٩٨٢, ٨٨٧, ٣٣٨..................................................... يف سقرما سلككم
 ٢٧٩.....................ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل
 ٢٨٣......................ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا وما ميسك فال مرسل له

 ١٤٧.................ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن يرتل عليكم من
 ٨٨٦.............اشتدت به الريح يف يوم عاصفمثل الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد 

 ١١٧...............................................................مرج البحرين يلتقيان
 ٣١٥.................من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وال تزر وازرة

 ٣١٥........................من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد
 ٥٢١.............من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم

 ١٣٦٦, ١٠٤٥, ١٠٤٣, ٧٠٨, ٦٧... كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلممن
 ٣٣٦, ٢٦٢..............من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن
 ٤٧٧, ٤.................من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا

 ٥٥٨, ١٣٢......................... تارة أخرىمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٣٨٦

 ٥٢٥.......................ها أنتم أوالء حتبوهنم وال حيبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم
 ٤٨٧...................هاأنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا فمنكم من يبخل ومن يبخل

 ٧٥٣..............................................................هل أتاك حديث الغاشية
 ١٧٤..............................هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا

 ٣٦٢....................................................ل الشياطنيهل أنبئكم على من ترت
 ١٣٠٦....................................................هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان

 ١٠٥.....................هل ينظرون إال تأويله يوم يأيت تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد
 ٩٦٨...............هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد احلرام واهلدي معكوفا أن يبلغ

 ٢٧.....................هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا وهللا
 ٣٠٢..................سل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولوهو الذي أر

 ١٠٤........هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات
 ٣٨٠............هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني

 ١٣٧.............. وإليههو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه
 ١٠٣٦..................وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا

 ١٣٠٧..........................وآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبذيرا
 ٣٧٦, ٣٧٤, ٣٧٣, ٣٧١, ٣٦٣, ٣٦١, ٣٤٧..واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان

 ٩٥٧, ٩٥١, ٩٢٦, ٩٠٥, ٨٩٦, ٧٨٨.............................وأمتوا احلج والعمرة هللا
 ١١١٩.............وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا

 ١٠٨................................وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا يف ديارهم جامثني
 ٤١٢......................وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن قال إين جاعلك للناس إماما

 ٢٩٨................سى وعيسىوإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومو
 ٨٤١................وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك يب شيئا وطهر بييت للطائفني

 ٥٢٣.....................وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد
 ٦٣٣...........وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبين وبين أن نعبد األصنام

 ٤٩٨..................... تشرك باهللا إن الشرك لظلموإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يابين ال
 ٤٧٢..................وإذ قلتم ياموسى لن نصرب على طعام واحد فادع لنا ربك خيرج لنا مما
 ٣٠٣.....................وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال

 ٨٧...................وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٣٨٧

 ٨٧.................وا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسقوإذ قلنا للمالئكة اسجد
 ٨٥, ٨٤...........وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر

 ١٣٦٩, ١٣٦٨.........وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن اهللا كان على كل
 ٨٤٤, ٤٤٠.....وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا
 ٧١٢.............وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم

 ١٣٦٣, ١٣٦٢, ٦٣٥, ٦٢٧, ٦٢٢, ٦٢٠..........وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
 ٦٩٨, ٦٥٣, ٤٨١..وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا

 ١٥٣..............................................................وإذا مرضت فهو يشفني
 ٩٥٧, ٩٤٩............ يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومنواذكروا اهللا

 ٩٠٢.............وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق
 ٦٩٨, ٦٠٥......................واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني

 ١٢٢٦, ١١٣٧.......ىوأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أمنا عل
 ٥٣٢, ٤٧٥.........وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا إن

 ١٣٠٧, ١٣٠٢, ٤٣٩, ٣٨٨, ٣٨٣, ٦٦واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
 ٥٣٢, ٤٧٥, ٤٧٣, ٤٦٩, ٤٦٧, ٢٦واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا

 ١٣٦٨, ٤٨٠, ١٣٥, ١٢٢.................م ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليلوأعدوا هل
 ٢٥٢, ٢٥٠...........واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم ولكن
 ٥٤, ٢٧...................والذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بني املؤمنني وإرصادا
 ٤٣٥...............لذنوهبموالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا 

 ١٣٦٥.............والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم
 ٣١٧, ٣١٦..............والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم ذريتهم وما ألتناهم

 ٧٢٨, ٤٦١...........والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا
 ١٢٠٤.................... إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللاوالذين ال يدعون مع اهللا

 ١٠٥٠................................................والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون
 ١١٣٤, ١١٣٣, ٨٢٩.......................................والذين هم لفروجهم حافظون
 ١١٩٩, ١١٩٨, ١١٩٧, ١٠٦٨...........................والذين يتوفون منكم ويذرون

 ١٢٩٠, ١٢١٨, ١٢١٧....والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني
 ١١٨٥.................والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٣٨٨

 ٤١٢......................والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا
 ٤٦٠, ٤٥٨, ٦٢........والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان

 ١٢٢....................................................................والعاديات ضبحا
 ٤٨٨, ١٤, ١١...................................................................والعصر
 ٢٩٩...................................................................... احلكيموالقرآن

 ١١٩٦, ١١٧٢, ١١٥٧..والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر
 ١١٠٥, ١١٠٣..........واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم كتاب اهللا عليكم وأحل
, ١١٥١, ١١٣٨.......واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق

١١٩٦, ١١٨٤, ١١٨٢, ١١٧٢, ١١٧١, ١١٥٩ 
 ١٠٧......................وإىل مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه

 ١٢٠.................................................وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
 ١١٦٣, ١٤٣......................وإما يرتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه مسيع عليم

 ٦٥١.......................وإما يرتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه هو السميع العليم
 ٥٩٨, ٥٠٩, ٢٥٨...هلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك والعاقبةوأمر أ

 ٢٦٤...............وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه
 ٢٣٩...............................................وأن املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحدا

 ١١٤٦..............وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن
 ٤٦٤......................ائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامهاوإن ط

 ١١٦٩, ١١٦٧...............وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة
 ١٢٩٢, ١٠٥٢...وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا

 ٣١٤...........................وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم ال يعلمون
 ٣١٦, ٢٢٨.................................................أن ليس لإلنسان إال ما سعىو

 ٣٩٧, ١٢٦..........وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو
 ٤٦٩, ٢٦, ٢١....وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
 ١٥٣..............وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله

 ١٥٣.................إن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو وإن ميسسك خبري فهو علىو
 ١٤٦.....................................وأنا منا الصاحلون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا

 ١٤٦...................وأنا منا املسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك حتروا رشدا
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 ٢٥٨..............................................................وأنذر عشريتك األقربني
 ١٢٣٨, ١٢٠٧..............حسنوا إنوأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأ

 ١٠٨٨..............وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء
 ٣٩١......................................وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى

 ٥٣٦........................................................................وثيابك فطهر
 ٩٤١, ٦٨٢, ٥٦٧, ٤٨٠..........................وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم

 ٦٣.............يف كان عاقبة املفسدينوجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر ك
 ١٢١٦, ١٢١٥..........وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا إنه ال حيب

 ٤١٢.........................وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون
 ١٤٨.................ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من

 ٣٧٨, ٣٥٣...........من أهلها فوجد فيها رجلني يقتتالن هذاودخل املدينة على حني غفلة 
 ٤٨........................................................وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني
 ٣٨١, ٣٨٠..................................................وعالمات وبالنجم هم يهتدون

 ٧٤..................................وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من محل ظلما
 ٣٦٢..........................وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما

 ٥....................... ما عبدنا من دونه من شيء حنن والوقال الذين أشركوا لو شاء اهللا
 ٨٤٤, ٤٤١, ٢٨٢, ٢٧٨.................................وقال ربكم ادعوين أستجب لكم

 ١٣٥...............وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني
 ٢٧.......................وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه

 ٣٤٥, ١٤٥............................كرمونوقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد م
 ٤٩٢........................وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل
 ٣٢٣........................وقالوا لوال أنزل عليه آيات من ربه قل إمنا اآليات عند اهللا وإمنا

 ٨٨٦..................................وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
 ١٣٥٥, ١٣٥٣, ١٣٤٨, ٨١٧, ٣٢٤......وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل

 ٢٦٧, ٢٦٦, ٢٢٩........وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك
 ١٠٩....................وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني ولتعلن

 ٣١٠, ٣٠٩........وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظاملني
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, ١٣٣٥, ٩٢٩.....أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهنوقل للمؤمنات يغضضن من 
١٣٤٨, ١٣٤٥, ١٣٤٣, ١٣٤٢, ١٣٤٠, ١٣٣٨, ١٣٣٧, ١٣٣٦ 

 ٤٠٨.....................وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما
 ٤٨٠.........وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم

 ٢٨٩.................قولوا أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا أليسوكذلك فتنا بعضهم ببعض لي
 ٣٨٢...........وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبريا بصريا

 ٨٨٧.............................................................وكنا خنوض مع اخلائضني
 ٢٨٨................ولئن أذقناه رمحة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا يل وما أظن الساعة

 ٣٤٧, ٢٨٧, ١٣٢.......اهللا وآياته ورسولهولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أب
 ٦٥........................................ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا فأىن يؤفكون

 ٤٢١...................ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك مث ال جتد لك به علينا وكيال
 ١٠٣٥.................وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما وارزقوهم فيها

 ١٢٢٠, ١٠١٩............... هبا إىل احلكام لتأكلواوال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا
 ٣٥٤..................وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق وإن الشياطني ليوحون

 ٨٩٩.........................وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم
 ١٢٤٧.......................وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس

 ٧٥٠.................. قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقونوال حتسنب الذين
 ٤٠٤......................وال حتسنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون إمنا يؤخرهم ليوم تشخص
 ١٢٩٦, ١١٤٣, ٣٩٠, ٢٤٩.وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي
 ٢٤١................... باهللاوال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه إهنم كفروا

 ١٢٥١, ١٢٥٠, ١٢٤٨, ٢٩٢...................................وال تطع كل حالف مهني
 ٢٧٨..................وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا وطمعا إن رمحة اهللا

 ١١٢٨.....................وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان
 ٤١٣...........................................وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال

 ١٣٠٠, ١٠٣٥.............ال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفواوال تقربوا مال اليتيم إ
 ١٢٩٠, ٥٣٠, ٥١١وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان
 ١٢٧٦.............وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على

 ٧٥٠....................نوال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرو
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 ٤٧٥, ٤٦٩, ٢٦.....وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك
 ١١١٣, ٣٥٨, ٣٤٣, ٥٥............وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من

 ١١٦٦, ١١٠٢, ١١٠٠, ١٠٩٧, ١٠٩٦..........وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
 ١٣٦٨....................................م مؤمننيوال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنت

 ١٢٩٠.............وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إال من شهد باحلق وهم يعلمون
 ٣١١, ١٠٥........وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكم
 ١٣٢٣, ١٣١٦, ١٣١٥وألضلنهم وألمنينهم وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام وآلمرهنم فليغرين

 ١٠٣.............اس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمرولتجدهنم أحرص الن
 ٥٠٠, ٤٩٧, ٤٣.....ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

 ٣٢٨..........................ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن
 ١١٠.................ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بين إسرائيل إذ جاءهم فقال

 ٩٦.............................................ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم
 ٣٥١, ٢٨, ٢٢.ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن

 ٣٠٠, ٢٩٨, ٦٥, ٤٧.....ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت
 ٣٨١....................ني وأعتدناولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوما للشياط

 ٩٦...............................................ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
 ١٠٠٨.................................ولكم يف القصاص حياة ياأويل األلباب لعلكم تتقون

 ١٠٧٩, ١٠٦٨ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكم
 ٢٨٣, ٢٨٢, ٨٦, ٨١, ٧٨, ٧٧, ٧٤.......................وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا

 ١٠٦....................ينا شعيبا والذين آمنوا معه برمحة منا وأخذت الذينوملا جاء أمرنا جن
 ٣٧٦................وملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا

 ٤٥٣..............................................وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور
 ١١٤٠..................ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل

 ١٠٣...............................ت أيديهم واهللا عليم بالظاملنيولن يتمنوه أبدا مبا قدم
 ٣١٤, ٢٨٨, ٢٠٦, ٢٠٣...........ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال

 ٣١٤..........................ولنذيقنهم من العذاب األدىن دون العذاب األكرب لعلهم يرجعون
 ٦٠٨.............................وله احلمد يف السماوات واألرض وعشيا وحني تظهرون

 ٣١٢.....................بنا أبصرنا ومسعناولو ترى إذ اجملرمون ناكسو رءوسهم عند رهبم ر
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 ٣١٢........................ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد وال نكذب بآيات
 ٣١٣, ٣١٢..........ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مين ألمألن جهنم من

 ٣٤٩, ٣٤٨.......ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا أفأنت تكره الناس حىت
 ٤٢١.................مت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلونولوال فضل اهللا عليك ورمحته هل

 ٤٢٩................وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال
 ١١٣٥, ١٠١٨..........وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهللا من فضله والذين

 ١١٥.................وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب إن ريب غفور
 ٤٧٣....................فيه من شيء فحكمه إىل اهللا ذلكم اهللا ريب عليه توكلتوما اختلفتم 

 ٨٥٢.............................................................وما أدراك ما ليلة القدر
 ١٢٨٥, ١٢٨٠, ١٢٧٩, ١٢٢٧, ١١٦٢, ١٧٢, ٤١........وما أرسلنا من قبلك إال رجاال

 ٤٧.......................وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون
 ٣٠٠.........................................................وما أرسلناك إال رمحة للعاملني

 ٣٠٠.................ما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلمونو
 ٩٢٦, ٦٦..................وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة
 ١٢٦٦, ١٢٦١, ١٢٥٩......وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر فإن اهللا يعلمه وما للظاملني

 ٣١٠, ٣٠٩.........................................ملنيوما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العا
 ٣٣٦.................................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

 ٢٤........................وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة
 ١٢١٢, ١٢١١, ١٢١٠, ١٢٠٩, ١٢٠٨, ١٢٠٧, ١٢٠٥, ٨٩٦وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا

 ٣٢٧..................وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم
 ٧٠١, ٦٠٥...................وما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم كفروا باهللا وبرسوله وال

 ١١٩.......................................وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد
 ١٤٣................................................وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون

 ١٣٣..................................................................وما ينطق عن اهلوى
 ٥١....................ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني
 ٣٤٧......................ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عنها إنا من اجملرمني منتقمون

 ١١١.................ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى
 ٤٠٤.....................ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين
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 ١٣٧٤...............تخذهاومن الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم وي
 ٣٨٤........................ومن الناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة الناس

 ٦١, ٣٦, ٣٣, ٣٢, ٣١, ٣٠, ١٧........ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك
 ٣٦٩...............ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر

 ١١٦٧, ١١٣٨......تسكنوا إليها وجعل بينكمومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ل
 ١١١٥, ١١١٤........ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما ملكت
 ٤٦١, ١٨................ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني

 ١١٢...............................ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرين
 ١١٥.....................سه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيماومن يعمل سوءا أو يظلم نف

 ١٢٠٤.................ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه
 ٩٧٧, ٧٠١..........ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب

 ١١٥....................................................................ونفس وما سواها
 ١٣٧٣...............كنا نعمل أوملوهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صاحلا غري الذي 

 ٣٨١...............وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر قد فصلنا
 ٢٩٠............وهو الذي خلق السماوات واألرض باحلق ويوم يقول كن فيكون قوله احلق

 ٤٢٢...................وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار مث يبعثكم فيه
 ١١٣٠.................ه أمه كرها ووضعته كرها ومحلهووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا محلت

 ٢٧٤.....................ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامني
 ٦٨٦, ٣٥٤.........ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ
 ٤٢٠, ٤١٩..........ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال

 ٣٥٢, ٣٥٠, ٣٣٣, ٢٨١, ٢٣٩, ٢٠٩......ون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهمويعبدون من د
 ٤١٣.........................ويعذب املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات الظانني باهللا

 ٤٤٨...................................................................ويل لكل مهزة ملزة
 ٣٢١.................ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على

 ٤٢٦..............رة من الرسل أن تقولواياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فت
 ٢١٣.......................ياأهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق إمنا

 ٢٢٥................................................................ياأيتها النفس املطمئنة
 ١١..............................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا يف
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 ١٣٩٤

 ١٠٠٨...................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني
 ٤٧٤.......................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني

 ٥١٠, ٤٤٨, ٤٤٦, ٤١٢....ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وال
 ٤٨٥..................ياأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان

 ١٢٨٩, ١٠٢٥, ٩٦, ٩٤كتبوه وليكتبياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فا
 ١١١٤, ١١١٣, ٣٥٨, ٣٤٣ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا
 ٤٥٦........................ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا وال تقولوا

, ٥٧٣, ٥٧٢, ٥٥٥, ٥٤٧ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
٨٥٩, ٦٥٧, ٦١٤, ٥٧٩, ٥٧٧, ٥٧٥, ٥٧٤ 

 ٧٣٤...................ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر
 ١١............................ياأيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم

 ٥٢٣, ٥٢٠, ٥١٧, ٤٧٧, ٤٧٣, ١٢٩, ١١...................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا
 ٦٠٤......................يعوا اهللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكمياأيها الذين آمنوا أط

 ٤١٦.............................ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم
 ١٢٩٠, ١١٤٠, ٥١١, ٤٥٦..ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما

 ١٢٢٦, ١١٣٧, ٩٨١, ٥٤٢.......ياأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم
 ١٢٢٨, ١٢٢٢...............ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما
 ١٣٥.......................ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا مجيعا

 ٥٠٣, ٥٠٢............ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم إىل
 ٥٩٨, ٥٠٩, ٤٣٢, ٢٥٨, ١٤٦, ٥٨, ٤٢..... ناراياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
 ٨٦٤, ٨٦١, ٨٥٦, ٨٣٠, ٨٠١.....................ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام

 ١٠١٨, ٩٠٥............ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن كنتم
 ١٢٩٣, ١٢٩٢.........ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم

 ٢٦١........................ذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال جيرمنكمياأيها ال
 ١١..............................ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا اهللا

 ١٢٣٨, ١٠٢٥, ٥٧٢, ٥٦٧, ١٣٧.....ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
 ١٣٢٢, ٤٨١, ٣٤٧, ٢٦٩............ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء

 ١٢٣٥, ٤٨١, ٢٦٨..........ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال
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 ١٣٩٥

 ٢٧٣................ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة
 ١٣٠٤, ٥١٠, ٤٩٥, ٤٧٤, ٢٠٧....ياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام

 ١٠٤٩.......................منوا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتمياأيها الذين آ
 ١٣٤٣, ١٣٤٠, ١٣٣٨, ١٣٣٦...ياأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم

 ١٢٢٦................ياأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا
 ٩٢٥, ٩٢٤, ١١....تله منكم متعمداياأيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن ق

 ١٢٢٥, ٥٧٦, ٥٧٢, ٥٦٠, ٥٥٩........ياأيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى
 ٨٨٩, ٤٠٥.........ياأيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا ومن
, ١١٣٨, ١١٣٦......ياأيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن

١٢٥٢, ١١٩٢, ١١٥١, ١١٤٣, ١١٣٩ 
 ٥١١, ٤٤٨, ٢٥٩......ياأيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم
 ٥١٣...................ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم
 ٩٠٥.....................ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم

 ٣٨٨...............بكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاياأيها الناس اتقوا ر
 ١١٤......................ياأيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب مث

 ٣٥٦...............ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
 ١٨..........................ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا

 ١٢٧٦............... الناس كلوا مما يف األرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطانياأيها
 ١١٥٩, ١١٥٨, ١١٥٧, ١١٥٦ياأيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة

 ١٣٤٦, ١٣٤٣, ١٣٤١, ١٣٣٨, ١٣٣٧, ١٣٣٦, ٩٢٩..........ياأيها النيب قل ألزواجك
 ٦٤٢................وا وال تسرفوا إنهيابين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرب

 ١٤٥.................يابين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة يرتع عنهما
 ٤٨٧, ٤٥٢, ٤٥١, ٤٠٧...يابين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تيأسوا من روح اهللا

 ٥٠١, ٤٥٣...........يابين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك
, ١١٢١, ٨٤٧...سنت كأحد من النساء إن اتقينت فال ختضعن بالقول فيطمعيانساء النيب ل
١٣٦٢, ١٣٦١, ١٣٥٤, ١٣٣٩, ١٣٣٥, ١٣٣٤, ١٣٣٠ 

 ٣٢٤...................يانساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني
 ٢٢١.........................يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة
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 ١٣٩٦

 ٥٢٥........................ آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرونخيادعون اهللا والذين
 ٤٨٨....................يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون

 ٢٩٩, ٢٩٨..........................................................................يس
 ٤٩٢.................يسألك أهل الكتاب أن ترتل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى

 ٤٩١, ٣٨٩...............يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وأصلحوا
 ١٢٢٥..................يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما
 ١٢٢١, ٤٢٩..........يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل
 ١٢٤٣, ١٢٤٢........يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح

 ١٣٦٨....................ألعز منها األذل وهللا العزةيقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن ا
 ٣٩٧....................مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل اهللا مين عليكم
 ٤.......................يرتل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه
 ١٠٧٩, ١٠٧٧.........يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نساء فوق

 ١٣٧٥, ١٢٦٥, ١٢٦١, ١٢٥٩..............ن يوما كان شره مستطريايوفون بالنذر وخيافو
 ١٢١٧........................يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون

 ١٢٣.....................................................يوم يكون الناس كالفراش املبثوث
 ٣٩٩.........................................يوم ينفخ يف الصور وحنشر اجملرمني يومئذ زرقا
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 ١٣٩٧

 فهرس األحاديث
 ٦٠١...............................................................................أبردوا

 ١١٩٢........................................................أبغض احلالل إىل اهللا الطالق
 ١١٩١......................................................الل عند اهللا الطالقأبغض احل

 ٣٦٣......أتاين ملكان، فجلس أحدمها عند رأسي، واآلخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل
 ٣٩٢.............................................................أتبع السيئة احلسنة متحها

 ١٠٦٥, ١٠٦٤, ١٠٦٣, ١٠٦٢, ١٠٦١, ١٠٢٥...........اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم
 ٦٧٧........تومها ولو حبواأثقل الصالة على املنافقني العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما أل

 ٦٠٥...........أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما؛
 ٦٨٤...............................................أثقل صالة على املنافقني العشاء والفجر

 ٢٧٩........اثنيت عشرة ركعة تصلني من ليل أو هنار، وتتشهد بني كل ركعتني؛ فإذا تشهدت
 ٣٧٦................... اهللا ؟ قال الشرك باهللاجتنبوا السبع املوبقات قالوا وما هي يا رسول

 ١٢٧٥.............................................أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار
 ٦٦٦.....................................................اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا

 ٨٠................................................أحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا، وعبد الرمحن
 ٢٨٤..........احرص على ما ينفعك، واستعن باهللا، وال تعجزن، وإن أصابك شيء؛ فال تقل

 ٣٠٨......بك شيء؛ فال تقل لو أين فعلت كذا؛احرص على ما ينفعك، وال تعجزن، فإن أصا
 ١٣١٣, ٥٣٥..........................أحل الذهب واحلرير إلناث أميت وحرم على ذكورها
 ١٢٢٣................................أحلت لنا ميتتان ودمان وأما الدمان فالكبد والطحال

 ١٢٢٢.............................أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما امليتتان فاحلوت واجلراد
 ٩٩٢.............................................أحي والداك ؟، قال نعم، قال ففيهما فجاهد

 ٤٥....................... أن هناك على أبواب جهنم دعاة من أطاعهم قذفوه فيهاأخرب النيب
 ١٣٣١.........................................................أخروهن حيث أخرهن اهللا

 ١٢٤, ٦٧...................أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر، فسئل عنه فقال الرياء
 ١٠٥٠.........................................أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك

 ٢٧٨.........ل اله من قلب غاف١ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة؛ فإن الدعاء ال يستجاب 
 ١٠٥٠.....................................................................إذا ائتمن خان
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 ١٣٩٨

 ١٠٨٩إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري
 ١١٥٤, ١٠٨٨..................................إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه

 ٤٨٤................إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد
 ١٢٤٣..............................كرت اسم اهللا عليه فكلإذا أرسلت كالبك املعلمة وذ

 ١٢٤٢.............................إذا أرسلت كالبك املعلمة وذكرت اسم اهللا عليها فكل
 ٦٠١..........................إذا اشتد احلر؛ فأبردوا بالصالة؛ فإن شدة احلر من فيح جهنم

 ٦٢٤.....إذا أقيمت الصالة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا
 ٧٠٤...ينة؛ فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم؛ فأمتواإذا أقيمت الصالة؛ فامشوا وعليكم السك

 ٢٥٣...................إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار  قالوا يا رسول
 ٢٤٩....................إذا التقى املسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل واملقتول يف النار قيل يا رسول

 ٨٧٢, ٧١٣, ٦٩٤, ٦١٣, ٥٥٧, ٥٥٤...............إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
 ١١٢٢..................إذا أنابكم شيء يف صالتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء

 ٥٣٣....................................................إذا بلغ املاء القلتني مل حيمل اخلبث
 ٥٤٥...........إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر

 ١١٤٢...............إذا دعا الرجل امرأته على فراشه، فأبت أن جتيء، فبات غضبان عليها؛
 ٢٨٣.................................اسألوه جباهي؛ فإن جاهي عند اهللا عظيمإذا سألتم اهللا ف

 ٦٣٠..................إذا سجد أحدكم؛ فال يربك كما يربك البعري، وليضع يديه قبل ركبتيه
 ٦٢٦............إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم بالسكينة والوقار وال تسرعوا،

 ١٧٣.........لهإذا صعد اخلطيب املنرب فال أحد يتكلم، ومن تكلم فقد لغا، ومن لغا فال مجعة 
 ٦٤٠......إذا صلى أحدكم؛ فليصل إىل سترة مدى صحة هذا احلديث ومعناه ؛ كي ال يقطع

 ٢٣٥....................................إذا ضاقت الصدور عليكم بزيارة القبور مدى صحته
 ٢٣٥..............................................إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور

 ٢٣١.............إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية، أو علم ينتفع به،
 ١٣٣٤........................................................يف صالتكمإذا نابكم شيء 

 ١٣٠٩...........................................إزار املسلم من نصف الساقني إىل الكعبني
 ٢٢٢, ١٩٣.............................استغفروا ألخيكم، واسألوا له التثبيت؛ فإنه اآلن يسأل

 ٥١٨..........................................امسع وأطع، وإن أخذ مالك، وضرب ظهرك
 ١٩٩......................اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا مقابر أنبيائهم وصاحليهم مساجد
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 ١٣٩٩

 ٢٧٧........رب  يا رب  ومطعمه حرام، وملبسه حرام،أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماء يا 
 ١٢٩٨, ١٠٥٩...............................أشهد على هذا غريي فإين ال أشهد على جور

 ٢٠٥..................................اصنعوا آلل جعفر طعاما؛ فإهنم قد جاءهم ما يشغلهم
 ٣٩٩....أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

 ٤٠٣................................................أعطوا األجري أجرته قبل أن جيف عرقه
 ١٣٤٢.....................................................................أعمياوان أنتما

 ٦٢٣.................أعوذ باهللا من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات،
 ٨٢............................................أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات

 ١٤٩....................أعيذك بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، وباسم اهللا أرقيك، من
 ٤٧٦, ٤٦٣, ٤٦٠................................افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة

 ٦٠٧............................ بعد شهر رمضان شهر اهللا الذي تدعونه احملرمأفضل الصيام
 ٦٠٧.................................................أفضل الصيام صيام داود عليه السالم

 ٦٨٩.........................................................أفضل صفوف النساء آخرها
 ٨٢٦, ٨١٩, ٨١٦, ٨٠٢, ٨٠١, ٥٦١...............................أفطر احلاجم واحملجوم

 ٩٥٥.......................................................................افعل وال حرج
 ٩٥٤, ٩٢١......................افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري

 ١٣٤٢, ١٣٤١......................................... ؟  ألستما تبصرانه ؟أفعمياوان أنتما
 ٦٥٣.............................................اقتلوا األسودين يف الصالة احلية والعقرب
 ٦٢٣, ٢٧٧.......................................أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

 ٨٦٦.........................................................اقضوا اهللا؛ فاهللا أحق بالقضاء
 ١٢٩٧...............أكل ولدك أعطيته مثل هذا  قال ال قال اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم

 ١٠٦٢........... ال، فقال النيب استشهد على هذا غرييأكل ولدك أعطيته مثل هذا ؟، قال
 ١٠٦١............أكل ولدك أعطيته هذا ؟ قال ال، قال أليس تريد منهم الرب مثل ما تريد
 ١١٣٨...........أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا

 ٢٠٨....................أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا ؟ أال أدع متثاال إال طمسته،
 ١٩٠...............ثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أن ال تدعأال أبع

 ١٢٩٠.................أال أنبئكم بأكرب الكبائر ؟ قالوا بلى يا رسول اهللا، قال اإلشراك باهللا،
 ١٢٢٧.......................................أال سألوا إذ مل يعلموا، فإن شفاء العي السؤال
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 ١٤٠٠

 ١٩٧...................................أال فال تتخذوا القبور مساجد؛ فإين أهناكم عن ذلك
 ٢٠٠...............................................د؛ إال املقربة واحلماماألرض كلها مسج

 ٧....................اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم الصالة
 ٤٣٣............................................................اإلسالم جيب ما كان قبله

 ١٧٤.........................اإلكثار من الصالة على النيب يف ليلة اجلمعة، ويوم اجلمعة، ويف
 ٧٠٥, ٦٢١....................................................اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن
 ٧٩٣..............................................................اآلن بردت عليه جلدته

 ٧..............ان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشرهاإلمي
 ٣٢٨, ٣٠٨...........اإلميان أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن

 ٩..............................................................اإلميان بضع وسبعون شعبة
 ١٠٣٠......................البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما،

 ٢٤٧.................................................................. قبلهاالتوبة جتب ما
 ٩٧٠, ٩٠٣.............................................احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة

 ٩٠٠, ٨٩٩....................................................................احلج عرفة
 ١٢٢٨......................................احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهات

 ٢٧٦...............الدعاء يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة؛ فإن فيه ساعة ال يوافقها عبد مؤمن
 ٤٤١....................................................................الدعاء مخ العبادة
 ٩٠٠, ٤٤١.............................................................الدعاء هو العبادة

 ٧٢٨, ٥٢٠, ٥١٩, ٥١٦, ٥١٠, ٤٨٦, ٤٧٠, ٤٣٩.......................يحةالدين النص
 ٩٩٥..................................................الذهب بالذهب وزنا بوزن مثال مبثل

 ١٠٠٠..............الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثال مبثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا
 ٩٢...........................الذي يقرأ القرآن الكرمي ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران

 ٨٩.................................. أجرانالذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له
 ١٢٧١.................السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم
 ٢٣٩..................السالم عليكم أهل الديار من املسلمني واملؤمنني، وإنا إن شاء اهللا بكم

 ٦٣٤.............................................................السالم عليكم ورمحة اهللا
 ٢٢٢...................السالم عليكم يا أهل القبور، يغفر اهللا لنا ولكم، أنتم سلفنا وحنن يف

 ٦٣٢.................................................الم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلنيالس
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 ١٤٠١

 ٦٧..........الشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء يف ظلمة
 ٨٠١, ٨٠٠, ٧٩٩................................................الصوم يل وأنا أجزي به

 ٨٠٢, ٨٠٠................الصوم يل وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي
 ٦٩.................................................الطرية شرك، الطرية شرك، الطرية شرك

 ٣٥٩....................................د الذي بيننا وبينهم الصالة من تركها فقد كفرالعه
 ٩٨٢, ٨٨٦, ٣٥٧, ٣٣٨.............العهد الذي بيننا وبينهم الصالة؛ فمن تركها فقد كفر

 ١٣٩............................................................................العني حق
 ٥٥٠..................................العني وكاء السه، فإذا نامت العينان؛ استطلق الوكاء

 ٤٤٨.......................الغيبة بأهنا ذكرك أخاك مبا يكره يف غيبته، قالوا يا رسول اهللا  إذا
 ٤٤٦..............غيبة ذكرك أخاك مبا يكره قيل أرأيت إن كان يف أخي ما أقول ؟ قال إنال

 ١٠٦٤............... على جور١٢٥ ٣ألك ولد سواه ؟ قال نعم قال فأراه قال ال تشهدين 
 ٨٠٩.............اهللا أكرب اللهم أهله علينا باألمن واإلميان والسالمة واإلسالم ريب وربك اهللا

 ٧٣٦...........اجعل يف مسعي نورا، ويف بصرياللهم اجعل يف قليب نورا، ويف لساين نورا، و
 ٩٦٤.................................................................اللهم ارحم احمللقني

 ٤٢٣................................................اللهم أعين عليهم بسبع كسبع يوسف
 ٧٥٢, ٧٤٩.اللهم اغفر له، وارمحه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله

 ٦٤٣.................اللهم إنك أنت السالم، ومنك السالم، تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام
 ٧٩...................................اجلنة وما قرب إليها من قول أو عملاللهم إين أسألك 

 ٤٣٩.............اللهم إين عبدك وابن أمتك ناصييت بيدك  إىل قوله  أسألك أن جتعل القرآن
 ٨٤٤............................................................اللهم اهدنا فيمن هديت

 ٧٠١................................اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، وتولين
 ٨٠٩..... وربك اهللاللهم أهله علينا باليمن واإلميان والسالمة واإلسالم هالل خري ورشد ريب

 ١٧٢..........اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت حممدا الوسيلة والفضيلة،
 ٦٣٢...اللهم صل على، حممد، وعلى آل حممد كما صليت على، إبراهيم، وعلى آل إبراهيم

 ٦٩..................................اللهم ال خري إال خريك وال طري إال طريك وال إله غريك
 ٦٩..... يدفع السيئات إال أنت وال حول وال قوة إال بكاللهم ال يأيت باحلسنات إال أنت وال

 ٨٨٤................................................اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت
 ١٣٦٧.................................املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف
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 ١٤٠٢

 ٥٠٩..............................................املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
 ٩١......................املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع

 ٢٦................................................لم كالبنيان يشد بعضه بعضااملسلم للمس
 ١٠١٠.........................املسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال

 ٢٠٦, ٢٠٢..........النائحة إذا مل تتب قبل موهتا؛ تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران
 ١٤٨.................................................النيب رقى ورقي وأمر بالرقية وأجازها

 ٢٦٣............................النيب قبل هدايا بعض الكفار؛ مثل هدية املقوقس ملك مصر
 ٨٢٨.........النيب كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ويقبل وهو متوضئ ملا كان مالكا إلربه
 ٨٣٢.......النيب كانت تدركه الصالة وهو جنب من غري احتالم ويصوم مث يغتسل بعد ذلك

 ٢٦٥.............................................النيب هنى املسلم أن يقيم بني أظهر املشركني
 ٢٢٠..................................................النهي عن اتباع امليت بصوت أو نار

 ٩٩١............................................. الظفر فمدى احلبشةأما السن فعظم، وأما
 ٢٢٥............................أمر النيب بأن يصنع آلل جعفر طعام ألنه جاءهم ما يشغلهم

 ٦٢٧.....................................................أمرت أن أسجد على سبعة أعظم
 ٣٤٨...............أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

 ٢٢٠.....................أمرنا الرسول باالستغفار للميت املسلم وسؤال التثبيت له بعد دفنه
 ٥٥٠....................نا رسول اهللا إذا كنا سفرا أن ال نرتع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن؛أمر

 ١٢٠٠....................امكثي يف بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حىت يبلغ الكتاب أجله
 ١١٩٨..............................................امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله

 ٢٤٢......................إن أبيت إال أن تصنع فعليك هبذا الشجر كل شيء ليس فيه روح
 ٣١٩............اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبقإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 

 ١٤٩..............................................إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا
 ١٢٧.........................................................إن أصدق احلديث كتاب اهللا

 ١٢٩٥.............................إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه
 ١٣٦٣..........................إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم

 ٣٠٦............... كما بدأ وهو يأرز بني املسجدين كماإن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا
 ٥١١.................أن اإلنسان إذا لعن من ال يستحق اللعنة فإن اللعنة ترجع على من قاهلا

 ٤٢٩............................................................إن التوبة تقبل ما مل يغرغر
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 ١٤٠٣

 ٣٠٦...................................إن الدين يأرز إىل احلجاز كما تأرز احلية إىل جحرها
 ٦٨١................ وملأن الذين جاءوا إىل النيب يف مسجد اخليف وجلسوا يف ناحية املسجد

 ٦٠٤..............إن الرجل إذا نام؛ عقد الشيطان على ناصيته ثالث عقد، وقال ارقد؛ فإن
 ٨٠٠..................أن الرجل يأيت يوم القيامة بأعمال صاحلة أمثال اجلبال، ويأيت وقد شتم

 ٧٠.........................................................إن الرقى والتمائم والتولة شرك
 ٩٨...................................إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

 ٥٧٨............م وإن مل جيد املاء عشر سنني، فإذا وجد املاء؛ فليمسهإن الصعيد طهور املسل
 ٢٨٧......................إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني ما فيها يهوي هبا يف النار أبعد ما

 ٢٨٥...............................................إن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف
 ٩٠٥.....................إن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني، قال تعاىل ياأيها الرسل كلوا

 ٣٧٧............................................................لداء والدواءإن اهللا أنزل ا
 ١٢٢٠..................................................إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا

 ١٠٧٨, ١٠٦٧.........................إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث
 ١٢٣٩...........إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم

 ٣٧٧..............................................إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم
 ٦٨٨.........................................امن الصفوفإن اهللا ومالئكته يصلون على مي

 ٤٨٨......................أن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها
 ٤١٨...........إن اهللا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلساهنا

 ٥٤١.................................................................إن املؤمن ال ينجس
 ١٣٥٣....................................إن املرأة عورة؛ فإذا خرجت؛ استشرفها الشيطان

 ٧٣٨........................................................هللاإن املساجد إمنا بنيت لذكر ا
 ٢٤٩..........................إن املسلم إذا هم بالسيئة ومل يعملها؛ فإهنا تكتب له حسنة

 ١٢١٩.....................إن املفلس من يأيت يوم القيامة حبسنات أمثال اجلبال، مث يأيت وقد
 ٢٣٧..............أن امليت إذا وضع يف قربه وانتهى من دفنه وتوىل عنه أصحابه وإنه ليسمع

 ٢٠٤..........................................................إن امليت يعذب مبا نيح عليه
 ٢٠٦...................................................قربه مبا نيح عليهأن امليت يعذب يف 

 ٧٠٣..................أن النيب استفتح الصالة، فكرب، مث أومأ إليهم أن مكانكم، مث دخل، مث
 ٨٠٨..........أن النيب خطب يف آخر يوم من شعبان فقال  أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم
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 ١٤٠٤

 ١٤٣...........أن النيب رأى رجال يف يده حلقة من صفر، فقال  ما هذه ؟ ، قال من الواهنة،
 ١٢٦٥...................................ري وإمنا يستخرج به من البخيلإن النذر ال يأت خب

 ١٢٦٨, ١٢٥٨...........................إن النذر ال يأيت خبري، وإمنا يستخرج به من البخيل
 ١٢٤٩...............................................إن اليمني منفقة للسلعة ممحقة للربكة

 ٨٣٨, ٨١٤...إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم
 ٨١٣, ٢١٧.......ابن أم مكتوم، وكان رجالإن بالال يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حىت يؤذن 

 ٧٥٦...............أن جنازة قدمت إىل النيب ليصلي عليها فسأل هل عليها دين ؟ فقالوا نعم
 ٤٧٨, ١٧١........إن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا،

 ٨٣١........أن رجال قال يا رسول اهللا أوصين، قال  ال تغضب ، فردد مرارا قال  ال تغضب
 ١٠٠........................................... رجال قرأ سورة من ثالثني آية شفعت لهأن

 ٦٥٥.....أن عمرو بن سلمةكان يصلي بأصحابه وهو صغري السن، وكان إذا سجد؛ انكشف
 ١٣٠٩.................أن قوما يصبغون حلاهم بالسواد يف آخر الزمان كحواصل احلمام

 ٧١٥........................إن هللا عمال بالليل ال يقبله بالنهار، وعمال بالنهار ال يقبله بالليل
 ٧٦٠............... بالليل ال يقبله بالنهار، وهللا عمل بالنهار ال يقبله يف الليلإن هللا عمال

 ١١٥١............................................................إن لنسائكم عليكم حقا
 ٤١٨.................................................................إن من البيان لسحرا

 ٢٩٢.................أن من الثالثة الذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب
 ٢٤٠..القبورإن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون املساجد على 
 ٩٨.............إن من قرأ ثالث آيات من سورة احلشر وكل اهللا به سبعني ملكا يصلون عليه

 ٢٤٠........إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد
 ١٩٩...............إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أال؛ فال تتخذوا

 ٤٥٦.............، فليخفف؛ فإن وراءه الضعيف وذا احلاجةإن منكم ملنفرين؛ فمن أم الناس
 ١٣٦٣, ١٢٩٥, ١٢٩٤................................................أنت ومالك ألبيك

 ٣٨٨...........................................................أنظروا هذين حىت يصطلحا
 ٤٧................إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا، فإذا

 ١٣٦٥, ٩٠٥, ٨١١, ٨١٠, ٧٩١, ٧٥٧, ٦١٢, ٥٧١, ٥٧٠, ٥٤٤...إمنا األعمال بالنيات
 ٤١١........................................................................هللاإمنا السيد ا

 ١٣٠٢................................................................إمنا الطاعة باملعروف
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 ١٤٠٥

 ٣٨٣..............................................................إمنا الطاعة يف املعروف
 ٤٥٦..........................................................إمنا بعثتم مبشرين ال منفرين

 ٦٢٤..................إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب؛ فكربوا، وال تكربوا حىت يكرب، وإذا
 ٥٢٦....................................................إمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية

 ٨٤١...... عن مليت فليس مينإنين أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، ومن يرغب
 ٧١٦.......................................................أنه مجع من غري خوف وال سفر

 ١٣٤١..................................................إنه رجل أعمى تضعني ثيابك عنده
 ٨٤٥...............أنه ردد قوله تعاىل إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز
 ٢٠١..............أنه صلى على القرب يف قصة املرأة أو الرجل الذي كان يقم املسجد، فمات

 ٤٦٩.........ختالفا كثريا؛ فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدينإنه من يعش منكم فسريى ا
 ١٠١................................................................إهنا تعدل ثلث القرآن
 ٩٨....................................................................إهنا ال تطيقها البطلة

 ٣٧٧..............................................................إهنا من عمل الشيطان
 ٩٧...........................أهنما يأتيان يوم القيامة، يقدمان القرآن، كأهنما غمامتان أو غيايتان

 ٢٩٠.......................أهنن من أهل النار، ووصفهن بأن رءوسهن كأسنمة البخت املائلة
 ٨٣١.......................................................................إين امرؤ صائم

 ٤٠٣.........................إين حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم حمرما؛ فال تظاملوا
 ١١٢٨, ١١٢٧............................................إين مكاثر بكم األمم يوم القيامة

 ٥١٧.......أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد، فإنه من يعش منكم فسوف
 ٤٦٣..............ه من يعشأوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد؛ فإن

 ١٢٥٧................أوف بنذرك فإنه ال وفاء بنذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلكه ابن آدم
 ٢٠٨...........أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل أو العبد الصاحل؛ بنوا على قربه مسجدا،
 ١٩٧.........أولئك إذا مات فيهم العبد الصاحل  أو الرجل الصاحل ؛ بنوا على قربه مسجدا،

 ٢٤٠........................................................... اهللاأولئك شرار اخللق عند
 ٢١٣........................................إياكم والغلو؛ فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو
 ٨١٢............................................إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة

 ٤١٥...................آية املنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان
 ٢٧١...................آية املنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمتن خان
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 ١٤٠٦

 ١٢٩٨............................ سواء، قال بلى، قال فال إذاأيسرك أن يكونوا إليك يف الرب
 ١٠٦٤, ١٠٦٢.................أيسرك أن يكونوا لك يف الرب سواء ؟، قال نعم، قال فال إذن

 ١٣٢٧...............................أميا امرأة أصابت خبورا؛ فال تشهد معنا العشاء اآلخرة
 ١٣٢٨................................أميا امرأة أصابت خبورا؛ فال تشهد معنا صالة العشاء

 ٨٦, ٨٥........................................................أين اهللا ؟  قالت يف السماء
 ١١٤٨, ١١٤٧....زوجة أيب سفيان شكت إىل رسول اهللا خبل زوجها، واستأذنته أنبأن هندا 

 ١٤٠...بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، أو عني حاسد، اهللا يشفيك،
 ٧٣٧.................بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا، اللهم اغفر يل ذنويب وافتح

 ٧٤٧.........................................................بسم اهللا وعلى ملة رسول اهللا
 ٧٣٦.................عتصمت باهللا، توكلت على اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا،بسم اهللا، ا

 ٤٥٦....................................................................بشروا وال تنفروا
 ٢٥١...............................................بشروا وال تنفروا، ويسروا وال تعسروا

 ٨٨٦.......................................بني الرجل وبني الشرك أو الكفر ترك الصالة
 ٣٥٧.........................................بني العبد وبني الكفر  أو الشرك  ترك الصالة

 ٩٨٢, ٣٥٩, ٣٣٨.......................................بني العبد وبني الكفر ترك الصالة
 ٣٤٣............................................بني العبد وبني الكفر والشرك ترك الصالة

 ٧٩٨...................................................تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم
 ٥٤٠.........................................................حتته مث تقرصه مث تنضحه باملاء

 ٥٣٨..........................................تقرصه باملاء، مث تنضحه، مث تصلي به حتته، مث
 ٣٧٧..............................................................تداووا وال تداووا حبرام

 ٤٨١...................................................تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها
 ٨٨٣........................................................تسحروا فإن يف السحور بركة

 ٨٠...................................................................تسموا بأمساء األنبياء
 ٣٣٠.......تعافوا احلدود فيما بينكم، فإذا بلغت احلدود السلطان؛ فلعن اهللا الشافع واملشفع

 ٧٠٨............تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك؛ فال انتقش
 ٤٩.........تقدموا فأمتوا يب، وليأمت بكم من خلفكم، وال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا

 ٧٠٠..................................................تقدموا وأمتوا يب وليأمت بكم من بعدكم
 ١٠٠٣.................................تويف ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه ألهله



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٠٧

 ٤٠٣.................ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم من استأجر أجريا فاستوىف منه
 ٣٧٥, ٣٧٤...............ثالثة ال يدخلون اجلنة مدمن مخر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر

 ٤٣٠................................................................مث يستغفرون فيغفر هلم
 ٥٧٩....................................................جعلت يل األرض مسجدا وطهورا

 ٩٥٣.....................................................................مجع كلها موقف
 ٩١٨......................................................................حجي عن أبيك

 ٧٢................................حدثوا الناس مبا يعرفون، أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله
 ١٣٤١.............حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت كنا مع النيب حمرمات، فكنا إذا مر بنا

 ٧٥٤, ٥٥٨.................................................حرمة املسلم ميتا كحرمته حيا
 ١١٣١...........................ينب رضي اهللا عنها وهو يصليمحل النيب أمامة بنت ابنته ز

 ٢٢١..................حينما تويف ابنه إبراهيم أنه وقف عليه الصالة والسالم عند قربه ولقنه
 ٩٥٣, ٩٤٨, ٩٤٤, ٩٠١, ٩٠٠......................................خذوا عين مناسككم

 ٣٤٢.............................................مخس صلوات فرضهن اهللا يف اليوم والليلة
 ١٣٣١خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها، وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا

 ٦٩٠...........................................................خري صفوف النساء آخرها
 ١٠١٠.............................................................خريكم أحسنكم قضاء

 ١١٣٨...........................................خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهلي
 ١٢٣٢, ٨٣٦, ٨٣٥, ٨٢٠...................................دع ما يريبك إىل ما ال يريبك

 ٥٥........................................دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم، قذفوه فيها
 ٤٠٤..............رندعوة املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام، ويقول اهللا وعزيت وجاليل؛ ألنتص

 ١٢٢٧....ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم
 ١٠٢٠.....ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب  يا رب ومطعمه

 ٨٨٤..................................ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا
 ٦٣٦........................... صالتهرأى رجال يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد

 ٨٢١............................................رأيت النيب ما ال أحصي يتسوك وهو صائم
 ٩٦٤.....................................................................رحم اهللا احمللقني

 ٧٥٩.........رفع القلم عن ثالثة الصغري حىت يبلغ، والنائم حىت يستيقظ، واجملنون حىت يفيق
 ١٣٦٧........رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت يبلغ وعن اجملنون
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 ١٤٠٨

 ٦٢٦.............................................................زادك اهللا حرصا وال تعد
 ٢٦٣................................ار النيب عمه أبا طالب وهو حيتضر، ودعاه إىل اإلسالمز

 ٢٣٩, ٢٣٣, ١٨٧.......................................زوروا القبور، فإهنا تذكر باآلخرة
 ٢١٦..................................................زوروا القبور؛ فإهنا تذكركم باآلخرة

 ١٥٦..................................سئل النيب عن النشرة قال  هي من عمل الشيطان
 ٢٥٢......................................................سباب املسلم فسوق وقتاله كفر

 ٦٢٥...................................................................سبحان ريب العظيم
 ٦٢٥...................................................الئكة والروحسبوح قدوس رب امل
 ١٢٤٠...............................................................مسوا اهللا أنتم وكلوا

 ٩٧..................................سورة الواقعة سورة الغىن، فاقرءوها وعلموها أوالدكم
 ٨٧٨............................................صاع من بر صاع من شعري صاع من متر

 ٨٥٩, ٦٣٩................................................صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا
 ٦٧٨............................صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة

 ٦٧٣................................................................صالة الليل مثىن مثىن
 ٩٧٢.... مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد احلرامصالة يف

 ٦٣٤, ٦٠٨.....................................................صلوا كما رأيتموين أصلي
 ٧٩٨...........................................................................صلي أمك
 ١٧٦..................................................مع النيب من آخر الليل صلى حذيفة

 ٦١٤.............................صلي قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب
 ١٣٥٠............ البقر يضربون هباصنفان من أهل النار مل أرمها رجال معهم سياط كأذناب

 ٨٠٣........................................................صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
 ٨٠٥.............................صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فاقدروا له

 ١٠٢٤..............................................عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها
 ٢١٢..............................عجب الذنب، الذي منه يركب خلق اإلنسان يوم القيامة

 ٩٥......................هاعرضت علي ذنوب أميت، فلم أر أعظم من رجل حفظ آية مث نسي
 ١٣٦٦, ١٣٦٥..عفي ألميت اخلطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل به

 ١٤٠...................................عفي ألميت ما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل
 ٩٧.......................................علموا نساءكم سورة الواقعة؛ فإهنا سورة الغىن
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 ١٤٠٩

 ٥٢٠.....................................................على املرء املسلم السمع والطاعة
 ٧١٠, ٤٥٩ ,٢١٧......................................عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين

 ٦٠٢, ١٧١....عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، متسكوا هبا، وعضوا
 ٩٣٠...........عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، أهنا هي والنساء كن مع النيب حمرمات،

 ١٣٤٤............................................عندما سئل عن احلمو فقال احلمو املوت
 ٥٦٩...............................................غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم

 ٢٤٤............ما رأى سترا وضعته عائشة رضي اهللا عنها على اجلدار وفيهغضب النيب حين
 ١٣٢٤..................................................................غريوا هذا الشيب

 ١٣٢٤, ١٣٠٩........................................غريوا هذا الشيب وجنبوه السواد
 ٦٢٥................................................................................فأمتوا

 ٤٠١..............................................فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم
 ١٠٨٤......................................................فاظفر بذات لدين تربت يداك

 ٧٠٢....................................................فالنيب صعد املنرب وهو يصلي ونزل
 ٢٥٩.............................درت منه إىل غري مستحق فإهنا تعود عليهفإن اللعنة إذا ص

 ١٧٧.........................................فإن خري صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة
 ٩٢٦, ١٦٢........................................فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

 ٤٦١........فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا؛ فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين
 ٤٥٨...........عليكم بسنيت وسنة اخللفاءفإنه من يعش منكم؛ فسوف يرى اختالفا كثريا؛ ف

 ٧٧٦...................................................................فترد على فقرائهم
 ٧٨٤....................................................فرض رسول اهللا زكاة الفطر صاعا

 ٧٨٥.........................فرض رسول اهللا صدقة الفطر صاعا من الرب أو حنوه من الطعام
 ١٢٧١.....................................................فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت

 ٥٢٠..............................فعليكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد
 ١٠٠٩..............................ل الربا وموكله وشاهديه وكاتبهفقد لعن رسول اهللا آك
 ٧٦٠.................................................................فكأمنا وتر أهله وماله

 ٦٥٧, ٥٦٢......................................فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا
 ٢٤٢........................................................................فليخلقوا حبة

 ١٩................فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا،
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 ١٤١٠

 ١٢٣٢, ٨٣٥..................................فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه
 ٤٩٩................................................................تطع فبقلبهفمن مل يس

 ١٣٩..........قال النيب لعامر بن ربيعة ملا عان سهل بن حنيف  أال بركت ؟  أي قلت اللهم
 ١٩٢..................قال ألهله ملا بلغه استشهاد جعفر بن أيب طالباصنعوا آلل جعفر طعاما؛

 ١٧٦............قام النيب يصلي من الليل، فقام ابن عباس وصلى معه، وأقره النيب على ذلك
 ٢٩١..................................................................قدر اهللا وما شاء فعل

 ٦٧٢.............قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، وكان يقرأ مترسال وكان يدعو عند آيات
 ٤١١....................................................................قوموا إىل سيدكم

 ٢٣...............كان الناس يسألون الرسول عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر، خمافة أن أقع فيه
 ٨٢٧............................................................كان النيب يقبل وهو صائم

 ٦٢٥......ك، اللهمكان رسول اهللا يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وحبمد
 ٨٤١............كان عليه الصالة والسالم يعتكف يف العشرة األوسط من رمضان طلبا لليلة

 ٣٦٩......................................كان نيب من األنبياء خيط، فمن وافق خطه؛ فذاك
 ٣٦٨..........................كان نيب من األنبياء خيط؛ فمن وافق خطه؛ فذاك مدى صحته

 ٥٣٦.............؛كان يصلي، فخلع نعليه يف أثناء الصالة، فخلع الصحابة نعاهلم، فلما سلم
 ٥٨٦.........................كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام وال نؤمر بقضاء الصالة

 ٨٢٨.........................................................كان يقبل زوجاته وهو صائم
 ٩٧٧...................كان يقول بني الركن اليماين واحلجر األسود ربنا آتنا يف الدنيا حسنة

 ٤١٥...............كربت خيانة أن حتدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب
 ٣٦٨..........................................................كذب املنجمون ولو صدقوا

 ٣٦٨.............................................كذب املنجمون ولو صدقوا مدى صحته؟
 ٤٤٦.....................................كل املؤمن على املؤمن حرام؛ دمه، وماله، وعرضه

 ٢٤٨...........................................................كل أميت معاىف إال اجملاهرين
 ١٦٣, ١٦٢, ١٥٩..................................كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 ٤٣١............................................كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون
 ١٠١٠.........................رطكل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل ولو كان مائة ش
 ٧٩٩..................................كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به

 ٧٩٩.................كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به املراد من احلديث
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 ٨٠٠............................كل عمل ابن آدم له كفارة إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به
 ٩٨٩...............................................................كل غالم رهينة بعقيقته
 ٩٨٧..............................................................كل غالم مرهتن بعقيقته
 ١٠١٢........................................................ة فهو رباكل قرض جر منفع

 ١٠١٠, ٧٧٩...................................................كل قرض جر نفعا فهو ربا
 ٥٤٢........................................................كل مسكر مخر، وكل مخر حرام

 ٥٩٨...............................................كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته
 ٤٦٠..................كلها يف النار؛ إال واحدة قالوا من هي ؟ قال ما أنا عليه وأصحاب ي

 ٥٩١, ٥٨٩....................................كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا
 ١٣٤٤...........إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا مخارها من علىكنا مع النيب حمرمات وكنا 

 ١٣٤٦..............كنا مع النيب حمرمات، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا مخارها من على
 ٩٢٩................كنا مع النيب حمرمات، فكنا إذا مر بنا الرجال؛ سدلت إحدانا مخارها من

 ١٩٢.............................كنا نعد صنعة الطعام واالجتماع إىل أهل امليت من النياحة
 ٢٣٥..........................يتكم عن زيارة القبور أال فزوروها فإهنا تذكر باآلخرةكنت هن

 ٦٤٣..............................ال إله إال اهللا وحده، ال شريك له، له امللك وله احلمد
 ١٠٢٦, ١٠٠٧, ١٠٠٦, ١٠٠٤, ١٠٠٢, ١٠٠١, ٩٩٧..............ال تبع ما ليس عندك
 ١٩٦................................................................ال تتخذوا قربي عيدا

 ٢٠١................................................ال جتلسوا على القبور، وال تصلوا إليها
 ١٢٤٤.....................................................بيتا فيه كلبال تدخل املالئكة 

 ٢٤١..................................ال تدع صورة إال طمستها، وال قربا مشرفا إال سويته
 ٢٥٢......................................ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

 ٤٩٠, ٤٨٧, ٤٨٦, ٤٨١, ٤٧٦, ٤٧٥...................ال تزال طائفة من أميت على احلق
 ١٢٧٢, ٩٧٢, ٩٣٤, ٢٣٦, ١٩٥.....................ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد

 ١٩٥............................................................................ال تشدوا
 ١٦٨.............................................. كما أطرت النصارى ابن مرميال تطروين

 ٢٥١...............................................................ال تعينوا عليه الشيطان
 ٣٢٩...............................................................ال تفاضلوا بني األنبياء

 ٣٠٧...........................................ال تقوم الساعة إال على شرار اخللق عند اهللا
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 ١٤١٢

 ٣٠٧............................................ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض اهللا
 ٦٧٦..........................................................ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا
 ١٣٣٣........................................................ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا

 ٦٨٨.........................................عوا إماء اهللا مساجد اهللا وبيوهتن خري هلنال متن
 ١٣٢٧, ١٣١٢, ٨١٨.......................ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وليخرجن تفالت

 ١٢٥٦.........................ال تنذروا فإن النذر ال يأيت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل
 ١٠٤٦, ٩٨١..........................................ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر
 ٦٨٥..................................................ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد

 ٦٥٤............................................................ة لفذ خلف الصفال صال
 ٦٢٧, ٦٢٠..............................................ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب
 ٨١١....................................................ال صيام ملن مل يبيت النية من الليل

 ٨٠٧............................................ال صيام ملن مل يبيت أو جيمع النية من الليل
 ٨٠٦..................................................ال صيام ملن مل جيمع الصوم من الليل
 ٨٠٧....................................................ال صيام ملن مل جيمع النية من الليل

 ١٢٣٨, ٩٩٨...........................................................ال ضرر وال ضرار
 ١٣٠٢................................اعة ملخلوق  من والد أو زوج  يف معصية اخلالقال ط

 ١٣٤٥, ١١١٤, ٨٩٠, ٣٨٣...........................ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
 ٨١٠.....................................................................ال عمل إال بالنية

 ٣٥٦..........................ال فضل لعريب على أعجمي وال أبيض على أسود إال بالتقوى
 ٢٨٣................................................ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت

 ١٠٨٨....................................................ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل
 ١٢٦٩................................. وفاء لنذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلك ابن آدمال

 ٥١٠, ٤١٤................................ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه
 ٤٨٤......................................ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به

 ١٢٦١.............................................ال يأيت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل
 ٢٦٧.......................................................ال يبقى يف جزيرة العرب دينان
 ٨٩٠.......................................جها شاهد إال بإذنهال جيوز المرأة أن تصوم وزو

 ٣٧٧..............................................................ال حيل السحر إال ساحر



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤١٣

 ٨٩٠..............ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد  يعين حاضر  إال بإذنه وال تأذن يف
 ١٣٥٨, ٧٢٥..........ال حيل المرأة تؤمن باهللا أن تسافر مسرية يوم وليلة  ويف رواية أخرى

 ١٢٠١..............ث ليالال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثال
 ١٢٠١...............ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث، إال

 ١٣٥٧, ٩١٣, ٧٢٥, ٧٢٣.....ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يومني
 ٩١١...................ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يومني؛ إال مع

 ١٣٦٠, ١٣٥٩, ٩١٢.............هللا واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم وليلةال حيل المرأة تؤمن با
 ٣٨٧................................................ال حيل ملؤمن أن يهجر أخاه فوق ثالث

 ٣٨٧..........ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه املسلم فوق ثالث؛ يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض
 ٣٨٦....................ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال؛ يلتقيان، فيعرض هذا،

 ٣٨٩.............................................ه فوق ثالثال حيل ملسلم أن يهجر أخا
 ١٠٢٨, ١٠١٩..................................ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه

 ٣١٢, ٣١١........................................................ال يرد القدر إال الدعاء
 ٧٠١................................................ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا

 ٧٩............................................................ال يسأل بوجه اهللا إال اجلنة
 ١١٣٩.......................ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر

 ٤٠٢...............................................لنبوةال يفضله النبيون إال بفضل درجة ا
 ٦٥٧, ٥٧٨, ٥٥١........................ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ

 ١٣٢٠..................................................ال يقبل اهللا صالة حائض بغري مخار
 ٥٨٢, ٥٦٤.......................................................ال ميس القرآن إال طاهر
 ٥٦٣, ٥٦٢.....................................................ال ميس املصحف إال طاهر

 ٦٥١, ٥٥٣, ٥٥٢................................ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا
 ١١١٨, ٩٢٥.....................................................ال ينكح احملرم وال ينكح

 ٦٥٠................................................النيب أمر برد املار بني يدي املصليألن 
 ٧١٢..............................ألن النيب رخص ألم ورقة أن تصلي بأهل دارها إمامة هلم

 ٦٦٧......................................................ألن النيب منع من الوترين يف ليلة
 ٧٣٧...........................................ألن النيب هنى احلائض عن اللبث يف املسجد

 ١٥٧.......................................................ألن النيب هنى عن تعليق التمائم
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 ٨١٢............................................................لبيك عمرة أو لبيك حجا
 ١٠١٧, ١٠٠٨.....................................ه وشاهديه وكاتبهلعن آكل الربا وموكل
 ١٢٧٠, ٢٣٥, ٢١٦, ٢١٥, ٢٠٣, ١٨٨...........................لعن اهللا زائرات القبور
 ١٢٧٠, ٢٣٣, ٢١٥, ١٩٠, ١٨٨..................................لعن اهللا زوارات القبور
 ٣٧٩.............................................................لعن اهللا من ذبح لغري اهللا

 ٣٩١..................لعن اهللا من لعن والديه قالوا وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال يلعن أبا
 ٢٥٩.....................................................................لعن املؤمن كقتله

 ٢٣٤...........................................................ن اختذ القبور مساجدلعن م
 ١٢٧٢..........................لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

 ٦٥٤...................................................................لفرد خلف الصف
 ٤٩.........لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام، مث آمر رجاال معهم حزم من حطب، مث أخالف

 ٧٤٦, ٢٢١.....................................................لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا
 ٤٠٣..................... املظلوم؛ فإنه ليس بينهاملا بعث معاذا إىل اليمن؛ قال له واتق دعوة

 ٩١٤.........ملا مسع رجال يقول لبيك عن شربمة قال ومن شربمة ؟ قال أخ يل قال هل حججت
 ١٩٤................ملا نزل برسول اهللا  يعين نزل به املوت ؛ جعل يطرح مخيصة له على وجهه،

 ١٣٠٠.....................................لن يرضى اهللا عن املرأة حىت يرضى عنها زوجها
 ٢٨٥................................... سقت اهلديلو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما

 ٢٩١................لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي معي حىت أشتريه
 ٢٩١..............................................لو أين فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا

 ٦٧٧.......لو رأى النيب ما أحدث النساء ملنعهن من املساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها
 ١١٤٢... من عظم حقهلو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد؛ ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

 ١٣٠٠...............لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغري اهللا؛ ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها
 ٤٣٠........................................لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم، وجاء بقوم يذنبون

 ٦٤٩...................لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خريا له
 ٧٠٠....إال أن يستهموا عليه الستهموالو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا 
 ٤٣٠.....................................لوال أنكم تذنبون خللق اهللا خلقا يذنبون فيغفر هلم
 ١٢٣٣.......................................لوال إين أخشى أن تكون من الصدقة؛ ألكلتها

 ٢٥٩................................ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤١٥

 ٣٩٠....................ليس الواصل باملكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رمحه وصلها
 ١٣٢١...........................................................ا من تشبه بغريناليس من

 ٢٠٦...........................ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية
 ٧٠٠......................................................ليلين منكم أولو األحالم والنهى

 ٧٣٥....لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوهبم مث ليكونن من الغافلني
 ٩٩١, ٩٩٠.........................................ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا

 ٥١٤..................................................... يفعلون كذا وكذاما بال أقوام
 ٨٣٧..................................ما زالت أميت خبري ما عجلوا الفطور وأخروا السحور

 ١٣٠٩...................................................ما كان أسفل الكعبني فهو يف النار
 ٦٧٢........................ما كان يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشر ركعة

 ٦٢٠, ٦١٩.........................................................ما يل أنازع يف القرآن
 ٣٩٨.......مة؛ صفحتما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها؛ إال كان يوم القيا
 ٢٦.........................مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد

 ٢٤٥..............................................................مدمن اخلمر كعابد وثن
 ٢٤٥................................................................مدمن مخر كعابد وثن

 ٥٩٨, ٥٠٩, ٤٩٠, ٥٨.................مروا أوالدكم بالصالة لسبع، واضربوهم عليها لعشر
 ٤٢............رمروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم عليها وهم أبناء عش

 ١٣٦٠.......................................................مسرية يوم إال مع ذي حمرم
 ٥٥٧............................................................مطهرة للفم مرضاة للرب

 ١١٤٥..................................................ملعون من خبب امرأة على زوجها
 ٨٣٦..........................................من اتقى الشبهات، فقد استربأ لدينه وعرضه

 ٣٦٦..................من أتى عرافا أو كاهنا، فصدقه مبا يقول؛ فقد كفر مبا أنزل على حممد
 ٣٦٦............قبل صالته أربعني يومامن أتى عرافا، فسأله عن شيء، فصدقه مبا يقول؛ مل ت

 ٣٦٦...........من أتى عرافا، فسأله عن شيء، فصدقه مبا يقول؛ مل تقبل له صالة أربعني يوما
 ٣٦٧..............من أتى كاهنا أو عرافا، فصدقه مبا يقول؛ فقد كفر مبا أنزل على حممد

 ٣٧٥, ٣٦٦, ٣٥٥...............من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد
 ٥٤٦, ٥٢٧, ٤٧٨, ١٧١, ١٦٦, ١٦١, ٣٧....هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث يف أمرنا 

 ١٨٢, ١٦٥...........................................من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤١٦

 ١٠٠٤.............من أسلف يف شيء؛ فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم
 ٥١٧............................من أطاع األمري فقد أطاعين، ومن عصى األمري فقد عصاين

 ٣٧٥.....................عبة من السحر زاد ما زادمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس ش
 ١٠٤٨.................من اقتطع شربا من األرض بغري حق طوقه يوم القيامة إىل سبع أرضني

 ٣٨٤........من التمس رضى اهللا بسخط الناس؛وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضى الناس
 ٧٠١...................................................من أم قوما ومل يدع هلم؛ فقد خاهنم

 ٣٤٨.................................................................من بدل دينه فاقتلوه
 ٧٣٥............................................ على قلبهمن ترك ثالث مجع هتاونا طبع اهللا

 ١٣٢١..........................................................من تشبه بقوم؛ فهو منهم
 ٨٤٠.................من تطوع فيه خبصلة من خصال اخلري كان كمن أدى فريضة فيما سواه

 ١٤١...........................................................من تعلق متيمة فال أمت اهللا له
 ٥٤٦.......من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حىت خترج من حتت أظفاره

 ٤٦٤........ مجاعتكم؛ فاضربوا عنقهمن جاءكم وأمركم مجيع على واحد منكم، يريد تفريق
 ٢٩٤, ٢٩٣...........................................من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك

 ٥١.من دعا إىل هدى، كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا
 ٣٢٠............................من رآين يف منامه؛ فقد رآين حقا؛ فإن الشيطان ال يتمثل يب

 ٥٠٨.................................................................من رأى منكم منكرا
 ٧٢٨, ٥٠٣, ٥٠٢....................................... بيدهمن رأى منكم منكرا فليغريه

 ٥١٦, ٥٠٨, ٥٠٧, ٥٠٥, ٥٠٢, ٤٩٨, ٤٩٧, ٤٩٦, ٤٩٤, ٣٤٤, ١٦٠..من رأى منكم
 ٥١٤............................................من ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة

 ١٣٠٦............................من سره أن يبسط له رزقه، وينسأ له يف أثره فليصل رمحه
 ٦٧٩...................................من مسع النداء، فلم جيب؛ فال صالة له؛ إال من عذر

 ٣١٨.......................................له أجرها وأجر من عمل هبامن سن سنة حسنة ف
 ١٦٢, ١٦١, ١٥٩..........................................من سن سنة حسنة يف اإلسالم
 ١٦٢, ١٥٩.................................................من سن يف اإلسالم سنة حسنة

 ١٨٠............................................من صلى علي واحدة صلى اهللا عليه عشرا
 ٦٦١..........................من صلى هللا يف يومه اثنيت عشرة ركعة؛ بىن اهللا له بيتا يف اجلنة

 ١٧٤..............ة الكتاب مرة، وسورةمن صلى ليلة اجلمعة ركعتني يقرأ يف كل ركعة فاحت



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤١٧

 ٢٤٢............من صور صورة يف الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ
, ٤٧٨, ٣٣٣, ٢١١, ١٩٤, ١٨٢, ١٧١, ١٦٥, ١٦١من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

٩٢٧, ٨١٢, ٧٨٦, ٥٤٦ 
 ٧١٨, ٧١٧......................................................من غري خوف وال سفر
 ٧١٨, ٧١٧, ٧١٦.................................................من غري خوف وال مطر

 ٧٦٠..............................................ه صالة العصر؛ فقد حبط عملهمن فات
 ٨٤٣, ٨٤٠.............من فطر صائما فله مثل أجره من غري أن ينقص ذلك من أجره شيئا

 ٨٤٢........................وعتق رقبته من النار، وكان من فطر فيه صائما، كان كفارة لذنوبه،
 ٤٩١...................................من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا

 ٣٣٥...................................... من دون اهللامن قال ال إله إال اهللا، وكفر مبا يعبد
 ٨٥٢....................من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

 ٨٤٥, ٦٧٤, ٦٧٣, ٦٧١.................من قام مع اإلمام حىت ينصرف؛ كتب له قيام ليلة
 ١٠٤٤, ١٠١, ٩٤..من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول امل

 ٤٣٩............له إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صباحامن قرأ حسيب اهللا ال إ
 ٩٨..............................من قرأ سورة احلشر يف كل ليلة فمات من ليلته كان شهيدا

 ٩٧.............................................من قرأ سورة الواقعة فضلها ال يصيبه الفقر
 ٩٧.......................................من قرأ سورة الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبدا

 ٤٤٠...............................................من قرأ سورة يس تزوج إن كان أعزب
 ١٠٠.......................د يف ليلة ألف مرة، فقد شرى نفسه من اهللامن قرأ قل هو اهللا أح

 ٧٤٦..........................................من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة
 ٢٩٤.........................................................من كان حالفا، فليحلف باهللا

 ٢٩٤, ٢٩٣.......................................من كان حالفا؛ فليحلف باهللا أو ليصمت
 ١١٤٦.....................من كان له امرأتان فمال إىل إحدامها جاء يوم القيامة وشقه مائل

 ٦٢٠.....................................................له قراءةمن كان له إمام فقراءته 
 ١١٤٠...........من كان له امرأتان فمال إىل إحدامها دون األخرى، جاء يوم القيامة

 ١٣٢٩................من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر؛ فال خيلون بامرأة ليس معها ذو حمرم
 ٣٢٧.......فإن اهللا حي ال ميوت من كان يعبد حممدا؛ فإن حممدا قد مات، ومن كان يعبد اهللا

 ١٢١٩............. فليتحلل منه إليهم قبل أن ال يكون دينار والمن كانت عنده ألخيه مظلمة؛



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤١٨

 ١١٣٩..................من كانت له زوجتان فمال إىل إحدامها، جاء يوم القيامة وشقه مائل
 ٥٢٨.........................................من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

 ٨٣٠...............من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعام وشرابه
 ٨٦٩..............................ية صوم نذر  صام عنه وليهمن مات وعليه صوم  ويف روا

 ١٠٦٦...........................................من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه
 ٨٧٤...............................................من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه

 ٧٣١...........................................من مس احلصى فقد لغا ومن لغا فال مجعة له
, ١٢٦٢, ١٢٦١, ١٢٦٠, ١٢٥٩, ١٢٥٨, ١٢٥٧, ١٢٥٥.....من نذر أن يطيع اهللا فليطعه

١٣٧٥, ١٢٧١, ١٢٦٨, ١٢٦٥, ١٢٦٤ 
 ٦٩٣, ٦٩٢, ٦٠٧......صالة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلكمن نسي 

 ٢٥٣..........................................من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له عند اهللا حسنة
 ٦٨١.....................................................من يتصدق على هذا فيصلي معه

 ٢٥.....................................................من يرد اهللا به خريا، يفقهه يف الدين
 ٤٦٠.................................................من يعش منكم؛ فسريى اختالفا كثريا

 ١٢٥٥............ه النيب هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهليةنذر أن يذبح إبال ببوانة فقال ل
 ٢٣٢............نذر رجل أن ينحر إبال ببوانة فسأل النيب فقال  هل كان فيها وثن من أوثان

 ٩٣٠.......................................................هنى النيب املرأة احملرمة أن تنتقب
 ٢٣٤..............هنى النيب عن الصالة عند القبور واختاذها مساجد وأماكن للعبادة والدعاء

 ١٠١٢.........................................................يعةهنى النيب عن بيعتني يف ب
 ١٥٣, ١٤٤, ١٤٢.............................................هنى النيب عن تعليق التمائم

 ٨٩٢....................................هنى أن تصام أيام التشريق؛ إال عن دم متعة أو قران
 ٢٢٦................................................................هنى أن يبىن على القرب

 ٢٨٠....................هنى عليا عن تالوة القرآن وهو راكع أو ساجد مدى صحة هذا احلديث
 ٢٢٧..........ع هباهنى عن البناء على القبور، وهنى عن طلب احلوائج منها أو االستشفا

 ١١١٦....................................هنى عن اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها
 ٩٩٣................................................................هنى عن بيع فضل املاء

 ٩٩٤, ٩٩٣................................هنى عن مثن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي
 ٦...................................................هذا جربيل أتاكم يعلمكم أمور دينكم



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤١٩

 ٦٨٥, ٦٧٩.................هل تسمع النداء ؟ قال نعم قال فأجب؛ فإين ال أجد لك رخصة
 ٣٢٢..................................................نور أىن أراههل رأيت ربك ؟ قال 

 ٤١٩, ٣٩٩, ٢١٣........................هلك املتنطعون، هلك املتنطعون، هلك املتنطعون
 ٣٤٤.....................................هم النيب بتحريق بيوت املتخلفني عن صالة الفجر
 ٦٧٧.........................................هم بتحريق بيوت املتخلفني عن صالة اجلماعة

 ٩٣١.........................هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ملن أراد احلج أو العمرة
 ٩٣٧........................ غري أهلهن ممن يريد احلج أو العمرةهن هلن وملن أتى عليهن من

 ٩٧٥, ٩٣٦.......................هن هلن وملن أتى عليهن من غريهن ممن أراد احلج والعمرة
 ٩٣٥...................................هن هلن وملن مر عليهن أو أتى عليهن من غري أهلهن
 ٤٧٨......................................هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب

 ٢٠٣.....................................................وأخرب أن النياحة من أمر اجلاهلية
 ٩٤٩................................................................وارفعوا عن بطن عرنة

 ٦٢٦.....................................................................واقض ما سبقك
 ٥٧٩...............................والصعيد الطيب طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني

 ١٢٩..........................................................والقرآن حجة لك أو عليك
 ٨٢٧..........................................................والنيب كان يقبل وهو صائم

 ١١٣٧...والنيب لعن اخلمر، ولعن شارب اخلمر، وعاصرها، ومعتصرها، لعن فيها عشرة،
 ٦٢٣, ٢٧٦..................اب لكموأما السجود؛ فأكثروا فيه من الدعاء؛ فقمن أن يستج

 ٦٤٩.................وأمر النيب املصلي أن مينع املار بني يديه فإن أىب فليقاتله فإن معه القرين
 ٧٣٧.................................................وأمرها باعتزال املصلى يف صالة العيد

 ١١٤٣............................................................وإن لزوجك عليك حقا
 ١٢٤٧.............وإين واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على ميني وأرى غريها خريا منها إال كفرت

 ٥٢٧, ١٦١................إن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللةوإياكم وحمدثات األمور، ف
 ٥٧٩....وجعلت يل األرض طيبة طهورا ومسجدا فأميا رجل أدركته الصالة صلى حيث كان

 ٢١٠...................................................وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا
 ٦١٦.....وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني إن صاليت

 ١٨٠........................................بلغينوحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صالتكم ت
 ٧٨٨........................وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٢٠

 ٢٦٣..................................................وزار اليهودي، ودعاه إىل اإلسالم
 ٤٥٩..........................وسئل الرسول عن الفرقة الناجية ؟ فقال ما أنا عليه وأصحايب

 ١٨٢.................................................وشر األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة
 ٥٥.........................ون بألسنتناوصف النيب دعاة الفتنة بأهنم قوم من جلدتنا، ويتكلم

 ١٦٠........وصالة التراويح مجاعة قد شرعها الرسول حيث صالها بأصحابه ليايل، مث ختلف
 ٩٤٨..............................................وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة

 ٦٧٢.....................................................ويف رواية على ثالث عشر ركعة
 ١٨٩...........................................وقد لعن النيب الذين يتخذون القبور مساجد

 ٦٨٤................وصفهم بالنفاقوقد هم النيب بتحريق بيوت املتخلفني عن صالة الفجر و
 ٧٣٥...................وقد هم بتحريق بيوت املتخلفني عن صالة اجلماعة ووصفهم بالنفاق

 ٩٤٩.....................................................وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف
 ٨٤٢..........وكان أجود ما يكون يف شهر رمضان حني يلقاه جربيل يف رمضان، كان أجود

 ١١٣١...............وكان احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما يصعدان على ظهره وهو ساجد
 ٧٩٣..............نيب يف أول اإلسالم إذا أيت بامليت ليصلي عليه، سأل هل عليه دينوكان ال

 ٦٩................................................................وكان النيب يعجبه الفأل
 ١٠٥٥...........................................................وال حتل لقطتها إال ملنشد

 ٩٢٧.....................................................................وال ختمروا رأسه
 ١٠٣٠..............وال تناجشوا، وال يبع الرجل على بيع أخيه، وال خيطب على خطبة أخيه

 ١٠٢٩............................................................وال يسم على سوم أخيه
 ١١٣٧............................................يشرهبا وهو مؤمنوال يشرب اخلمر حني 

 ١٢٤٥.....................................................................وال ينفر صيده
 ٧٢٤......................وألنه أقام مبكة يف حجة الوداع أربعة أيام قبل احلج يقصر الصالة

 ٢٠٢.......................................................ولعن احلالقة والصالقة والشاقة
 ٢٤٦.........................................................ولعن النيب يف اخلمر عشرة

 ٧٢٦.................وملا أراد رجل أن خيرج يف اجلهاد، وكانت امرأته تريد احلج؛ أمره النيب
 ٢٥١...........بشارب للخمر، فأمر جبلده ألن شارب اخلمر جيلد فقال بعضوملا جيء للنيب 

 ١٠٧٣...............................................................وليس لعرق ظامل حق
 ٥٠٩, ٥٠٥, ٤٩٩, ٤٩٦...........................وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٢١

 ٦٣١, ٦٣٠.......................................................وليضع يديه قبل ركبتيه
 ١٠١٧...............................................ومن ترك شيئا هللا عوضه اهللا خريا منه

 ١٠٣٠...............................................................ومن غشنا فليس منا
 ١٨٩...........................................................وهنى عن البناء على القبور

 ٤٧٥....................................وهم من كان على مثل ما كان عليه النيب وأصحابه
 ٣٠٥...................................وجيب علينا أن نستعيذ باهللا من فتنته كما أمرنا النيب

 ٧٠٦.........................................................يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا
 ٦١٨..............يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهفإن كانوا يف القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة

 ٥٠٣.................لذين آمنوا عليكم أنفسكميا أيها الناس إنكم تقرءون هذه اآلية ياأيها ا
 ٣٦٤.....................يا رسول اهللا  أفال نأخذ اخلبيث نقتله ؟ قال أما أنا؛ فقد شفاين اهللا،

 ٤٠٩...........يا رسول اهللا إين أكثر الصالة، فكم أجعل لك من صاليت مدى صحته واملراد
 ٨٤..................يا رسول اهللا لو نظر أحدهم إىل موضع قدمه ألبصرنا، فقال له النيب  ـ

 ٦٧٩..................س يل قائد ال يالئمين إىل املسجد أو يقودين إىل املسجديا رسول اهللا لي
 ١٣٦............يا غالم  إين أعلمك كلمات، احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا

 ١١٣٥, ١١٣٣.......يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر
 ١١٣٢..... يستطع فعليه بالصوميا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن مل

 ١١٠١.........................................حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها
 ١١٩٤, ١١٠٠, ١٠٩٨, ١٠٩٦.....................حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب
 ١٠٩٨..............................................حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب

 ٤٤١...........................يستجاب ألحدكم ما مل يعجل يقول دعوت فلم يستجب يل
 ١٧٤...............ة األوىل امل السجدة، ويف الثانيةيستحب أن يقرأ يف صالة الفجر يف الركع

 ٨٣٨...................يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف، وأن اهللا خيسف هبم األرض
 ٩..............يصاح برجل من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة فينشر له تسع وتسعون
 ٥٥٤..............يصلي املريض قائما إن استطاع، فإن مل يستطع صلى قاعدا، فإن مل يستطع

 ٦٣٩...................ئما، فإن مل يستطع فقاعدا، فإن مل يستطع فعلى جنبيصلي املريض قا
 ١٣١٣, ١٣١٢................................يعمد أحدكم إىل مجرة من نار فيضعها يف يده
 ٥٤٠...........................................يغسل من بول اجلارية ويرش من بول الغالم

 ٤٨٧..................................................يقاتل آخر هذه األمة املسيح الدجال



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٢٢

 ١٦٩...........................يكون يف أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف
 ١٠١٨.......... السماء؛ يا رب  يا رب  ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسهميد يديه إىل

 ٦٦٦.............يرتل ربنا إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول هل من سائل
 ٦٦٣.................يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل

 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٢٣

 الفهرس

 ٢....................................................................................العقيدة
 ٢...............................................................................الشهادتان

 ٢.............................................دخول من نطق بالشهادة يف دائرة املسلمني
 ٢..................................مالزمة شهادة أن حممدا رسول اهللا لشهادة ال إله إال اهللا

 ٣............................................تالزم الشهادتني واحلقوق اخلاصة لكل منهما
 ٤........................................................ترتيب أركان اإلمياناحلكمة يف 

 ٦..................................................................................اإلميان
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 ٨............عقيدة أهل السنة واجلماعة يف عالقة العمل باإلميان وبيان الكفر املخرج من امللة
َ                                                    من يقول اإلميان يف القلب إذا أ ن ك ر  عليه أمر ظاهر كحلق اللحية  أو شرب الدخان أو إسبال   ِ  ُْ                           

 ١٠..............................................................................يابالث

 ١٣......................................................................يف املنهج والدعوة

 ١٣....................................................................فضل العلم وطلبه

 ١٣..................تعلم العقيدة ومدارستها وانشغاهلم بأمور أخرىإمهال بعض الشباب 

 ١٥......................انشغال بعض الشباب عن كتب السلف بكتب املفكرين والدعاة

العلمية ومتابعتهم للمحاضرات العصرية اليت تتحدث عن زهد بعض الشباب يف الدروس 
 ١٧............................................................السياسة وأوضاع العامل

 ١٩.....................................................أثر املناهج الوافدة على العقيدة

لم العقيدة واملقصود بالعقيدة واإلميان والتوحيد والرد على من قال إن اهتمام املسلمني بع
 ٢١.................................................موضوعات العقيدة قد انتهى زماهنا

 ٢٣......الرد على من يزهد يف دروس العقيدة حبجة أننا مسلمون ولسنا بكفرة أو مشركني

 ٢٥..........................................انعكاس العقيدة على حياة املسلم وتصرفاته

 ٢٥...............تفرق األمة وتعدد اجلماعات اليت تدعو إىل منهجها وحرية املسلم جتاهها

 ٢٧...................................من تساهل يف أمهية العقيدة ورأى أن اإلميان يكفي

 ٢٨..............................ما جيب على املسلم أن يعرفه من دينه وعقيدته وشريعته

 ٢٩...................عزوف عدد كبري من الناس عن جمالس العلم والتثبيط بدل التشجيع



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٢٤

 ٣٠..............................................أفضل الكتب وأسهلها يف علم العقيدة
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 ٣٣..........................................................ما جيب على طالب العلم

 ٣٤...................................................الدروس اليت يبدأ هبا طالب العلم

 ٣٥.ة لطالب العلم بني أن يتفرغ تفرغا كامال لطلبه وبني أن يطلبه فترة وينقطع فترةاألفضلي

 ٣٥...األفضلية لطالب العلم بني البدء بالتفسري أو حفظ املتون من احلديث والفقه وأصوهلما

 ٣٥....................سبب ضعف الدراسة يف الوقت احلاضر عما كانت عليه يف املاضي

 ٣٧..........................................اخلالف بني طالب العلم يف تعريف املبتدع

 ٣٨.....................الكتب اليت ينبغي لطالب العلم النظر فيها بعد التخرج من اجلامعة

 ٣٨............................................تعلم الفقه املذهيب وااللتزام مبذهب معني

 ٣٩...................ذهب إىل مذهب يف بعض املسائل لصحة وقيام الدليلاالنتقال من م

 ٤٠................................................الكتب الصحيحة بعد القرآن الكرمي

 ٤٠....................................................الكتب املفيدة يف الفقه والتوحيد

 ٤٢.........................................................................الدعوة والدعاة

 ٤٢..................................................................الدعوة إىل اهللا تعاىل

 ٤٢....................................من اجلهل والضاللالدعوة إىل اهللا مع ما حنن فيه 

 ٤٣...................................إدخال أساليب جديدة على الدعوة تناسب العصر

 ٤٤.................العذر باجلهل وموقف العلماء وطالب العلم من الناس يف أمور العقيدة

 ٤٥.......................من جييد مخس لغات أجنبية وال يعلم أهو مطالب بالدعوة أم ال

 ٤٦.......................الواجبات اليت ميكن جمللة الدعوة أن تضطلع هبا كمجلة إسالمية

 ٤٦....................................................ما ينبغي أن تطرحه جملة الدعوة

 ٤٦.....................................................التمثيل وكتابة القصص اخليالية

 ٤٧.........................................أول ما يبدأ به الداعية إىل اهللا يف دعوة الناس

 ٤٨.......................اجتهاد أئمة املساجد يف نصح املسلمني وعدم تقصريهم يف ذلك

 ٤٩..أصبحت كاملسكن ينتهي مفعوهلا مبجرد اخلروج من املسجدسبب كون خطبة اجلمعة 

 ٥٠...................................الذهاب إىل اجلمهوريات السوفيتية املسلمة للدعوة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٢٥

 ٥١........................فجوة والتراشق املكتوب واملسموعما حدث بني العلماء من ال

 ٥٢...................................................                    ُ        أوصاف العلماء الذين ي قتدى هبم

 ٥٣........إليهم يف النوازلكثرة املنتسبني للدعوة وبيان العلماء الذين يستفاد منهم ويرجع 

 ٥٦............................................................ضوابط أساليب الدعوة

 ٥٧....من يهتم بأمور املسلمني املهمة كالدعوة وتربية الشباب وال جيد الوقت حلفظ القرآن

 ٥٨................................الدعوة إىل اهللا تعاىل مع ما نعايشه من اجلهل والضالل

 ٥٩.............بعض العلماء الذين يهتمون بفضائل األعمال وال يتعرضون لواقع املسلمني

 ٥٩..........................................................اخلروج يف سبيل اهللا تعاىل

 ٦٠.................الثقافة اإلسالمية املعاصرة اليت شاهبا شيء من فكر بعض الفرق الضالة

إمنا خيشى اهللا من : ( دخول علماء املسلمني كعلماء الطب والعلوم واألحياء يف قوله تعاىل
 ٦١....................................................................)عباده العلماء

 ٦٢.الكفار واملشركنيتعلم الطب واملخترعات احلديثة بقصد إغناء املسلمني عن احلاجة إىل 

 ٦٢..........................................موافقة العلمانيني للسلفيني يف بعض األمور

 ٦٤........................................................................التوحيد والشرك

 ٦٤.......................................................................أنواع التوحيد

 ٦٥..........................................................أنواع الشرك القولية والفعلية

 ٦٨..........................الصالة خلف من يعتقد يف أصحاب القبور وحكم الصالة عليه

 ٦٨........................من يعتقد أن مساع نباح الكلب أو مشاهدة البومة يعين وفاة أحد

 ٧٠.............اطني                                           ً                        تعليق آية الكرسي على الرقبة أو يف البيوت تربك ا واعتقادا أهنا تطرد الشي

 ٧١..................محل آيات من القرآن بقصد احلماية من املشاكل أو كسب مودة إنسان

 ٧٢.......................................................................األمساء والصفات

األمساء والصفات جزء من العقيدة وتنبيه طلبة العلم على ما يف بعض التفاسري من التأويل 
 ٧٢..................................................................والتحريف والتعطيل

 ٧٤..............................................حتديد أمساء اهللا تعاىل وبيان االسم األعظم

 ٧٥...................................صفات اهللا تعاىل بني كوهنا من قبيل املتشابه أو احملكم

 ٧٥........................................................إنكار توحيد األمساء والصفات

 ٧٧........................................................معىن اإلحلاد يف أمساء اهللا تعاىل

 ٧٨................................................................احللف بالقرآن الكرمي

 ٧٩......................................احلكمة يف أن السؤال بوجه اهللا ال يكون إال للجنة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٢٦

 ٧٩.........................وصف اهللا تعاىل بالقدم وبني كون الفرد من أمساء اهللا تعاىل أم ال

 ٨٠.............................إضافة كلمة عبد يف التسمية إىل اسم من غري أمساء اهللا تعاىل

 ٨١...................قراءة أمساء اهللا احلسىن بعد الصلوات وترديد كلمة يا لطيف بعدد معني
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 ٨٥............................................................وجود اهللا تعاىل يف السماء
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 ٨٨...........................................................................القرآن الكرمي

 ٨٨................................................................... آداب التالوة- ١

 ٨٨..........................................................استقبال القبلة عند التالوة

 ٨٨...................................األفضلية يف القراءة من املصحف أو عن ظهر قلب

 ٨٩...............من يقرأ القرآن وهو عليه شاق وخيرج منه ما ينقض الوضوء أثناء القراءة

 ٩٠........)اما وقعوداالذين يذكرون اهللا قي: (                  ً                   قراءة القرآن مضطجع ا ومعىن قول اهللا تعاىل

 ٩٠.................................................من يقرأ القرآن وهو ال جييد القراءة

 ٩١............................................من يضيق صدره عند قراءة القرآن الكرمي

 ٩٢......................................من يقرأ القرآن الكرمي لكن مع شيء من التغيري

 ٩٣............................................................ حفظ القرآن ونسيانه- ٢

 ٩٣...............................................عد ذلكحفظ آيات القرآن ونسياهنا ب

 ٩٣....................................................دواء نسيان حفظ القرآن الكرمي

 ٩٤..................................................من حفظ شيئا من القرآن مث نسيه

 ٩٥....)عرضت علي ذنوب أميت فلم أر أعظم من رجل حفظ آية مث نسيها: ( معىن حديث

 ٩٥...........................................حفظ القرآن الكرمي مع عدم قراءة تفسريه

 ٩٥................................................. طريقة حلفظ كتاب اهللا تعاىلأسهل

 ٩٦................................................................... فضائل السور- ٣

 ٩٦.................................................السبع املثاين وسبب تسميتها بذلك

 ٩٧...................................فضل سورة الواقعة ومزايا بعض السور على غريها

 ٩٧..............................................تفاضل سور القرآن بعضها على بعض



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٢٧

 ٩٨................................................................فضل سورة احلشر

 ٩٨.........................) . إن من قرأ ثالث آيات من سورة احلشر: ( صحة حديث

 ٩٩............................................................فضل قراءة سورة تبارك

 ٩٩................................................الفضائل اليت وردت يف سورة تبارك

 ١٠٠)يف ليلة ألف مرة فقد شرى نفسه من اهللا " قل هو اهللا أحد " من قرأ: ( صحة حديث

 ١٠١...............................................ورة اإلخالص يف كل ليلةمن قرأ س

 ١٠٢........................................................... قصص القرآن الكرمي-٤
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 ١٠٥.......................................احلكمة يف نزول سورة التوبة بدون البسملة
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 ١١٥....................................................تاجلمع بني جمموعة من اآليا

$tΑ{:  معىن قول اهللا تعاىل s)sù þ’ÎoΤÎ) àM ö6 t7ôm r& ¡=ãm Îösƒ ø: $# tã Ìø.ÏŒ ’ În1u‘ {..............١١٦ 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٢٨

yl{:  معىن قول اهللا تعاىل ttΒ Ç÷ƒ tós t7ø9$# Èβ$u‹É)tG ù= tƒ {................................١١٧ 

 ١١٨.........................................كلمة عبس ومعىن العبس الوارد يف القرآن

≈=Ÿ≅ÏFè% Ü {:  معىن قول اهللا تعاىل pt õ¾r& ÏŠρ ß‰÷{W{$# {...............................١١٩ 
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ƒ÷≅×{:  معىن قول اهللا تعاىل uθ sù š,Íj#|Á ßϑ ù=Ïj9 ...{................................١٢٣ 

 ١٢٥........................................................ مسائل يف علوم القرآن- ٥

 ١٢٥..............................احلكمة يف كون القرآن حمفوظا من التبديل والتحريف

 ١٢٦...............................................قراءة املعوذتني بدون لفظ كلمة قل

 ١٢٧...........................................قول صدق اهللا العظيم بعد قراءة القرآن

 ١٢٨........................................مجع األهل واإلخوان عند دعاء ختم القرآن

ً                    قراءة املرأة القرآن وهي كاشفة رأسها وخصوص ا عند آية فيها سجدة                                        ................١٢٨ 

 ١٢٨.............................حرق أوراق من املصحف إذا خيف عليها من االمتهان

 ١٢٩..............................................تعليق اللوحات املكتوب عليها قرآنا

 ١٣٠................................................تعليق اآليات القرآنية على اجلدران

 ١٣١..............................تعليق اآليات القرآنية واألحاديث النبوية على اجلدران

 ١٣١.......................................تعليق اآليات القرآنية يف اجملالس بعد بروزهتا

 ١٣٢.................................................. الكرميضرب األمثال من القرآن

 ١٣٣.......................................الفرق بني احلديث القدسي واحلديث النبوي

 ١٣٣...............................................الفرق بني القرآن واحلديث القدسي

 ١٣٣..................................................................تفسري اجلاللني

 ١٣٤..................................................ما جيب قراءته من كتب التفسري

 ١٣٥......................................................................التوكل على اهللا

 ١٣٥................................معىن التوكل والرد على من يفهم التوكل مبعىن التواكل

 ١٣٦.....................................................عز وجلكيفية التوكل على اهللا 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٢٩

 ١٣٨.......................................عز وجلاب املعينة على تعلق القلب باهللا األسب

 ١٣٨...........................عدم منافاة شراء األطعمة يف أوقات اخلوف التوكل على اهللا

 ١٣٩................................................يق التمائمالعني واحلسد والوسوسة وتعل

 ١٣٩.........................................إتالف احلاسد بعينه شيئا وبيان عالج احلسد

 ١٤٠....................................................................وسواس النفس

 ١٤١.......................................................وسواس الشيطان وكيفية رده

 ١٤١......................................................................تعليق التمائم

 ١٤٢....................................بيع القالئد اليت يكتب عليها بعض اآليات القرآنية

 ١٤٢.............لبس أساور مطلية أو خيوط من شعر حيوان زعم أصحاهبا أهنا تدفع الضرر

 ١٤٣......................................................تعليق األدعية يف رقاب املواليد

 ١٤٥................................................................اجلن والصرع وعالجه

 ١٤٥................................من ينكر تلبس اجلن باإلنس والفرق بني اجلن واملالئكة

 ١٤٦................................ وغري ذلك بالقرآنعالج مرضى الصرع واملس والعني

 ١٤٧........................................كتاب آكام املرجان يف غرائب وأحكام اجلان

 ١٤٧.....................................................                         ً عالج احلسد والوقاية منه شرع ا

 ١٤٨.........................................رقية املريض بالقرآن وأخذ األجرة على ذلك

 ١٤٩.................................................من يكتب احملو للمرضى مث يشربونه

 ١٥٠..................................ن وإذابته يف املاء مث شربه من أجل الشفاءكتابة القرآ

 ١٥١.............................................................الذهاب إىل الساحرات

 ١٥١................ء مث شرهباحكم كتابة شيء من القرآن أو من أمساء اهللا تعاىل وحموها باملا

 ١٥٢......................التداوي بكتابة القرآن على ألواح خشبية وأخذ األجرة على ذلك

 ١٥٣.............يشربونه أو يعلقونهعالج األطفال أو البهائم بالذهاب إىل من يكتب هلم ما 

 ١٥٤............................................................حكم العمل يف الكنائس

 ١٥٤........................................................حكم شق الثياب عند اجلزع

 ١٥٥................................................حكم فتح عيادات متخصصة للقراءة

 ١٥٥..............................من شك أن به سحرا هل يذهب إىل من يكشف السحر

 ١٥٦.......................... املشايخ للقراءة عليهاحكم الذهاب باملرأة املسحورة إىل أحد

 ١٥٧............................................................كيفية العالج من السحر

 ١٥٧............................................................حكم استعمال األحجبة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٣٠

 ١٥٨.............................حكم وضع املصحف جبانب الطفل بقصد محايته من اجلن

 ١٥٩.....................................................البدع وما يتصل باألموات والقبور

 ١٥٩................................................يئةحكم تقسيم البدعة إىل حسنة وس

 ١٦٠............................................من يتساهل يف النهي عن البدع واألخطاء

 ١٦١.................حكم االبتداع يف الدين وشرح حديث من سن يف اإلسالم سنة حسنة

 ١٦٣............................................الرد على من قسم البدع إىل مخسة أقسام

 ١٦٤.............................حكم التنبيه على البدعة املتأصلة إذا أحدث هذا التنبيه فتنة

 ١٦٥..........................................................موقف السلف من املبتدعة

 ١٦٦...........................................................حكم إقامة املوالد البدعية

 ١٦٨.......... وسرد سرية الرسول حكم إقامة املآدب وحنر الذبائح واالجتماع لذكر اهللا

 ١٦٩...............................................حكم من هجر من يقر مبولد النيب 

 املذكور يف االجتماع عند كهف معني وتقريب القرابني له والذبح عنده  بزعم أنه الكهف
 ١٧٠............................................................................القرآن

 ١٧٢..........................................حكم الدعاء بصوت مرتفع قبل أذان الفجر

ية حىت يصلي اإلمام حكم ترديد الصالة اإلبراهيمية قبل صالة اجلمعة  بأصوات عالية ومجاع
 ١٧٣...........................................................................وخيطب

 ١٧٣................حكم تنبيه املؤذن للمصلي بعدم الكالم بعد األذان الثاين من يوم اجلمعة

 ١٧٤......................................عينة ليلة اجلمعةصحة ما ورد يف الصالة بصفة م

 ١٧٥........................................................حكم التزام قيام الليل مجاعة

 ١٧٧.............................................قيام ليلة النصف من شعبان وصيام هناره

 ١٧٨......................................................حكم التلفظ بالنية عند الصالة

 ١٧٩.........................................حكم الصالة يف املسجد الذي تقام فيه البدع

 ١٨٠............................... مجاعة جهرا دبر كل صالة حكم الصالة على النيب

 ١٨١......................................................حكم االحتفال مبولد النيب 

 ١٨٣...............................................حكم االحتفال بعيد األم وأعياد امليالد

 ١٨٤...........................حكم ذبح الذبائح عند تأخر نزول املطر وحكم األكل منها

 ١٨٤...............................................إمامة املبتدع والتمذهب مبذهب معني

 ١٨٦...............................حكم التيمن بزيارة القبور وحكم النذر لروح النيب 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٣١

 ١٨٨.................................حكم ختصيص أرض لكل أسرة تكون مقربة ألفرادها

 ١٨٩...........................................................حكم السكن عند القبور

 ١٩١.......................حكم وضع احلجر على القرب ليكون عالمة يعرف هبا عند الزيارة

 ١٩١..........................................حكم كتابة اسم امليت على حجر عند القرب

 ١٩٢..................................................العزاء وما يشرع فيه وما ال يشرع

 ١٩٣.........................................................حكم تلقني امليت بعد دفنه

 ١٩٤..........................دية اليت يزعم أهنا تفيد امليت يف قربهحكم صالة الفدية أو اهل

 ١٩٤......................................................حكم بناء القبور على املساجد

 ١٩٥.................................................. والطواف حولهزيارة قرب النيب 

 ١٩٧.....................................حكم بناء املسجد على القرب أو دفن األموات فيه

 ١٩٨........................................................حكم إزالة القرب من املسجد

 ٢٠٠........................................................الصالة مبسجد فيه قربحكم 

 ٢٠٠........................................................حكم صالة اجلنازة يف املقربة

 وليمة بعد حكم النياحة على امليت واتباع النساء للجنازة  ووضع الطعام على القرب وعمل
 ٢٠٢...............................................................األربعني بقصد العزاء

 ٢٠٥.................حكم إقامة أسبوع للميت وعلى رأس األربعني واحلول ويف كل مناسبة

 ٢٠٧.........................................لزعماء والقادةحكم إقامة القباب على قبور ا

 ٢٠٩.............................حكم الطواف حول القرب أو الشجر بزعم التقرب إىل اهللا

 ٢١٠.......................................................حكم السجود على تربة الويل

tΠöθ{:  معىن قوله تعاىل u‹ø9$$ sù y7Š Édf uΖçΡ y7 ÏΡy‰t7Î/ šχθ ä3tG Ï9 ôyϑ Ï9 y7 xù= yz Zπ tƒ#u 4 {..........٢١١ 

 ٢١٢.......................................................إفراد شهر رجب بعبادة معينة

 ٢١٣.........................................................كيفية احلد من ظاهرة الغلو

 ٢١٤.................................................................تعريف كلمة الغلو

 ٢١٤................................................................ترك مشاهدة التلفاز

 ٢١٥............................................................حكم زيارة املرأة للقبور

 ٢١٦..........................................................حكم سباب امليت وشتمه

 ٢١٧............................................جر واجلمعةحكم األذان األول لصالة الف

 ٢١٧.............................................................حكم الصالة قبل النوم



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٣٢

 ٢١٨.........................حكم الدعاء بعد الصالة بقول اللهم تقبل صالتنا وطهر قلوبنا

 ٢١٨....................................................حكم قراءة الفاحتة بعد الصلوات

 ٢١٩.........................كيفية الدعاء للميت بعد الدفن وهل يكون ذلك سرا أم جهرا

 ٢٢٢............................................الدعاء للميت بعد دفنه وسؤال التثبيت له

 ٢٢٤...............................................الطريقة الشرعية لعمل املآمت أو املعازي

 ٢٢٤...........رتل املتوىف وذبح الذبائح وتوزيعهاتعزية أهل امليت واالجتماع ثالثة أيام يف م

 ٢٢٥................................حكم إعالن التعازي يف الصحف والشكر على التعزية

قرب  ويل والغرض من ذلك هو أال يعذب يف قربهحكم الذهاب بامليت قبل الدفن إىل قبة على 
..................................................................................٢٢٦ 

 ٢٢٧.........حكم قراءة القرآن مخسة أيام بعد موت امليت وذبح ذبيحة وتفريقها على الناس

 ٢٢٨...........................................ء اليت ينتفع هبا امليت من قبل األحياءاألشيا

حكم من مجع قوما يتلون كتاب اهللا بقصد أن تعود فائدته  لصاحب الدعوة أو لشخص متوىف
..................................................................................٢٢٨ 

 ٢٢٩.............................................عمال اليت تنفع الوالدين أحياء وأمواتااأل

 ٢٣٠.............................................................حكم الصالة عن امليت

 ينتفع هبا امليت بعد موتهحكم الصالة عمن مل يكن يصلي أو يتركها أحيانا  وعن األشياء اليت
..................................................................................٢٣٠ 

 ٢٣٢......................حكم من نذر أن يذبح هللا عند قرب من القبور إذا حتقق له ما يريد

دها والوقوف على القرب  ووقت الزيارة وحكم وضع كيفية زيارة القبور وحكم الدعاء عن
 ٢٣٣........................................................احلجر على القرب للداللة عليه

 ٢٣٥.................................................................لعن زائرات القبور

y7  {:  ب يف زيارة القبور واجلمع بينه وبني قولهصحة ما ورد عن علي بن أيب طال ¨ΡÎ) Ÿω 
ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθ yϑ ø9$# Ÿω uρ ßìÏϑ ó¡è@ §ΜÁ9$# u!% tæ‘$! $# #sŒÎ) (#öθ ©9uρ t ÌÎ/ô‰ãΒ {..........................٢٣٦ 

 ٢٣٧.......................فيها قربحكم الصالة يف مسجد توجد يف قبلته من اخلارج غرفة 

 ٢٣٨............................حكم الصالة يف مسجد يوجد يف قبلته مقربة قدمية وحديثة

 ٢٣٨....................................أثر الطواف والصالة عند القبور على عقيدة املسلم

حكم الصالة على من يعتقد يف األولياء والصاحلني  أو كان ال يصلي إال يف املناسبات العامة
..................................................................................٢٤١ 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٣٣

 ٢٤٢..............................................................................التصوير

 ٢٤٢....................................حكم تصوير ما ال روح فيه كاألشجار واألحجار

 ٢٤٢..............................................حكم الصالة يف بيت فيه صور وجمالت

 ٢٤٥.........................................................................الوالء والرباء

 ٢٤٥..................كيفية مواالة إخواننا املسلمني بفلسطني والصومال والبوسنة واهلرسك

 واجلماعة يف املصر على  ومذهب أهل السنة " مدمن مخر كعابد وثن : " اجلمع بني حديث
 ٢٤٥.........................................................الكبرية وأنه ال خيلد يف النار

 ٢٤٦.........احلكم بالنار على من عرف من خالل سريته أنه ظامل للعباد ومستهتر بشرع اهللا

 ٢٤٧...........................................................قبول توبة اجملاهر باملعصية

 ٢٤٧..............................................................حكم مصاحبة العصاة

 ٢٤٨........................................حكم جماهرة البعض باملعاصي وارتكاب اآلثام

 ٢٤٩............................................................الرباء من أصحاب املعاصي

 ٢٤٩................................................حكم لعن أصحاب املعاصي والظلمة

 ٢٤٩.........................................................من هم باملعصية ومل يفعلها

 ٢٥٠.....................................معىن الفسق املذكور يف القرآن وكيفية احلذر منه

 ٢٥٠............................................املوقف الصحيح جتاه العصاة من املسلمني

 ٢٥٢..............................................................أنواع ودرجات الكفر

 ٢٥٢..........................................................الفسوق وكيفية احلذر منه

 ٢٥٣...................................................من هم باملعصية وحيل بينه وبينها

 ٢٥٤..........................                                                ً حكم زيارة وجمالسة من ال يصلي مع اجلماعة يف املسجد أبد ا

 ٢٥٤..........من ال يصلي وال يصوم ويلعب القمار وإذا نصح قال ليتين أترك ذلك وأستقيم

 ٢٥٦................اعتزال اجملتمعات القائمة على االختالط وكيفية التعامل مع وسائل اللهو

 ٢٥٧........................................................حكم جمالسة شارب الدخان

 ٢٥٧....................................واجب املرأة املستقيمة جتاه أفراد عائلتها املنحرفني

 ٢٥٩...............................................حكم التلفظ بكلمة لعن لشخص آخر

 ٢٦٠................................كفار والسفر إىل بالدهم ودخوهلم بالد املسلمنيمعاملة ال

 ٢٦٠.....................................................حكم خمالطة الكفار ومؤاكلتهم

 ٢٦٠................................................كيفية معاملة الكفار الذين قدموا إلينا

 ٢٦١................................................حكم معاملة الكفار يف البيع والشراء



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٣٤

 ٢٦١...............من يتقرب إىل الكفار ويواليهم حبجة أهنم يفهمون يف أمور املادة أكثر منا

 ٢٦٢.....................................................حكم جماملة الكفار خوفا منهم

 ٢٦٣..................................حكم زيارة الكفار وقبول هداياهم والقيام جلنائزهم

 ٢٦٣...........................................حكم االعتداء على الكفار يف بالد اإلسالم

 ٢٦٤...............................حكم السكن مع الكفار يف غرفة واحدة لظروف العمل

 ٢٦٤......................................................حكم التأريخ بالتاريخ امليالدي

 ٢٦٥...........................................حكم السفر لبالد الكفار واالستيطان فيها

 ٢٦٥.............................................حكم السفر لبالد الكفار بغرض التجارة

 ٢٦٦...............حكم السفر إىل بالد الكفار من أجل الرتهة وحكم طاعة الزوج يف ذلك

 ٢٦٦.........................احلجر على الوالد الذي يسافر للخارج من أجل التمتع والرتهة

 ٢٦٧.............................................................حكم مصاحبة الرافضة

 ٢٦٧......................................وصية الرسول أال جيتمع دينان يف جزيرة العرب

 ٢٦٨..................................................حكم دخول الكفار جلزيرة العرب

 ٢٦٩........................................................حدود مواالة أعداء اهللا تعاىل

 ٢٧٠...............................................حكم لعن الكافر أو املشرك أو الفاسق

 ٢٧٠................................معىن النفاق والفرق بينه وبني الكفر وأيهما أشد خطرا

 ٢٧١............................حكم السفر إىل بالد الكفار للسياحة أو العالج أو الدراسة

 ٢٧٢.............................. البالد اإلسالمية اليت يكثر فيها املنكراتحكم السفر إىل

نصيحة إىل اآلباء الذين يرسلون أبناءهم  للخارج يف الصيف حبجة دراسة اللغة اإلجنليزية أو 
 ٢٧٢...........................................................................للسياحة

 ٢٧٣............................من استقدم خادمة كافرة واجتهد يف دعوهتا لإلسالم فأبت

 ٢٧٣..................................................................حتية املسلم للكافر

 ٢٧٤..........................ينه وبني أبيه فغادر بالدهمن أسلم وغري امسه واحتد اخلالف ب

 ٢٧٦...........................................................الدعاء وبعض األلفاظ املنهية

 ٢٧٦................................................أوقات إجابة الدعاء وشروط اإلجابة

 ٢٧٨.....................................................حكم الدعاء للمشركني باهلداية

حديث به أمور غريبة مثل القراءة يف الركوع  والسجود والسؤال مبعاقد العز من العرش وغري 
 ٢٧٩..............................................................................ذلك

 ٢٨٠.........................................دعاء يعتقد الناس أنه يشفي من مرض السكر



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٣٥

 ٢٨٢..................حكم الدعاء بقول سبحان من ال يصفه الواصفون وال تدركه العقول

 ٢٨٢..................................................حكم الدعاء بقول اللهم جباه نبيك

 ٢٨٣.....................................حكم قول أنت ال ترحم وال تترك رمحة اهللا ترتل

 ٢٨٤..............كمة من منع استعمال كلمة لوحكم التحسر والتأسف على ما مضى واحل

 ٢٨٥.......................................حكم التعبري بقول والدي العزيز أو أخي الكرمي

 ٢٨٦...........................................حكم قول ما صدقت على اهللا حيصل كذا

 ٢٨٦.....................من يتشدد يف مسائل العقيدة ويدقق يف عبارات املتحدثني والكتاب

 ٢٨٧............................................حكم القول مازحا أسلمت رياء وسأرتد

 ٢٨٧.............حكم نسب اخلري للنفس دون اهللا مثل حصلت على هذا املال جبهدي وتعيب

 ٢٨٨..............................................حكم قول اللهم ال تفتنا إال يف طاعتك

 ٢٨٩.................................................................حكم قول يف ذميت

 ٢٨٩..............من يقول ال جيوز قول اهللا أعلم أو اهللا العامل ولكن جيب أن يقول اهللا عامل

 ٢٩٠......................اهللا وحكم مجع الشعر فوق الرأسحكم قول ما عندي وال شعرة 

 ٢٩٠.............................حكم القول للشيء ليته مل حيصل أو ليته حصل كذا وكذا

 ٢٩٢...............................................................................احللف

 ٢٩٢...........................................................حكم اإلكثار من احللف

 ٢٩٢.............................................................حكم احللف بالنيب 

 ٢٩٤....................................................حكم احللف بغري اهللا تعاىل كاذبا

 ٢٩٥......الفرق بني أقسم بآيات اهللا وأقسم بكلمات اهللا وأقسم بالقرآن وأقسم برب القرآن

 ٢٩٦....................................................................الرسل والرساالت

${:  معىن قوله تعاىل £ϑ n= sù £y_ Ïµ ø‹n= tã ã≅ø‹©9$# #uu‘ $ Y6 x.öθ x. ( tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’ În1u‘ ({................٢٩٦ 

}tFtΡ%Ÿ2 |MøtrB Èøy‰ö6tã ôÏΒ $tΡÏŠ$t7Ïã È÷ysÎ=≈|¹ $yϑèδ$tFtΡ$y⇐sù${:  معىن اخليانة الواردة يف قوله تعاىل
..................................................................................٢٩٦ 

 ٢٩٧....................................................................معىن أويل العزم

›û§ƒ Éβ#uöà)ø9$#uρ ÉΟ{:  معىن قول اهللا تعاىل Å3pt ø: $# ...{ ...............................٢٩٨ 

uθ  {:   املراد باهلدى ودين احلق الوارد يف قوله تعاىل èδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ 

Èd,ys ø9$# {.........................................................................٣٠٢ 
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$ øŒÎ)uρ{:  ل اهللا تعاىلمعىن قو uΖù= è% š s9 ¨β Î) š −/u‘ xÞ% tnr& Ä¨$ ¨Ζ9$$ Î/ 4 {..................٣٠٣ 

 ٣٠٥.................................................................الفنت وأشراط الساعة

 ٣٠٥.....................................................هااملراد بالفنت وموقف املسلم من

 ٣٠٥...............................املسيح الدجال وصفته وفتنته ووقت ظهوره والوقاية منه

 ٣٠٦............................................األماكن اليت ال يصل إليها املسيح الدجال

 ٣٠٦...................." إن الدين يأرز إىل احلجاز كما تأرز احلية إىل حجرها : " حديث

 ٣٠٧............................." ال تقوم الساعة إال على شرار اخللق عند اهللا : " حديث

 ٣٠٧..........................." ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض اهللا اهللا : " حديث

 ٣٠٨........................................................................القضاء والقدر

 ٣٠٨.......................................................ن بالقضاء والقدرحقيقة اإلميا

 ٣٠٩...................................................... اإلنسان خمري يف دنياه أو مسري

Ÿω {:  معىن قوله تعاىل uρ ö/ä3ãè xΖtƒ û Å∏ óÁ çΡ ÷βÎ) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& yx |ÁΡr& öΝä3s9 β Î) tβ% x. ª!$# ß‰ƒ Ìãƒ β r& 

öΝä3tƒ Èθ øó ãƒ 4 {......................................................................٣١١ 

 ٣١١..........................................." ال يرد القدر إال الدعاء : " املراد حبديث

öθ {:  معىن قوله تعاىل s9uρ $ oΨ ø⁄Ï© $ oΨ÷ s?Uψ ¨≅ä. C§øtΡ $ yγ1 y‰èδ ...{.........................٣١٢ 

 ٣١٣........احلكمة من املصائب اليت تقع على الكافر وعلى األطفال الصغار وكذا احليوانات

 ٣١٤...........مع بني علم اهللا لإلنسان إن كان شقيا أو سعيدا وبني دخول العاصي الناراجل

 ٣١٦.................................................................فرع يف عمل اإلنسان

β{:  معىن قوله تعاىل r&uρ }§øŠ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4 të y™ {  وقوله  :  }t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u öΝåκ÷J yèt7¨?$#uρ 

ΝåκçJ −ƒ Íh‘ èŒ ?≈ yϑƒ Î* Î/ $ uΖø)pt ø: r& öΝÍκÍ5 öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ{ .................................................٣١٦ 

 ٣١٨..........................................................املداومة على العمل الصاحل

 ٣١٨..........................................................ترك العمل خوفا من الرياء

 ٣١٨.........................................................عمل اإلنسان وطريقة موته

 ٣٢٠..............................................................فيما خيص املصطفى 

 ٣٢٠............................................................. يف املنامرؤية النيب 

 ٣٢١...................... من بيان احلق يف أصول الدين وفروعهما تضمنته رسالة النيب 
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 ١٤٣٧

 ٣٢١................ ورؤيته لربه وحكم من أنكر اإلسراء واملعراج باجلسداإلسراء بالنيب 

 ٣٢٣.................................................................معجزات النيب 

${:   املقصودون يف قوله تعاىل أهل بيت النيب  yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh9$# 

Ÿ≅ ÷δr& ÏM ø t7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? {...................................................٣٢٤ 

  وموقف املسلم جتاه أنبياء هل يعين انتقادنا لليهودية أو النصرانية أننا ننال من موسى وعيسى
 ٣٢٦..........................................................................اهللا تعاىل

${:  نزول قوله تعاىل tΒ uρ î‰£ϑ pt èΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôMn= yz ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ß™ ”9$# 4{..............٣٢٧ 

Ÿω ä−ÌhxçΡ š{:  معىن قوله تعاىل ÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ •‘ 4 {............................٣٢٧ 

 ٣٣٠.......................................................................الردة واجلاهلية

 ٣٣٠....................................................................من يقيم احلدود

 ٣٣١.......................................................................املراد باملرتد

 ٣٣١....................................حكم إطالق لفظ اجلاهلية على اجملتمعات املسلمة

 ٣٣٢............................اهلية على اجملتمعات املسلمة بقصد تكفريهاإطالق لفظ اجل

 ٣٣٣.......................................................................نواقض اإلسالم

 ٣٣٣.............................................من جعل بينه وبني اهللا وسائط يف العبادة

 ٣٣٤..............................حكم الصالة خلف من يعتقد أو يقرأ بالتوسل بالصاحلني

 ٣٣٥.....................................)ال إله إال اهللا(حكم تكفري شخص أفعاله تناقض 

 ٣٣٦....................من غري مسمى ديانته إىل ديانة غري اإلسالم بغية احلصول على عمل

 ٣٣٧......................حكم إعانة الوالد يف شربه للخمر مع استهتاره بالصالة وباملصلني

 ٣٣٨....................................                  ً                     من ترك الصالة متعمد ا مث حج هل تكفر ما مضى

 ٣٣٩................................من ال يواظب على الصالة وال حيرص على صلة الرحم

 ٣٤٠..................................................رك الصالة يف مرضهحكم زيارة تا

 ٣٤١....أقوام ال حيافظون على الصالة إال يوم اجلمعة والعيدين والبعض ال يصلي إال يوم العيد

 ٣٤٢..........................................مع بذل النصيحة هلماألهل الذين ال يصلون 

 ٣٤٣....................................من يترك صالة الفجر مجاعة يف املسجد لثقل النوم

 ٣٤٤.................................حكم من رأى أناسا عند املسجد ومل يأمرهم بالصالة

 ٣٤٤..........................................................حكم الصالة عند الصورة
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 ١٤٣٨

 ٣٤٥..........................................................حكم الصالة على املالئكة

ّ                   ّ   ُّ ة على املالئكة بالص الة على الرسول يف الت شه دحكم إحلاق الصال                 ......................٣٤٥ 

 ٣٤٦...........................................................حكم الصالة على املنتحر

 ٣٤٦...................................نواقض اإلسالم وعن الكتب اليت شرحتها بالتفصيل

 ٣٤٨............................................." من بدل دينه فاقتلوه : " صحة حديث

 ٣٥٠..............................حكم االستنجاد بالرسل واألنبياء واألولياء عند الكوارث

إنين ال أطلب الرزق أو دفع الضر من الصاحلني  ولكن أطلب من اهللا بربكتهم :  من قال
 ٣٥١........................................................................وصالحهم

 ٣٥٢.............رمإيضاح من صاحب الفضيلة ألمر االستعانة واالستغاثة بغري اهللا املباح واحمل

 ٣٥٣............                        ً                                       حكم الذبح لغري اهللا تعاىل طلب ا لشفاء مريض وبيان ملا يسمى بالطب الشعيب

 ٣٥٥.....................................حكم الصالة وراء من يعتقد باألولياء والصاحلني

 ٣٥٥...............                                                    ً        حكم دفع الزكاة إىل من يسمون بالشيوخ وذلك ملكانتهم ودفع ا لغضبهم

 ٣٥٧.........................................................حكم الزوجة اليت ال تصلي

 ٣٥٨..........                             ً      ً                          حكم األقارب الذين ال يصلون هتاون ا وكسال  وعن الذين يصومون وال يصلون

                                                      ً                    رجل ترك الصالة وارتكب املخالفات ومل يصم إال عامني  وحلف كثري ا وحينث ويريد التوبة 
 ٣٦٠............................................................................إىل اهللا

 ٣٦١............................................السحر والكهانة والعرافة والشعوذة والتنجيم

 ٣٦١......................................بيان حقيقة السحر وما يباح منه وحكم الساحر

 ٣٦٢.............................ادعاء السحرة والكهنة واملنجمني علم الغيب والرد عليهم

 ٣٦٣..............................................حكم االستعانة من غري مضرة لآلخرين

 ٣٦٣............................ وكيف كان تعامله مع السحر ومع السحرةسحر النيب 

 ٣٦٥...............................................الوقاية من السحر وعالج من ابتلي به

 ٣٦٥................................نجيم والعرافة وحكمهاالفرق بني السحر والكهانة والت

 ٣٦٧...............................................اخلط يف الرمل وقراءة الفنجان والكف

بياء خيط فمن كان نيب من األن : "  وحديث " كذب املنجمون ولو صدقوا : " صحة حديث
 ٣٦٨................................................................."        َُّ      وافق خط ه  فذاك

 ٣٧٠.........حكم الشرع يف االستعراضات املثرية وحركات ال تصدق يف حياة الناس العادية

 ٣٧١...........................سيطر فيها املرأة على زوجها وغري ذلككتابة احلجب اليت ت

 ٣٧٢.................................................من يذهب لبعض الناس لرتع السحر
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 ١٤٣٩
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 ٣٧٤...................................السحر وعن كيفية تالفيه وعالجه بالطرق الشرعية

 ٣٧٤..." مدمن مخر وقاطع رحم ومصدق بالسحر:  نةثالثة ال يدخلون اجل : " صحة حديث

 ٣٧٦...................كيفية الصالة خلف الساحر أو املصدق به وعن فك السحر بالسحر

 ٣٧٧..................سحر التخييلي من الطعن والضرب باملطارقكيفية إنكار ما يسمى بال

 ٣٧٨............إن عصى موسى سحرية:  نصيحة موجهة من صاحب الفضيلة إىل من يقول

 ٣٧٨..............................................................حكم االستعانة باجلين

 ٣٧٩...............................................................حكم حتضري األرواح

 ٣٧٩............................حكم الذبح عند بناء البيوت وحنوها بزعم أهنا تثبت البنيان

 ٣٨٠.........حكم معرفة أمور حساب السنني والشهور واأليام ومعرفة توقيت املطر والزرع

 ٣٨١........................................حكم االستدالل بالنجوم على املواقع األرضية

 ٣٨١.....................................حكم قراءة الفنجان والكف وما يسمى باألبراج

 ٣٨٢.................................عرف أو حدث كذا قبل مائة مليون سنة:  من يقول

 ٣٨٣.......................................هلجر وقطيعة الرحم والتوبةبر الوالدين والطاعة وا

 ٣٨٣...........................................احلكم إذا تعارضت طاعة الزوج والوالدين

 ٣٨٤..........................................           ً                       من أرضى رجال  ذا قوة يف معصية اهللا تعاىل

 ٣٨٥......................................حكم طاعة الرئيس يف العمل وعلى خمالفة النظام

 ٣٨٥.........................................................من أجرب والده على العالج

 ٣٨٦.......................................حكم هجر الشخص الذي ال يصلي وال يصوم

 ٣٨٧......................................................................قطع األرحام

 ٣٩١.................................................................حكم لعن الوالدين

 ٣٩٢................................................فعل من تاب إىل اهللا لتجنب املعاصي

 ٣٩٣..................................رجل تاب من املعاصي وأراد أن يكون مؤذنا للصالة

 ٣٩٤.................. العتق واإلطعام أو الكسوة يف كفارة مينيمن قدم صوم ثالثة أيام على

 ٣٩٦..............................................................اجلامع يف مسائل العقيدة

 ٣٩٦...........................                              ً                     احلكمة يف بقاء القرآن الكرمي حمفوظ ا من التبديل والتحريف

 ٣٩٧..........................................كيفية احلساب يوم القيامة والتكفري يف ذلك

 ٤٠١               ً                                                           حكم من كان جاهال  بأمر الصالة من حيث العدد  والكيفية مث علم أو مات قبل أن يعلم



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٤٠

 ٤٠١.....................................................حديث كرامات الشهيد الست

 ٤٠٢.....................................................حكم اسم من دخل يف اإلسالم

 ٤٠٢...................................ن أسلم ويف ذمته حقوق لبعض الناس قبل اإلسالمم

 ٤٠٣................................................حكم ظلم العمال ومعاملتهم بالقسوة

∅š{:  قوله تعاىل ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ( { وبيان 
 ٤٠٤.........................................................حكم حب األندية الرياضية

 ٤٠٦..........................................حكم تعليق األذكار على األبواب والسيارة

 ٤٠٦............................................حكم دخول دورة املياه بكتاب أو جريدة

 ٤٠٧..................................................................املصطلحات العقيدية

 ٤٠٧....................باهللامعىن املكر من أمر اهللا تعاىل وعن اجلمع بينه وبني إحسان الظن 

Ÿ≅Š{:  اجلمع بني قوله تعاىل Ï% uρ tΠöθ u‹ø9$# ö/ä39|¡Ψ tΡ $ yϑ x. óΟçF‹Å¡nΣ u!$ s)Ï9 ö/ä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈ yδ { وقوله  

≈=Îû 5’ {:  تعاىل tG Ï. ( ω ‘≅ÅÒ tƒ ’În1u‘ Ÿω uρ  |¤Ψ tƒ{.....................................٤٠٨ 

 ٤٠٨...........................الفرق بني احلمد والثناء على اهللا ومتجيد اهللا وعن أيهما أبلغ

 ٤٠٩....... فكم أجعل لك من صاليت ر الصالةيا رسول اهللا إين أكث:  حديث أيب بن كعب

 ٤٠٩...........................................صفة أولياء اهللا تعاىل وعن مكان وجودهم

 ٤١٠............................معىن السيادة وكيفية حتقيقها وعن السيد من أمة حممد 

 ٤١٢.اختصاص بعض الشخصيات باسم اإلمام  كعلي بن أيب طالب وابنيه وابن تيمية والغزايل

${:  الظن املنهي عنه يف قوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $# {....................٤١٢ 

 ٤١٣.............................................حقيقة سوء الظن وأسبابه وطرق عالجه

 ٤١٤.........................................احلسد وكيفية تاليف وقوعه يف النفس واألهل

"                           ً                               كربت خيانة أن حتدث أخاك حديث ا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب : " معىن حديث
..................................................................................٤١٥ 

 ٤١٦..........................حقيقة الصرب وعن الفرق بينه وبني اجلنب عن مواجهة الضالل

 ٤١٦............................................................معىن الطاغوت وحكمه

 ٤١٨......................................." إن من البيان لسحرا : " ما يفهم من حديث

š { :  معىن قول اهللا تعاىل tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”9 $# ( È≅ è% ßyρ ”9 $# ô ÏΒ Ì øΒ r& ’ Î n1 u‘ ...{...٤١٩ 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٤١

’ #$!ª{:  معىن قول اهللا تعاىل ®ûuθ tG tƒ }§àΡF{$# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ  ÉL ©9$#uρ óΟs9 ôMßϑ s? ’ Îû $ yγ ÏΒ$ oΨ tΒ ( {..٤٢٢ 

 ٤٢٤...........................................أنواع النفوس وعن طرق تزكيتها ومداراهتا

 ٤٢٥...........................................................مصائب الشيطان وحباله

 باب سد الذرائع يف املنع من األمور املباحة والتضييق على الناس يف األقوال من يستعمل
 ٤٢٥.........................................................................واألعمال

 ٤٢٦.........................................أهل الفترة وعن وجودهم يف زمننا وحكمهم

≅ö{:  االختالف والتشابه بني قوله تعاىل è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’n?tã öΝÎγ Å¡àΡr&  { وقوله
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 ٤٣٠.........وبيان معناه " لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم وجاء بقوم يذنبون : " صحة حديث

 ٤٣٢..ىمن يرتد يف التوبة إىل اهللا بسبب فساد أهله وخوفه من الرجوع إىل املعاصي مرة أخر

 ٤٣٢..............من ارتكب املعاصي الكثرية ويريد أن حيج وكيفية التوبة عن تلك األعمال

 ٤٣٣...........................................مغفرة اهللا ملن كان ال يصلي مث تاب وأناب

 ٤٣٤..................................من تاب من ذنوبه لكن مل يشعر بالندم على ما فات

 ٤٣٤............قضاء الفوائت ملن ترك الصالة والصوم وشرب الدخان مث تاب من ذلك كله

 ٤٣٥..........من يروج عنه اإلشاعات ويصفونه بأوصاف قبيحة وهو بريء منها مث قاطعهم

 ٤٣٦..........................................حكم األكل والشرب على الصحف اليومية

 ٤٣٦..............حكم إلقاء األوراق يف القمامة بعد إزالة أي اسم من أمساء اهللا تعاىل عليها

                                      ِ                                    احلكمة من منع الصحابة من كتابة القرآن وم ن منع عمر بن اخلطاب من كتابة أحاديث 
 ٤٣٧.......................................................................الرسول 

 ٤٣٧......................................................حكم رواية الطرائف املضحكة

من يعاتبانه والديه عن التمسك بالسنة حبجة أننا يف زمن متطور وأنه لن يبلغ مرتبة الرسول 
..................................................................................٤٣٨ 

 ٤٣٩.................................................................رجل ال يرب بوالدته

 ٤٣٩..............................              ً                                  من ال يلمس تأثري ا من قراءة األدعية وال جيد هلا استجابة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٤٢

 ٤٤٢.................حكم من يتطوع بالصيام ويصلي ويسبح دون التقيد بشيء منها براتب

 ٤٤٢...........................................أفضل الكتب اليت ألفت يف تفسري األحالم

 ٤٤٣يف كتاب ألف ليلة وليلة من أن  هارون الرشيد ال يعرف إال باللهو وشرب اخلمرما ذكر 

 ٤٤٣.....................................................الفرق بني ابن عريب وابن العريب

 ٤٤٤...................اليت ال تعرف بعض األديان األخرى غري اإلسالمحكم قراءة الكتب 

 ٤٤٤.............................................أفضل كتب التوحيد والعقائد الصحيحة

 ٤٤٦..................................................................... الغيبة والرياء-١

 ٤٤٦..................................." إن كفارة الغيبة أن تستغفر ملن اغتبته : " حديث

 ٤٤٧.........................................كيفية التعامل مع الصديق الذي يغتاب الناس

 ٤٤٧..................................إنسان يسخر من الناس ويغتاهبم وحكم اإلنكار عليه

 ٤٤٩...................................عالمات الرياء وحكم من ترك شيئا خوفا من الرياء

 ٤٤٩...................ط يف العبادة عند اآلخرين وبالضعف إذا كان وحدهمن يشعر بالنشا

 ٤٥١................................................. معىن كل من القنوط وعزم األمور-٢

 ٤٥١......................... اليأس من رمحة اهللامعىن القنوط من رمحة اهللا والفرق بينه وبني

 ٤٥٤......................................................................... السلفية- ٣

 ٤٥٤....................من يزعم أن مذهب السلفية فيه سطحية ألنه ال يسرب غور النصوص

املقصود بالسلفي وأبرز من دعا إليه وإمكانية تسميتهم  بأهل السنة واجلماعة أو الفرقة الناجية
..................................................................................٤٥٥ 

نه والتأثر باملناهج الدخيلة كيفية حمافظة املسلم على التزامه مبنهج السلف  وعدم االحنراف ع
 ٤٥٥...........................................................................املنحرفة

 ٤٥٧...............................من يزعم أن منهج السنة واجلماعة ال يصلح هلذا العصر

 ٤٥٩....................................................................... اجلماعات-٤

 ٤٥٩........................................من زعم أن السلفية تعترب مجاعة من اجلماعات

 ٤٦٠.................................................صحة نسبة اجلماعات اليوم لإلسالم

 ٤٦٢..........................من يدعي أن قيام اجلماعات الزم للقيام بالدعوة إىل اهللا تعاىل

ً                                  حكم من ينتمي للجماعات وخصوص ا تلك اليت تقوم على السرية والبيعة                           ...............٤٦٣ 

 ٤٦٤..............................حكم البيعة جلماعة من اجلماعات مع وجود بيعة أخرى

 ٤٦٥................................................................سيد قطب وكتاباته

 ٤٦٥....ا ذكر يضيع وسط خريهماالستنتاجات الدالة على فساد فكر البعض  وم:  من يقول



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٤٣

 ٤٦٦..................................................من يقول غايتنا اإلسالم ال الكرسي

 ٤٦٦.....................................................حكم االنضواء حتت اجلماعات

 ٤٦٧.................................كلمة توجيهية حول اجلماعات املوجودة على الساحة

 ٤٦٨...............كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم خبصوص األحزاب واجلماعات املغرضة

 ٤٧٠....................مجاعة التبليغ من حيث املنهج وحكم االنضمام إليها واخلروج معها

 ٤٧١..................................حكم وجود بعض اجلماعات يف بالد املسلمني عامة

 ٤٧١...........................كلمة توجيهية للذين اغتروا ببعض اجلماعات وانضموا إليها

 ٤٧٢...................تعدد اجلماعات والزعم أن اختالفها اختالف تنوع ال اختالف تفرق

 ٤٧٣.............بني املسلمني من مجاعات كثرية كل منها تدعو إىل اهللا بطريقتها اخلاصةما 

 ٤٧٤......                                                                ً    حكم قيام األحزاب ذات التوجه اإلسالمي وعن املسلم الذي خيتار احلياد طريق ا له

كثرة اجلماعات اإلسالمية وتعددها  وصاحل الدعوة اإلسالمية والعمل اإلسالمي واملسلمني 
 ٤٧٥.........................................................................بوجه عام

 ٤٧٦......................... وعن الصوفيةاملذاهب والطرق املنحرفة عن طريق الرسول 

 ٤٧٧......................................................الطرق الصوفية وعما كتب هلا

 ٤٨٠........................................................................... األمة- ٥

y7{:  تفسري قوله تعاىل Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈ oΨ ù=yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ {..............................٤٨٠ 

 ٤٨٠..............................................اختالف املسلمني وأسباب النهوض هبم

ختالط والسياحة والفوائد كيفية التعامل مع ما تفرضه الساحة من أمور  مثل التلفزيون واال
 ٤٨٢............................................................................الربوية

 ٤٨٣........................اإلقبال على حضارة الغرب بعقل مستنري لتحقيق هنضة إسالمية

 ٤٨٣.....................الف يف آراء املفتني والعلماءتعليق من صاحب الفضيلة حول االخت

ما يثريه بعض العلمانيني من شبه  كانشغال املسلمني بأمور يرون أهنا تافهة عن أمور عظيمة
..................................................................................٤٨٥ 

 ٤٨٦................................لناس جتاه علمائهم وواجب العلماء جتاه الناسواجب ا

 ٤٨٦                          ًّ                                              من يزعم أن محل اإلسالم أصبح مه ا  يتوارى من نازعته العاطفة اإلسالمية خلدمة اإلسالم

 ٤٨٧.................................من قال إن جذوة العزة باإلسالم انطفأت يف الصدور

 ٤٨٧...........................................................معىن التجديد يف اإلسالم

 ٤٨٨..................................................كيفية إحياء معاين االنتماء لإلسالم



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٤٤

 ٤٨٨............................وصف اإلسالم باإلرهاب والوحشية وبيان السبب يف ذلك

 ٤٨٩...............................أبرز القضايا اليت حتتاج إىل وقفة املسلمني يف هذا العصر

 ٤٨٩.........................................أشد خطر على األمة وكيفية صد هذا اخلطر

 ٤٩٠.............................الغياب عن قضايا العصر واختالف العلماء وصوم الصغار

 ٤٩١....................................................سبب ذهاب مثرة اجلهاد األفغاين

 ٤٩١......................اخلطط املكافئة حىت ال تصبح إفريقية كلها مسيحية حسب خطط

 ٤٩٤......................................................عن املنكراألمر باملعروف والنهي 

 ٤٩٤...........................................املنهج يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 ٤٩٤..............................................حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر

äí{:   بعض رجال احلسبة الذين خيرجون عن قوله تعاىل ÷Š$# 4’n< Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ 

Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( {............................................................٤٩٥ 

 ٤٩٦.....................................ا حيقق املصلحة العامةكيفية حتقيق إنكار املنكر مب

 ٤٩٦.............................أمهية تغيري املنكر يف اإلسالم والرد على من يقصر يف ذلك

 ٤٩٨............................................................املنكر الذي ينبغي تغيريه

 ٤٩٨.............................................................مراتب املنكر ودرجاته

 ٤٩٩...........................املسؤول عن تغيري املنكر وكيفية إمكان ضبط هذه املسؤولية

 ٥٠٠................................املمارسات اخلاطئة يف تغيري املنكر وعن كيفية عالجها

${:  اجلمع بني قوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( {من رأى منكم  : "  وحديث
 ٥٠٢........................................................ديثاحل "     ً             منكر ا فليغريه بيده

ما منعكم إذا رأيت املنكر فلم  : "  وحديث "                 ً من رأى منكم منكر ا : " اجلمع بني حديث
 ٥٠٣............................................................................" تغريه

 ٥٠٥..............................................نب البدعكيفية إنكار املنكر وكيفية جت

 ٥٠٦.................................حكم زيارة األقارب الذين ال ختلو جمالسهم من املنكر

 ٥٠٧..........................من دخل املسجد وقد رأى يف طريقه أناسا مل يقوموا للصالة

 ٥٠٧.............................حكم األكل والشرب مع تارك الصالة واملصر على تركها

من رأى  : " عذر املسلم يف إنكار املنكر وبيان  حدود االستطاعة القولية الواردة يف حديث
 ٥٠٨................................................................ ... "          ً منكم منكر ا



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٤٥

 ٥٠٩................................حكم تنصيب اإلنسان نفسه على غريه يف كل املواقف

 ٥١٣............................................................ويل أمر املسلمني والشباب

Ÿω{:  تصحيح مفاهيم معاين قوله تعاىل uρ tβθèù$ sƒ s† sπ tΒ öθ s9 5ΟÍ← Iω 4{......................٥١٣ 

 ٥١٥......................             ً                       ً                 حكم من نفذ حد ا على أحد من الناس متعدي ا على حق السلطان

 ٥١٥........................................................................         ً احلد تعزير ا

 ٥١٦............................................................كيفية نصيحة والة األمر

 ٥١٧.......................................وغري املسلماملنهج يف التعامل مع احلاكم املسلم 

 ٥١٨................................املقصود بالقوة اليت إذا حتققت جاهد املسلمون الكفار

 ٥١٩..................................................حكم الدعاء لوالة األمر على املنابر

 ٥١٩.......................................................حقوق والة األمر على الرعية

 ٥٢٠................................................حكم التقصري يف النصيحة لوالة األمر

                   ُ                                                     الشباب املسلم قدوة ي قتدى هبا  وبيان السبيل إىل السعادة والطمأنينة يف نفوس كيفية اختيار
 ٥٢١...........................................................................الشباب

 ٥٢٢..............................................كيفية طلب العلم خاصة يف بداية التعلم

 ٥٢٤.....................كلمة موجهة للشباب تؤلف بينهم وتبعدهم عن الفرقة واالختالف

حال الشباب الذي آل إىل استهجان البعض  لعدم انضباط الشباب بالضابط الشرعي الرزين
..................................................................................٥٢٥ 

 ٥٢٥..........................الذين يستعجلون يف ممارسة الدعوة وإصدار الفتاوى بغري علم

 ٥٢٦.كيفية عالقة الشباب بالعلماء  وحكم من ينتقص من علمائنا الكبار وخيتار دعاة الشباب

 ٥٢٧.....................................................منهج السلف يف املبتدع وبدعته

 ٥٢٩.........................................التنبيه على خطأ واالحنراف وتشخيصه للناس

 ٥٣٠..............................................ستمتاع بذلكحكم تصنيف الناس واال

املسائل اليت جيوز فيها االختالف  واليت ينبغي التوقف عن اخلالف فيها وواجب املسلمني حنو 
 ٥٣٠.............................................................................دينهم

 ٥٣١.................................................ة ونصيحة للشبابالصحوة اإلسالمي

 ٥٣٣...............................................................................العبادات

 ٥٣٣.......................................................................كتاب الطهارة

 ٥٣٣.......................................................................أحكام املياه



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٤٦

 ٥٣٣.................املقدار الذي إذا خالط املاء الطهور وهو جنس ينجس به املاء الطهور

 ٥٣٣................................طهارة املاء املتغري باملكث أو بسقوط شيء طاهر فيه

 ٥٣٤.......................................................................أحكام اآلنية

 ٥٣٤................................حكم األكل والشرب من آنية تشرب فيها الكالب

 ٥٣٥....................................ألقالم اليت حتتوي على شيء من الذهبحكم ا

 ٥٣٥........حكم قليل الذهب يكون على النظارة أو القلم وكذلك قليل احلرير يف العباءة

 ٥٣٦...............................................................جاسةأحكام إزالة الن

حكم من يعمل يف املخترب للتحاليل الطبية  وسقط شيء من البول على البنطلون الذي يلبسه
...............................................................................٥٣٦ 

 ٥٣٧...لة خروج الدم من بدن اإلنسان أثناء الصالةحكم الصالة يف ثوب فيه دم أو يف حا

 ٥٣٧.............حكم فرك املنطقة املتنجسة من املالبس الداخلية بقطرات من البول باملاء

 ٥٣٨.......................................... اليت أصاهبا البول مث جفتحكم املالبس

 ٥٣٨.......حكم املشي على الفراش الذي بال عليها الطفل وال يعرف املكان احملدد للبول

 ٥٣٩................... للصالة على أرضية غرفة غري طاهرةحكم افتراش سجادة الصالة

 ٥٤٠.........................................................حكم رش النجاسة باملاء

 ٥٤١.......................................حكم اللعاب اخلارج من اإلنسان أثناء نومه

 ٥٤١........................الصالة بالعطور اليت هبا كحول إذا كانت يف الثوب أو البدن

 ٥٤٢.................................................................آداب قضاء احلاجة

 ٥٤٢.................................................غسل السبيلني قبل الوضوءحكم 

 ٥٤٢...............................................................               ً حكم التبول واقف ا

 ٥٤٣....................................حكم التبول على احلائط املسمى باحلمام املعلق

 ٥٤٣.حكم دخول دورات املياه بالكتب اإلسالمية واألشرطة النافعة من القرآن واحملاضرات

 ٥٤٤.................................................................من خصال الفطرة

 ٥٤٤..............................................................حكم ختان البنات

 ٥٤٤......................................................أحكام الوضوء فضله ونواقضه

 ٥٤٤...................................................مفهوم احلدث األصغر واألكرب

 ٥٤٤...................................................حكم النية يف الوضوء والصالة

 ٥٤٥....................الفضل الذي يناله املسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث

 ٥٤٥....................................ن الذنوب تتساقط عند الوضوءإ:  صحة القول



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٤٧

 ٥٤٦.........................حكم قول املسلم إذ توضأ فغسل وجهه اللهم بيض وجهي

 ٥٤٧........................................حكم احلركة من مكان آلخر أثناء الوضوء

 ٥٤٧............................................حكم غسل أو مسح الرقبة يف الوضوء

 ٥٤٨...............................حكم غسل األطراف الصناعية يف الوضوء أو الغسل

 ٥٤٨.........................حكم الدهانات اليت على الوجه ومتنع وصول املاء إىل اجللد

 ٥٤٨........................حكم الطالء الذي يكون على األظافر هل يؤثر على الوضوء

 ٥٤٩.............................حكم صالة الذي ينام قبل دخول اخلطيب ليوم اجلمعة

 ٥٥٠.........................................................هل الغفلة تبطل الوضوء

 ٥٥١...............الوضوء                                        ً      حكم من يعاين من خروج ريح بشكل مستمر وخصوص ا بعد 

 ٥٥١................................................خروج الريح ال يوجب االستنجاء

 ٥٥٢.........................................من شك يف وضوئه أثناء الصالة أو بعدها

 ٥٥٣..........................................................حكم من به سلس بول

 ٥٥٤...........................من ترك الصالة بسبب خروج اخلارج منه من غري إرادته

 ٥٥٦.....................................رى ما هيما خيرج بعد البول من سوائل ال يد

رجل مصاب بشلل يف النصف األسفل من اجلسم  ويصلي وقد خيرج شيء من السبيلني بال 
 ٥٥٦...................................................................علم وال إرادة

 ٥٥٧................................ بني األسنان بعد الوضوءحكم بقاء شيء من الطعام

 ٥٥٨...................حكم تشريح امليت وملس العظام وهل يوجب ذلك إعادة الوضوء

 ٥٥٩..............................................حكم من أصابته جناسة وهو متوضئ

 ٥٥٩..............................................حكم انتقاض الوضوء مبصافحة املرأة

 ٥٦٠..............................................حكم الوضوء مبس املرأة غري املتعمد

 ٥٦٠..........................................حكم تقبيل املرأة بشهوة أو بدون شهوة

 ٥٦١.........................احلجامة وحكمها وهل فعلها ينقض الوضوء ويفطر الصائم

 ٥٦١...................................صر إىل العشاءبقاء املتوضئ على الطهارة من الع

 ٥٦٢........................................حكم من مس املصحف يف احلدث األصغر

 ٥٦٢.....................................حكم الشك يف الوضوء أثناء الصالة أو بعدها

 ٥٦٢......حكم مس املصحف من غري وضوء وحكم إهداء ثواب ما يقرأ ألكثر من ميت

 ٥٦٤.................................................حكم قراءة القرآن من غري وضوء

 ٥٦٤...................................................أحكام املسح على اخلفني وغريمها



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٤٨

 ٥٦٤...............................................حكم مسح اليد امللفوفة يف الوضوء

 ٥٦٥..............................................حكم املسح على الشراب أو اجلزمة

 ٥٦٦......................................حكم املسح على اجلورب الشفاف أو املشقق

 ٥٦٦..........................................................حكم الصالة بالبسطار

 ٥٦٦..................................لى نفسه الضرر عند االغتسالحكم من خشي ع

 ٥٦٧.....................................................................أحكام الغسل

 ٥٦٧...........................................................الفرق بني املين واملذي

 ٥٦٨..............................................الطريقة األفضل لالغتسال من اجلنابة

 ٥٦٨.............................................ما يقوله املسلم عند الغسل من اجلنابة

 ٥٦٩...................................حديث غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم

 ٥٦٩................................هل جيزئ الغسل للجمعة عن الوضوء لصالة اجلمعة

 ٥٧٠.......................................دخول الطهارة الصغرى يف الطهارة الكربى

 ٥٧١......................................................دخول الوضوء يف االغتسال

 ٥٧١.............من احتلم وليس عنده ماء يكفي لالغتسال أو ترك االغتسال لشدة الربد

 ٥٧٢......................................................................كام التيممأح

 ٥٧٢.....حكم مجع التراب من الشارع لكي يتيمم به املريض وحكم التيمم به عدة مرات

 ٥٧٣............................................شروط التراب الذي يضرب عليه باليد

 ٥٧٣...................................................الصفة الشرعية للتيمم وشروطه

 ٥٧٤...............................................من عجز عن غسل رجله لكسر هبا

 ٥٧٤............................................. األعضاء دون بعض يف الوضوءغسل

 ٥٧٥..........................................حكم التيمم بدل الوضوء للهرم واملريض

 ٥٧٥..............................حكم من به شلل وال يستطيع الوضوء وهو عليه شاق

 ٥٧٦..................................حكم الصالة بالتيمم مع وجود املاء شديد الربودة

 ٥٧٦................................................حكم من صلى بتيمم مث وجد املاء

 ٥٧٧..............من جيمع الظهر والعصر واملغرب والعشاء بالتيمم لكل فرض على حدة

 ٥٧٧......................................حكم الناس الذين يصلون كل أوقاهتم بالتيمم

 ٥٧٩.............................. الصالة لعدم وجود املاء وجهال بكيفية التيمممن أخر

 ٥٨٠..............................................أحكام احليض والنفاس واملرضع وحنوها

 ٥٨٠...........................................حكم قضاء الصالة لليت أسقطت محلها



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٤٩

 ٥٨١.....................املرأة اليت تطهر يومني أو ثالثة مث يعاودها الدم وهي يف األربعني

 ٥٨١........ا                                                           ً حكم الصالة والصوم للحائض اليت تستمر حيضتها أكثر من مخسة عشر يوم 

 ٥٨٢..........................حكم قراءة احلائض للقرآن من املصحف أو عن ظهر قلب

 ٥٨٣.........................................                          ً          حكم قراءة املرأة للقرآن غيب ا وهي حائض

 ٥٨٤....... وتعلمها أثناء الدورة الشهريةحكم قراءة القرآن واألدعية املأثورة عن النيب 

 ٥٨٤.........................إفطار احلامل واملرضع وحكم احلبوب املانعة للعادة الشهرية

 ٥٨٥.............القضاء على من جاءهتا الدورة الشهرية عند دخول وقت صالة مفروضة

 ٥٨٥.حكم صالة العشاء اليت أخرهتا املرأة مث أدركها احليض وبيان احلكم لو حصل العكس

 ٥٨٦..................................حكم قضاء الصلوات اليت مرت هبا املرأة احلائض

 ٥٨٦........................................حكم اإلفرازات املهبلية اليت خترج من املرأة

 ٥٨٧......................حكم من تدخل املسجد احلرام أو املسجد النبوي وهي حائض

 ٥٨٨...................................ما يرخص للشيخ املسن واملرأة العجوز يف الفطر

 ٥٨٨.............................احلكم إذا قدم املسافر أو طهرت احلائض يف أثناء النهار

 ٥٨٩..............................حكم املرأة احلائض اليت طهرت بعد الفجر يف رمضان

                              ً                                  إذا طهرت خالل أسبوع  مث صامت أيام ا معدودة يف رمضان مث عاد إليها الدمحكم النفساء 
...............................................................................٥٩٠ 

 ٥٩٠.حكم املرأة إذا طهرت يف فجر يوم يف رمضان وإذا ظهر شيء بعد انتهاء املدة املعتادة

 ٥٩١.....................................حكم امرأة يأتيها دم الطمث بعد نيتها للصوم

من مل تصم وقد أدركها البلوغ  وهي يف الرابعة عشر من العمر وصامت يف اخلامسة عشر
...............................................................................٥٩٢ 

 ٥٩٢............................حكم من مل تصم بسبب اجلو احلار وبسبب االمتحانات

 ٥٩٤...................حكم من مل تصم يف السنة اليت بلغت فيها جلهلها بوجوب الصيام

 ٥٩٥..................فتاة أتتها العادة الشهرية ألول مرة يف شهر رمضان ولكنها مل تفطر

 ٥٩٥........حكم قياس فطر من أفطر إلنقاذ غريه على فطر احلامل إذا خافت على ولدها

 ٥٩٥...................حكم اإلفطار يف رمضان إذا توافق االمتحان الدراسي مع رمضان

 ٥٩٦...................................حكم اإلفطار يف رمضان بسبب األعمال الشاقة

 ٥٩٧..........................................حكم اإلفطار للتقوي على العمل الشاق

 ٥٩٨...........................حكم ترك املرأة صيام ثالثة رمضانات ملشقة رعي األغنام

 ٦٠٠........................................................................كتاب الصالة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٥٠

 ٦٠٠..............................................................أحكام األذان واإلقامة

 ٦٠٠...............................كيفية نطق التاء يف كلمة حي على الصالة يف األذان

 ٦٠٠.....................................كم الترديد خلف املؤذن والذكر بعد اإلقامةح

 ٦٠١.................................................حكم تأخري األذان بتأخري الصالة

 ٦٠١.....................م اجلمعةحكم مؤذن يقرأ القرآن بدل األذان األول من صالة يو

 ٦٠٢..................................الوقت الذي يفصل بني أذان اجلمعة األول والثاين

 ٦٠٣.........................................................حكم الصالة بدون أذان

 ٦٠٣.........................................................حكم الصالة بدون إقامة

 ٦٠٤..........................................حكم قطع صالة السنة عند مساع اإلقامة

 ٦٠٤..... وحيس بالذنب والقلق لترك الصالةحكم عاقد العزم على الصالة ولكن ال يصلي

 ٦٠٦.............................................................أحكام مواقيت الصالة

 ٦٠٦............األوقات اليت تكره الصالة فيها وبيان أفضل صيام بعد صيام شهر رمضان

 ٦٠٨....................................................حكم الصالة عند جهل وقتها

 ٦٠٩..........................................حكم صالة الصبح بعد أن تطلع الشمس

 ٦١٠............................حكم من يصلي العشاء بعد صالة املغرب بنصف ساعة

 ٦١١........................................                      ً            حكم تأخري صالة العشاء طلب ا لثواب أكرب

 ٦١١.................ن املرتل من الصباح إىل املساءحكم تأخري الصالة يف حالة اخلروج م

 ٦١٢................................................................أحكام صفة الصالة

 ٦١٢.....................................................حكم التلفظ بالنية يف الصالة

 ٦١٣...حكم صالة املريض الذي يرقد على السرير إذا كان اجتاه السرير إىل غري اجتاه القبلة

 ٦١٤..................................من جيوز له ترك الصالة لعدم القدرة على الطهارة

 ٦١٥......حكم مجع صالة الظهر والعصر وصالة املغرب والعشاء بدون عذر مبيح للجمع

 ٦١٦................................قول وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض

 ٦١٦.........................التكبري يف الصالة والقراءة السرية واجلهرية للرجال والنساء

 ٦١٧.............................................حكم ذكر البسملة يف الصالة اجلهرية

 ٦١٧............... صالة الفاحتة لإلمام ليتمكن املصلي من قراءة الفاحتةحكم السكتة بعد

 ٦١٨.....................................حكم الصالة وراء اإلمام الذي ال يتقن الفاحتة

 ٦١٩............................... يف غري الصلوات اجلهريةحكم اجلهر بالصالة للمرأة

 ٦١٩......................................حكم قراءة الفاحتة للمأموم يف الصالة اجلهرية



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٥١

 ٦٢١...............................حكم قراءة سورتني بعد الفاحتة يف الركعتني األوليني

 ٦٢٢...................حكم متابعة اإلمام يف القراءة وذلك للرد عليه إذا حصل منه خطأ

ويف السجود وبعد الرفعحكم الدعاء بعد الفاحتة وبعد السورة  وقبل الركوع وأثناء الركوع 
...............................................................................٦٢٢ 

 ٦٢٤...................ركوع املرأة أو غريها قبل اإلمام أو سجودها قبله أو تسليمها قبله

 ٦٢٤......................إىل الصالة يف الركوعحكم اإلمام الذي ينتظر الرجل الداخل 

 ٦٢٥...................حكم قول سبحان اهللا العظيم بدل سبحان ريب العظيم يف الركوع

 ٦٢٦....................... يقرأ الفاحتة                        ً              حكم صالة من وجد اإلمام راكع ا وركع معه ومل

 ٦٢٧..........................................األعضاء السبعة اليت جيب السجود عليها

 ٦٢٨...............................................البدء بالوجه واليدين يف حال القيام

 ٦٢٩.............................................رفع العجز قبل رفع اليدين عند القيام

 ٦٢٩...................................رفع العجز قبل رفع اليدين بدون عذر عند القيام

 ٦٢٩....................................................ش الذراعني عند السجودافترا

 ٦٢٩................................................حكم افتراش الذراعني يف السجود

 ٦٣٠......."إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعري وليضع يديه قبل ركبتيه:"حديث 

 ٦٣١............................                     ً                        حكم احلائل املوجود أحيان ا بني اجلبهة وموضع السجود

 ٦٣١.............................هل يقرأ املصلي الصلوات اإلبراهيمية يف التشهد األول

 ٦٣٢............... يف التشهدحكم إحلاق الصالة على املالئكة بالصالة على الرسول 

 ٦٣٢...........................................حكم التحليق باألصابع يف قراءة التشهد

 ٦٣٣..............................مىت يكون حتليق األصابع يف الصالة وفق السنة املطهرة

 ٦٣٣.................................حكم الدعاء للوالدين يف الصالة قبل الدعاء لنفسه

 ٦٣٤..........................................حكم املصلي الذي سلم بتسليمة واحدة

 ٦٣٤..................................................حكم تغميض العينني يف الصالة

 ٦٣٥.................................حكم تغميض العينني يف الصالة للشعور باخلشوع

 إذا مر - جل وعال -حكم استعاذة بعض املصلني باهللا  إذا مر اإلمام بآية عذاب وسؤاله 
 ٦٣٥.......................................................................بآية رمحة

 ٦٣٦........................الركعتني اجلهريتنيحكم اجلهر بالصالة بالنسبة للمتأخر عن 

 ٦٣٦...........................................حكم صالة املنفرد وحده خلف الصف

 ٦٣٧...........................إدراك املتأخر عن الصالة إنسانا يصلي له أن يصلي خلفه



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٥٢

 ٦٣٧................................................حكم مصافحة الصيب خلف اإلمام

 ٦٣٨.................................حكم قول احلمد هللا إذا عطس الشخص يف الصالة

 ٦٣٨........................................كيفية قول احلمد هللا بعد العطس يف الصالة

 ٦٣٨..حكم من يسافر عدة مرات يف القطار والطائرة  وال يسمح له باحلركة ويريد الصالة

 ٦٣٩................................لذي يصلي وهو جالس لوجود أمل يف ركبتهحكم ا

 ٦٤٠........................................ما يستحب يف الصالة وما يكره فيها ويبطلها

وبيان  " كي ال يقطع الشيطان صالتهإذا صلى أحدكم فليصل إىل سترة  : " صحة حديث
 ٦٤٠...........................................................................معناه

 ٦٤٠..........................................حد ارتفاع السترة أمام املصلي يف صالته

 ٦٤١........بعض األشياء أثناء الصالة                                      ً   حكم صحة صالة الرجل الذي يكون قلبه مشغول ا ب

 ٦٤١.....................................................حكم تغطية الرأس يف الصالة

 ٦٤٢...................حكم أداء الصالة على مكان مرتفع عن األرض كالسرير أو حنوه

 ٦٤٢..........................................حكم الصالة على السجادة املعروفة اآلن

 ٦٤٢.............................                            ً                 حكم اجلهر بالدعاء والذكر مطلق ا وبعد الصالة خاصة

 ٦٤٤..................................حكم االستغفار اجلماعي بعد االنتهاء من الصالة

 ٦٤٤..............حكم من خيترق الصفوف لكي يصلوا إىل الصف األول وهم متأخرون

 ٦٤٥.................حكم إغماض العني يف الصالة إذا كان التغميض يدعو إىل الطمأنينة

 ٦٤٥.............حكم صالة من يصيبه دوار يف الرأس ويقوم حبركات بسبب هذا الدوار

 ٦٤٦.................................................التخلص من الوسواس يف الصالة

 ٦٤٧...................................................رد وسوسة الشيطان يف الصالة

 ٦٤٧.........................................................حكم من غفل يف صالته

 ٦٤٨.....................................................حكم املرور بني يدي املصلي

 ٦٤٩...............................................إمث من تعمد املرور بني يدي املصلي

 ٦٤٩............................................حكم مرور الصيب أمام سجادة الصالة

 ٦٥٠...............................................حكم مرور الصيب بني يدي املصلي

 ٦٥٠...............................................كثرة الوسواس يف الوضوء والصالة

 ٦٥١....................كيفية اتقاء املسلم الوسواس يف العبادات عامة ويف الصالة خاصة

 ٦٥١.                         ً                                               حكم صالة املرأة وهي تضع عقد ا يف رقبتها أو خامتا أو تصلي وأمامها صورة أو مرآة

 ٦٥٢....................................حكم قراءة بعض السور غري مرتبة أثناء الصالة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٥٣

 ٦٥٢.....................................           ً                            من رأى ثعبان ا حتت قدمه عندما بدأ يف الصالة

 ٦٥٣..................................ل السالح أو رتب عسكرية أثناء الصالةحكم مح

 ٦٥٤..............................................................الضحك يف الصالة

 ٦٥٤..............................................................حكم صالة املنفرد

 ٦٥٥.............................................حكم الصالة وبعض العورة مكشوفة

 ٦٥٦.............................حكم من صلى وبعد التسليم تذكر أنه على غري طهارة

 ٦٥٦...................................تالم يف مالبسهحكم من صلى واكتشف آثار اح

 ٦٥٦......................................حكم من صلى وانتقض وضوؤه أثناء الصالة

 ٦٥٧....................................حكم إكمال الصالة مع العلم بانتقاض الوضوء

 ٦٥٨..........................................حكم الصالة اخلاطئة من أوهلا إىل آخرها

 ٦٥٩.......................................حكم صالة اجلمعة مجاعة عن طريق الراديو

 ٦٦٠......................................دد املتفق عليه للحركات اليت تبطل الصالةالع

 ٦٦٠................................................أحكام سجود السهو وسجود التالوة

 ٦٦٠..........................................سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعده

 ٦٦١........................................................ما يقال يف سجدة السهو

 ٦٦١.................................................ما يقوله املصلي يف سجود السهو

 ٦٦١......................................................................صالة التطوع

 ٦٦١........................حكم ترتيب اثنيت عشرة ركعة يف اليوم كما ورد يف احلديث

 ٦٦٢............................................حكم من صلى الوتر بعد صالة املغرب

 ٦٦٢...............................................................كيفية صالة الوتر

 ٦٦٢............................حكم اإلتيان بتشهد أول يف صالة الوتر كصالة املغرب

 ٦٦٣.....................................كعات بتسليم واحدحكم صالة الوتر ثالث ر

 ٦٦٣.................................................وقت صالة الضحى وصالة الليل

 ٦٦٤...................................حكم أداء صالة الضحى يف وقت العمل الرمسي

 ٦٦٤...............................................................قضاء السنة الراتبة

 ٦٦٤.................................حكم من ترك السنة الراتبة إذا غلبه النعاس أو امللل

                                   ً                   يل ويطبق السنن  وأخذ يف التهاون تدرجيي ا حىت أصبح ال يصليهاحكم من كان يصلي الل
...............................................................................٦٦٥ 

 ٦٦٥......................................حكم من يؤدي الفروض ويترك السنن الراتبة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٥٤

 ٦٦٦......................ثلث األخري من الليل بعد صالة الوترحكم صالة التطوع يف ال

 ٦٦٧.........................حكم مجع سنة الوضوء وحتية املسجد وسنة الظهر بركعتني

 ٦٦٧........................................لنومحكم املداومة على صالة ركعتني قبل ا

 ٦٦٧...............................................حكم قضاء الصالة عن رجل متوىف

 ٦٦٨........................................................حكم قضاء الصالة الفائتة

 ٦٦٩...............................................................حكم صالة التوبة

 ٦٦٩............................................................حكم صالة التسابيح

 ٦٧٠.............................................................صفة سجود الشكر

 ٦٧١....................................................................أحكام التراويح

 ٦٧١............................................................حكم صالة التراويح

 ٦٧٢..................................... للتراويح والتهجد والوترصفة صالة النيب 

 ٦٧٣..........................................حكم صالة التراويح من حيث الوجوب

 ٦٧٤.............حكم صالة مخس ركعات قبل الفجر بساعة على أن آخرها تكون وترا

 ٦٧٥........................تابعة اإلمام بالقراءة يف املصحف وهو يصلي التراويححكم م

 ٦٧٥................................حكم القنوت يف ركعة الوتر بعد الرفع من الركوع

 ٦٧٦............................................يف املسجدحكم صالة التراويح للمرأة 

 ٦٧٧...............................................................أحكام صالة اجلماعة

 ٦٧٧...........................                ً                             حكم من صلى منفرد ا ويف مقدوره أن يصلي مع اجلماعة

 ٦٧٨................حكم عدم احملافظة على الصالة بالكلية وخاصة صالة الفجر والعصر

 وما عليه الناس يف وقتنا احلاضر من  " هل تسمع النداء بالصالة : " التوفيق بني حديث
 ٦٧٩.........................................................وجود آلة تكبري الصوت

 ٦٨٠.....حكم الصالة خلف إمام يعتقد يف األموات النفع والدفع وكذلك بعض املأمومني

 ٦٨٠.............................................حكم تعدد اجلماعات يف وقت واحد

 ٦٨١...............................حكم التصدق بالصالة بعد االنتهاء من صالة العصر

 ٦٨٢......................................حكم من به عاهة ال يصلي الفجر يف املسجد

 ٦٩١...................................حكم تسوية صفوف النساء وانتظامها يف الصالة

 ٦٩٢....................................................أحكام قضاء الفوائت من الصالة

 ٦٩٢......................" عمره ومل حيصلهامن فاتته صالة يف  : " احلكم على حديث

 ٦٩٣.....................األوقات اليت جتوز فيها إعادة الصالة ملن فاتته الصالة عن وقتها



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٥٥

 ٦٩٣..........................ملية جراحيةفاتته الصلوات اخلمس بسبب النوم على أثر ع

 ٦٩٤.....حكم الصالة اليت تؤخر عن وقتها بسبب أخذ حبوب منومة بسبب مرض نفسي

 ٦٩٥...............لشلل النصفيحكم من ترك الصالة ملدة سنتني ونصف بسبب مرض ا

 ٦٩٥...........................ترك الصالة لعدم قدرته على الوضوء مث قضاها بعد ذلك

 ٦٩٧.......................................حكم تأخري صالة الفجر إىل طلوع الشمس

 ٦٩٧.....................................حكم من يؤخر صالته بسبب عمله يف اجلندية

 ٦٩٩.....................................كيفية قضاء الفائت مع إمام قد سها يف صالته

 ٦٩٩..............حكم القراءة باجلهر ملن أدرك اجلماعة لصالة املغرب يف الركعة األخرية

 ٧٠٠.....................................................................أحكام اإلمامة

 ٧٠٠................األول والصالة خلفه مباشرةحكم فضل القرب من اإلمام يف الصف 

 ٧٠١.................................."         ً                     من أم قوم ا ومل يدع هلم فقد خاهنم : " حديث

 ٧٠٢...............................                       ً                   حكم كون مكان اإلمام مرتفع ا على مكان املأمومني

 ٧٠٢............................حكم اإلمام إذا اكتشف أثناء صالته أنه على غري وضوء

 ٧٠٢...........................تذكر اإلمام أنه ليس على وضوء بعد أن دخل يف الصالة

 ٧٠٣...................حكم صالة اإلمام الذي علم أنه ليس على وضوء وأكمل الصالة

 ٧٠٤.....................حكم انتظار اإلمام إذا أحس بداخل يف املسجد ليدرك الركوع

 ٧٠٤.......................حكم من يطيل يف الركعة الثانية ويقصر األوىل بالنسبة لإلمام

 ٧٠٥......حكم الصالة خلف اإلمام الذي ال يتقن القراءة ويعبث بأصبع يده وحيرك قدميه

بيان احلكم يف خطيب يبعد مسكنه  عن املسجد الذي خيطب فيه حوايل عشرة كيلو مترات
...............................................................................٧٠٧ 

 ٧٠٧...................................................حكم أخذ املرتب على اإلمامة

 ٧٠٨................................حكم أخذ املرتب على قراءة القرآن والصالة كإمام

حكم اإلمام الذي يأخذ راتبه على إمامته  ويوكل مكانه شخصا لإلمامة مببلغ أقل من راتبه
...............................................................................٧٠٩ 

 ٧١٠................................................حكم الصالة خلف اإلمام الصويف

 ٧١١..........حكم الصالة خلف اإلمام الذي يشاهد بعض املسلسالت واألفالم األجنبية

 ٧١٢................................................حكم إمامة املرأة للنساء يف الصالة

 ٧١٢................................................أحكام قصر الصالة ومجعها يف السفر

 ٧١٢....................................................حكم القصر واجلمع للمريض



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٥٦

 ٧١٢................................................حكم تقدمي أو تأخري صالة الفجر

 ٧١٣................حكم اجلمع والقصر وصالة اجلمعة للمسافر الذي ال يعلم مدة سفره

ً                             ً               حكم مجع صالة الظهر مع العصر تقدمي ا  وصالة املغرب مع العشاء تأخري ا لسبب الدراسة                               
 ٧١٤......................................................................يف اجلامعة

 ٧١٥............                                           ً                 حكم من ال يؤدي الصالة بصفة مستمرة ويفوته أحيان ا صالة يوم بكامله

 ٧١٦...........................................حكم اجلمع بني الصلوات من غري عذر

 ٧١٨......................................................حكم قصر الصالة يف السفر

 ٧١٨............................................صر الصالة يف مسافة كيلو مترحكم ق

 ٧١٩.....................................................البدء بقصر الصالة يف السفر

 ٧١٩................................حكم مجع صالة الظهر والعصر يف املرتل قبل السفر

حكم مجع صالة الظهر والعصر  مجع تقدمي يف البيت قبل السفر لتعذر الوقوف يف الطريق 
 ٧٢٠.....................................................................أثناء السفر

 ٧٢١.................................حكم املسافر الذي يقصر كل فرض صالة وحدها

 ٧٢١......................................................حكم صالة اجلمعة للمسافر

 ٧٢٢..........................حكم الصالة يف السفر مخسة أيام من حيث اإلمتام والقصر

 ٧٢٢...........                                                          ً حكم قصر الصالة ملن ترك بلده واستقر يف أخرى مث رجع إىل األوىل زائر ا

 ٧٢٣..............................................حكم صالة املسافر إذا قارب موطنه

 ٧٢٤...................الصالة الرباعية إذا كان بينه وبني موطن إقامته مسافة قريبةحكم 

 ٧٢٥......................................................حكم سفر املرأة بدون حمرم

 ٧٢٥................................................حكم سفر املرأة مع طفلها الصغري

 ٧٢٦................................................................أحكام صالة اجلمعة

 ٧٢٦............................................................شروط صحة اجلمعة

 ٧٢٧................................لناس إلقامة صالة اجلمعةالعدد الواجب توافره من ا

 ٧٢٧...............حكم صالة ثالثني شخصا اجلمعة مع وجود آخرين ال يصلون اجلمعة

 ٧٢٨...............................بة اجلمعةحكم ذكر اخللفاء الراشدين األربعة يف خط

 ٧٢٩...........................................حكم إقامة صالة اجلمعة يف املعسكرات

ُ                كيفية صالة اجلمعة ملن ه دم مسجدهم ومل ينب                    ....................................٧٢٩ 

 ٧٢٩................................حكم من دخل املسجد لصالة اجلمعة واملؤذن يؤذن

 ٧٣٠...........................حكم أداء ركعيت حتية املسجد واملؤذن يؤذن األذان الثاين



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٥٧

 ٧٣٠......................................حكم أداء ركعيت حتية املسجد واإلمام خيطب

 ٧٣١..................................حكم رد السالم أو تشميت العاطس أثناء اخلطبة

 ٧٣٢........................................................ما يقال بعد صالة اجلمعة

 ٧٣٣...............................حكم من صلى بالناس صالة اجلمعة على غري وضوء

 ٧٣٣.................................................حكم صالة اجلمعة خلف املذياع

ً  رجل مينع عامله من صالة اجلمعة دائم ا                               ...........................................٧٣٤ 

حكم من يترك صالة اجلمعة أربع مرات متتالية  ويترك حضور اجلمعة لبعده عن املسجد 
 ٧٣٥..........................................................وبسبب الرتهة مع أهله

 ٧٣٦..............حافظت على صالة اجلمعة مث علمت أنه ليس على النساء صالة اجلمعة

 ٧٣٦........................................................أحكام املساجد واالعتكاف

 ٧٣٦........................لذكر واألحاديث الواردة يف السنة أثناء الذهاب إىل املسجدا

 ٧٣٧..............الصالة يف مسجد حتيط به املقابر من ثالث جهات إحداهن جهة القبلة

 ٧٣٧..........................م دخول املرأة احلائض املسجد وكذلك املسجد احلرامحك

 ٧٣٨.........................................حكم من يتكلم يف املساجد بغري ذكر اهللا

 ٧٣٩...............................................حكم أخذ املرأة أطفاهلا إىل املسجد

 ٧٣٩..................................................حكم السالم ملن يدخل املسجد

حكم بعض النساء حني حيضرن إىل املسجد  ويتعمدن احلديث مع بعضهن يف أمور خارج 
 ٧٣٩..........................................................................العبادة

 ٧٤٠...................................حكم تعليق الساعات ذات األجراس يف املساجد

 ٧٤٠..............................حكم إحضار األكل أو الشرب أو البخور إىل املسجد

 ٧٤١.........................................                  ً                حكم تتبع املساجد طلب ا لألصوات اجلميلة
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 ٧٤٣............................حكم اخلروج من املسجد لقضاء احلاجة أثناء االعتكاف

 ٧٤٣.............................أحكام صالة العيدين وصالة االستسقاء وصالة الكسوف

 ٧٤٣.......................................................موافقة يوم العيد ليوم مجعة

 ٧٤٤............................. يف العيد من العناق وتبادل التهاينهدي رسول اهللا 

 ٧٤٤...................................حكم قضاء من فاتته صالة عيد الفطر واألضحى

 ٧٤٤....................................كيفية صالة االستسقاء واملكان الذي تؤدى فيه



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٥٨

 ٧٤٥.........................................حكم قضاء صالة عيد الفطر أو األضحى

 ٧٤٦...........................................كيفية صالة الفائت من صالة الكسوف

 ٧٤٦......................................................................أحكام اجلنائز

 ٧٤٦....................................ما يقال عند احملتضر حال احتضاره أو عند دفنه

 ٧٤٧...........................................................من حيق له غسل امليت

 ٧٤٨..............................األوىل يف غسل املرأة وعن حكم غسل الكافر للمسلم

 ٧٤٨...................... يف غسل امليتالصفة الصحيحة اليت وردت عن املصطفى 

 ٧٤٩.........................................................كيفية الصالة على امليت

 ٧٤٩.................... يف معركة مع الكفارحكم صالة اجلنازة على الشهيد الذي مات

 ٧٥٠........................................................حكم الصالة على السقط

 ٧٥١..................................................كيفية إدراك الصالة على اجلنازة

 ٧٥١.....................................كيفية قضاء الفائت من تكبريات صالة اجلنازة

 ٧٥٢...................................ما يقال يف صالة اجلنازة والكسوف واالستسقاء

 ٧٥٣................................................. على الصحفحكم نشر التعازي

 ٧٥٤.............................................................حكم السفر للتعزية

 ٧٥٤............................................حكم تشريح امليت ملعرفة سبب الوفاة

 ٧٥٥...............................حكم تشريح امليت جملرد تعليم الذين يدرسون الطب

 ٧٥٥........................................احلاالت اليت جيب فيها نبش القرب عن امليت

 ٧٥٥........................................................حكم الصالة على الغائب

 ٧٥٦....................................................حكم االحتفاظ مبالبس امليت

 ٧٥٦.......................................................حكم من مات وعليه دين

 ٧٥٧............................................................ع يف أحكام الصالةاجلام

 ٧٥٧........................................................حكم اجلهر بالنية للصالة

 ٧٥٨...............................حكم الصالة االحتياطية لتعويض ما حصل من نقص

 ٧٥٨...........                                                          ً السبب يف جعل صاليت الظهر والعصر سرا والفجر واملغرب والعشاء جهر ا

 ٧٥٩.............................احلاالت اليت يعفى اإلنسان فيها من أداء الصالة بالكلية

 ٧٥٩........................................حكم من يؤخر الصالة عن وقتها بغري عذر

 ٧٦٠...........................حكم الناس الذين ال حيافظون على الصالة إال يف رمضان

 ٧٦٢........................................حكم الزواج من رجل ال يصلي وال يصوم



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٥٩

 ٧٦٣..........................................................حكم الصالة عن امليت

 ٧٦٤.........................................................................كتاب الزكاة

 ٧٦٤..................................................................زكاة هبيمة األنعام

 ٧٦٤.......................................                                  ً حكم الزكاة يف اإلبل تعلف يف حظرية دائم ا

 ٧٦٤.......................................                                   ً حكم الزكاة يف البقر تعلف يف حظرية دائم ا

 ٧٦٥......................................حكم الزكاة يف األغنام اليت يشترى هلا علفها

 ٧٦٥............................حكم زكاة هبيمة األنعام ومقدار نصاب األوراق النقدية

 ٧٦٥............................................حكم تأخري زكاة األغنام إىل عام مقبل

 ٧٦٦..............................................................زكاة احلبوب والثمار

 ٧٦٦...............................................اتحكم زكاة اخلضروات واحليوان

حكم إخراج زكاة اخلارج من األرض  إذا كان املالك اثنني بعد أن أخذ كل منهما نصيبه
...............................................................................٧٦٧ 

 ٧٦٨......................................................................زكاة النقدين

 ٧٦٨....................................................حكم زكاة احللي الذي يلبس

 ٧٦٩.......................................................كيفية إخراج زكاة الذهب

 ٧٦٩............ زكاة ما مل يزك عنه يف السنة املاضيةمقدار نصاب الذهب وكيفية إخراج

 ٧٧٠...................................................زكاة من يبيع ويشتري الذهب

 ٧٧٠......................................كيفية تقدير زكاة احللي ومقدار النصاب فيه

 ٧٧١.........................................................حكم زكاة حلي النساء

 ٧٧٢.....................................................حكم زكاة الذهب املستعمل

 ٧٧٢.......................رات الزوجة املعد لالستعمالحكم إخراج زكاة ذهب وجموه

 ٧٧٣.....حكم الزكاة على الذهب واجملوهرات اليت تستخدمها املرأة لالستعمال الشخصي

 ٧٧٣.................................ي مت شراؤه بقصد الزينةحكم زكاة حلي املرأة الذ

 ٧٧٤...................................حكم زكاة احللي املختزن املعد لالحتفاظ بقيمته

 ٧٧٤....................................................حكم زكاة املال املدخر للحج

 ٧٧٥......................................................زكاة املال املدخر لبناء بيت

 ٧٧٥.............................كيفية إخراج زكاة املال املتجدد ومكان إخراج الزكاة

 ٧٧٦....................................زكاة املال املتزايد كل شهر من رواتب املوظف

 ٧٧٧......................................كيفية زكاة الورثة ملال املوروث الذي مل يزك



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٦٠

 ٧٧٧.............................................حكم دفع زكاة مال رجل ليتيم عنده

 ٧٧٨........................................................حكم زكاة أموال اليتامى

 ٧٧٩................................................حكم زكاة األموال اليت بيد املدين

 ٧٧٩...........................زكاة املال الذي ليس بيد الدائن املعسر عند املدين املفلس

 ٧٨٠.............................................زكاة املال الذي يكون له عند آخرين

 ٧٨٠..........................................جوه اخلريحكم زكاة املال املتجمع من و

 ٧٨٠..............................................................زكاة عروض التجارة

 ٧٨٠..................................................حكم زكاة األراضي املعدة للبيع

 ٧٨١..................................حكم زكاة األراضي اليت تعد للبيع أو البناء عليها

 ٧٨١................................اشترى أراضي بعضها بنية البناء واألخرى بنية البيع

 ٧٨٢............ا منحة وال يفكر يف بيعها إال بعد أن ترتفع قيمتهازكاة أرض حصل عليه

 ٧٨٢................................حكم زكاة األموال اليت تكون يف املشاريع التجارية

 ٧٨٣............... ومل يزك عن أرضه ملدة سنوات وقد باعهااشترى أرضا بقصد التجارة

 ٧٨٣........................................................................زكاة الفطر

 ٧٨٣...............................حكم إخراج زكاة الفطر مع عدم معرفة مستحق هلا

 ٧٨٤........................................االختالف يف إخراج زكاة الفطر أو قيمتها

 ٧٨٥...........................................وجوب اكتمال الصاع يف صدقة الفطر

 ٧٨٥........................................................اج زكاة الفطرمكان إخر

 ٧٨٥......................حكم دفع الزكاة يف بلد اإلقامة مع وجود مستحقني يف غريها

 ٧٨٦...................................حكم دفع قيمة صدقة الفطر واألضحية والعقيقة

 ٧٨٩.................................حكم دفع زكاة الفطر ألهل البدع أصحاب القبور

 ٧٨٩..................................حكم الذين جيمعون صدقة الفطر ويقومون ببيعها

 ٧٩٠........................................................................أهل الزكاة

 ٧٩٠.......................حكم تعيني أمساء ممن سيصرف هلم زكاة األموال دون غريهم

 ٧٩١..............................................................دفع الزكاة للفقراء

 ٧٩١.....................حكم دفع الزكاة لرجل فقري لكنه تارك للصالة وشارب للخمر

 ٧٩٢...........حكم دفع الزكاة لتارك الصالة أو الفاسق صاحب املرأة الصاحلة واألطفال

 ٧٩٢.................................................حكم إعطاء الزكاة ملن عليه دين

 ٧٩٣................................................حكم تسديد دين امليت من الزكاة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٦١

 ٧٩٤.................................... دفع الزكاة لألخ واجلدة من األب أو األمحكم

 ٧٩٤.......................حكم إعطاء الزكاة لإلخوة واألخوات الفقراء أو اجلد واجلدة

 ٧٩٤..........................ألخوات اليتامى وصغار السنحكم دفع الزكاة لإلخوة وا

 ٧٩٥.....................حكم صرف الزكاة يف بناء املساجد أو املدارس أو املستشفيات

 ٧٩٥..................................................إعطاء الزكاة ملن خيف من شره

 ٧٩٦...........................ترك الديون اليت له على اآلخرين باعتبارها زكاة من ماله

 ٧٩٦.....................................حكم إعطاء الزكاة ملن يعمل عنده من العمال

 ٧٩٧.....................................................................صدقة التطوع

 ٧٩٨..................................................حكم دفع الصدقة لتارك الصالة

 ٧٩٩........................................................................كتاب الصيام

 ٧٩٩.................................................................ثبوته ووقته وبدايته

 ٧٩٩............" كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به : " شرح حديث

أفطر  : "  وبيان معىنكمة من مشروعية الصيام وبيان عدد سنوات صيام  النيب احل
 ٨٠١.................................." صوموا تصحوا : " وحديث " احلاجم واحملجوم

 ٨٠٣.............................................حكم اختالف املطالع بالنسبة للبلدان

 ٨٠٤..............................................حكم ثبوت الرؤيا يف إحدى البلدان

 ٨٠٤...........................................                  ً               من صام يف بلد معتمد ا توقيت بلد آخر

 ٨٠٥........................................صيام شهر رمضانحكم اعتماد التقاومي يف 

 ٨٠٦.........................احلكم إذا مل تقم البينة على دخول الشهر إال يف أثناء النهار

 ٨٠٦..............................من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر

 ٨٠٦............................من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الشمس

 ٨٠٧.........حكم من نام ومل يعلم بدخول شهر رمضان مث استيقظ ووجد الناس صائمني

 ٨٠٨................................الذي ينبغي على املسلم أن يستقبل به شهر رمضان

 ٨٠٩.........................................األدعية اليت تقال عند دخول شهر رمضان

 ٨١٠..................................................حكم عقد النية عند بدء الصيام

 ٨١١.................................حكم عقد النية قبل الفجر من كل ليلة يف رمضان

 ٨١٣....يستيقظ إال واملؤذن يؤذن للفجر فتناول ماء فشربهحكم من نوى الصيام ونام ومل 

 ٨١٤..........................حكم الصيام إذا سافر إىل بلد خيتلف يف التوقيت عن بلده

 ٨١٥..........................اعات الصيام يف البلد املسافر إليهحكم زيادة أو نقصان س



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٦٢

 ٨١٥................................................................مفسدات الصوم

 ٨١٦.........................................حكم التطيب قبل صالة الظهر يف رمضان

 ٨١٦................حكم األطياب ذات الرائحة اليت قد تصل إىل أعماق األنف أو احللق

 ٨١٧.............................................حكم استعمال العطر يف هنار رمضان

 ٨١٧...................................حكم الكحل والعطر ومساحيق املكياج للصائمة

 ٨١٨.........................................حكم التكحل وقطرة العني ووضع الطيب

 ٨١٩.................بية يف هنار رمضانحكم الكحل يف العينني والصابون والقطرات الط

 ٨٢٠.............حكم القطرات الطبية للعني أو األذن إذا شعر الصائم أهنا تصل إىل حلقه

 ٨٢٠............................................حكم استعمال السواك يف هنار رمضان

 ٨٢١....................................................حكم التسوك يف هنار رمضان

 ٨٢١.............................حكم استعمال معجون األسنان للصائم يف هنار رمضان

 ٨٢٢...........................حكم االغتسال بالصابون أو املضمضة به يف هنار رمضان

 ٨٢٢................................من اغتسل بالصابون أو متضمض به يف هنار رمضان

 ٨٢٢................................................. الطعام من قبل املرأةحكم تذوق

 ٨٢٣.........................حكم من بقي بني أسنانه شيء من الطعام حىت هنار رمضان

 ٨٢٣....................... رائحةحكم الصائم إذا اكتحل أو تعطر أو اغتسل بصابون له

 ٨٢٤.......................................حكم من يقوم باسترجاع ما خرج من بطنه

 ٨٢٤...........حكم التربع بالدم للصائم وحكم احلقنة اليت ليست للتغذية بالنسبة للصائم

 ٨٢٥...............................حكم تناول إبرة يف الوريد أو العضل أو سحب الدم

 ٨٢٦.....................................حكم خروج الدم من اإلنسان على الرغم عنه

 ٨٢٦...............................حكم خماطبة الشباب للفتيات عرب اهلاتف أثناء الصوم

 ٨٢٧..........................................................حكم القبلة أثناء الصيام

 ٨٢٨................................................هنار رمضانتقبيل املرأة زوجها يف 

 ٨٢٨...................................حكم تقبيل الزوجة بدون شهوة يف حال الصوم

 ٨٢٩..........................................................حكم الصائم إذا احتلم

 ٨٢٩..........................................حكم من مارس العادة السرية يف رمضان

 ٨٣٠...........................................حكم من يتلفظ بألفاظ نابية وهو صائم

 ٨٣١......................................................حكم الوطء يف هنار رمضان

 ٨٣٢..............................حكم املرأة اليت أكرهت على اجلماع يف شهر رمضان



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٦٣

 ٨٣٣...................................                ً                     حكم من جامع عامد ا يف هنار رمضان ومل يكفر

 ٨٣٣.....................................حكم من أتى أهله ثالثة أيام متتالية يف رمضان

 ٨٣٣........................................حكم من أفطر عدة أيام دون عذر مشروع

 ٨٣٤..............................................    ً              عمد ا يف هنار رمضانحكم من أفطر

 ٨٣٤..........................................حكم من شرب أثناء صيامه مث أمت الصيام

 ٨٣٥........................................حكم من شك يف طلوع الفجر يف رمضان

 ٨٣٥.....................................االحتياط ملن شك يف طلوع الفجر يف رمضان

حكم من أفطر بناء على األذان  واتضح بعد اإلفطار أن الشمس مل تغب ولكن كان اجلو 
 ٨٣٦..........................................................................    ً غائم ا

 ٨٣٧..............................حكم من مسع أذان الفجر واستمر يف األكل والشرب

 ٨٣٧..................حكم من يفطر على أذان أول مؤذن وميسك على أذان آخر مؤذن

 ٨٣٨.......................حكم جنود املوسيقى العسكرية وهم يعزفون يف شهر رمضان

 ٨٣٩.....................................................األعمال املرغب فيها يف رمضان

 ٨٣٩.....................................رغوب فيها يف شهر رمضاناألعمال اخلريية امل

 ٨٣٩.......................................األعمال النافعة اليت جيب أن يقوم هبا الصائم

 ٨٤٠...........................من يقول بأنه على املسلم أن يتحول إىل زاهد يف رمضان

 ٨٤١..............................................................االعتكاف وحكمه

 ٨٤٢.........................................................مرتلة الصدقة يف رمضان

 ٨٤٣.................................... وعزائم ويذبح يف رمضانحكم من يقيم والئم

 ٨٤٤............................................حكم صالة التراويح بالشكل اجلماعي

 ٨٤٤..............................................................حكم دعاء القنوت

 ٨٤٥...................من أدرك من صالة التراويح ست ركعات وصلى الوتر مع اإلمام

حكم اإلمام الذي يكرر اآليات  اليت فيها وعيد أو ذكر اجلنة والنار أثناء القراءة يف صالة 
 ٨٤٥........................................................................التراويح

                                              ً                           حكم بعض الناس الذين ينتقلون إىل  مساجد بعيدة طلب ا لألئمة أصحاب األصوات احلسنة
...............................................................................٨٤٦ 

 ٨٤٦......................الضوابط اليت جيب أن تلتزم هبا نساء املسلمني يف شهر رمضان

 ٨٤٧......نصيحة للمرأة املسلمة اليت تقضي هنار رمضان يف التسوق والنوم وليله يف السهر

 ٨٤٨.........................رمضانأهم الوسائل اليت تعني املرأة على الطاعات يف شهر 



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٦٤

 ٨٤٩.......................................                    ً                وسائل جتعل رمضان شاهد ا للمرأة ال عليها

 ٨٤٩........................................املرأة اليت تصلي التراويح يف مساجد خمتلفة

 ٨٥٠.............................................حكم صالة املرأة للتراويح يف املسجد

 ٨٥٠..................................................................يف العشر األواخر

 ٨٥٠................................................فضائل العشر األواخر من رمضان

 ٨٥١.............................................املطلوب من املسلم يف العشر األواخر

 ٨٥١.............................................................بيان فضل ليلة القدر

 ٨٥٣.......................................الراجح من أقوال العلماء يف تعيني ليلة القدر

 ٨٥٥..............................................................أحكام القضاء للصيام

 ٨٥٥..............................................الذين يرخص هلم اإلفطار يف رمضان
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 ٨٥٧......................................................الدكتور الذي يأمر باإلفطار

 ٨٥٧................................حكم األخذ بنصيحة الطبيب الكافر بالنسبة للصيام

 ٨٥٧.........................................................اإلطعام حسب األفضلية

 ٨٥٨...............................كم من أفطر ملرض وأجرب زوجته على اإلفطار معهح

 ٨٥٩..................................حكم من ال يصلي وال يصوم بسبب مرض شديد

 ٨٦٠...............ومنعه الطبيب من الصيامحكم من أجريت له عملية جراحية يف احللق 

 ٨٦٠..حكم من مرضت مع دخول شهر رمضان ومل تستطع الصوم حىت رمضان الذي يليه

 ٨٦٠................................ع وجود عذرحكم من أفطرت رمضانني متتاليني م

 ٨٦١....................................................من يفطر بسبب مرض السكر

 ٨٦٢.......................................................قضاء الصيام بسبب املرض

 ٨٦٣..........................................حكم من دخل عليه رمضان وعليه قضاء

 ٨٦٣................                                           ً           حكم من أجنبت قبل رمضان بسبعة أشهر ومل تصم خوف ا على نفسها

 ٨٦٤...................................................هحكم من عليه قضاء ومل يقض

 ٨٦٤..............................................حكم من توفيت وعليها قضاء صيام

 ٨٦٥.........................................حكم من عليها قضاء وال تستطيع الصيام

 ٨٦٥.......................................حكم من عليه قضاء صيام ونسي أن يقضي

 ٨٦٦.................................................كيفية قضاء صيام السنني السابقة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٦٥

 ٨٦٧..................................................ما يلزم من كان يفطر دون عذر

 ٨٦٧..........................حكم من عليها قضاء وقامت بإطعام عن كل يوم مسكينا

 ٨٦٨.......حكم من أفطر عدة أيام من رمضان لعذر شرعي ومضى عامان دون أن يقضي

 ٨٦٨................الصيام أو اإلطعام عن من مات من املسلمني وعليه قضاء من رمضان

 ٨٦٩..............................                        ً                   حكم من ماتت وهي خمتلة عقلي ا وعليها صيام وصالة

 ٨٦٩.......................................حكم من تويف ومل يصم ملرض شديد أصابه

 ٨٧٠.......حكم من مات وكان قد أفطر يف شهر رمضان وذلك ملرض وعليه دين مل يرده

 ٨٧٠......................حكم من أفطر يف رمضان مثانية أيام واشتد عليه املرض ومات

 ٨٧١...................حكم فيمن مات وعليه صيام وكان قد متكن من صيامه قبل موته

 ٨٧١.............حكم من أوصت بالتصدق مبقدار من املال لقاء صالهتا وصومها الفائت

 ٨٧٣.................................................كيفية قضاء صيام عن رجل مات

 ٨٧٤..........................................................قضاء الصيام عن متوىف

 ٨٧٤..............................قضاء الصيام عن متوىف قد أخرج كفارة قبل أن ميوت

 ٨٧٥....................................................................صيام الكفارات

 ٨٧٥.............................................................كمية مقدار اإلطعام

 ٨٧٥...........................قيمة الكفارة عن اليوم الواحد وطريقة إخراجها وتوزيعها

 ٨٧٦...............................................أخرج كفارة الصيام ماال ومل يطعم

 ٨٧٧.............................                                      ً      ً حكم مجع الصدقة مرة واحدة وإعطائها مسكين ا واحد ا

                                                    ً                       حكم دفع كفارة اإلطعام عن الصيام  مجلة واحدة لثالثني مسكين ا أول الشهر يف يوم واحد
...............................................................................٨٧٧ 

 ٨٧٨.....................................................تكون الكفارة لعدة مساكني

حكم من مل تقض أيام احليض من  أشهر رمضان وتريد أن تكفر عن كل يوم بدال من 
 ٨٧٩..........................................................................قضائه

 ٨٨٠.............................................................أحكام الصوم يف السفر

 ٨٨٠.................................................حكم إفطار من سافر أثناء النهار

 ٨٨٠...........................................ر أربعمائة كيلو مترحكم إفطار من ساف

 ٨٨١............................حكم إفطار املسافر الذي توافرت له وسائل النقل املرحية

 ٨٨١..................................من سافر وبقي صائما وبيان أقصر مسافة لإلفطار

 ٨٨٢........بيان األفضل للمسافر بني الصوم أو الفطر وبيان احلكم لو نوى املسافر اإلقامة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٦٦

 ٨٨٢...................................................حكم من سافر أثناء يوم صومه

 ٨٨٣............................................................اجلامع يف أحكام الصيام

 ٨٨٣..................................................حتقق السحور وتقدميه أو تأخريه

 ٨٨٣............................. عند اإلفطار وعند السحوريب الدعاء املأثور عن الن

 ٨٨٤..................حكم من يعجل السحور وينام وال يستيقظ إال بعد طلوع الشمس

 ٨٨٥......................... إال عند اإلفطارحكم من نام هنار رمضان كله وال يستيقظ

 ٨٨٥.........................................حكم من ينهى عن كثرة النوم يف رمضان

 ٨٨٦.................................حكم من أفىت بأن ترك الصالة ال مينع قبول الصيام

 ٨٨٧.........................................حكم من صام رمضان وهو تارك للصالة

 ٨٨٨..................حكم من اجتهد بالعبادة يف رمضان وإذا انتهى رمضان تركوا ذلك

 ٨٨٩..................................................حكم من نام طوال هنار رمضان

 ٨٩٠......................................................................صيام التطوع

 ٨٩٠...................................حكم من صامت صيام التطوع دون إذن زوجها

 ٨٩٠................" ال جيوز المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه : " صحة حديث

 ٨٩١.........................حكم من أخر صيام قضاء الفرض وقدم عليه صيام التطوع

 ٨٩١..حكم من صام ثالثة األيام البيض ومجعها مع ثالثة أيام أخر لتكون الست من شوال

حكم اجلمع بني صيام األيام البيض  الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر والنهي عن 
 ٨٩٢............................................................... أيام التشريقصيام

 ٨٩٣.....................................حكم صيام األيام البيض إذا وافق أيام التشريق

 ٨٩٣................. على صيام األيام البيض وثالثة أيام أخر من كل شهرحث النيب 

 ٨٩٤.......................                                         ً        ً صحة أن الرسول مل يترك صيام األيام البيض سفر ا وال حضر ا

 ٨٩٤....................................................حكم من ترك صيام املفردات

 ٨٩٤.................................................حكم من صام يوما قضاء وقطعه

 ٨٩٥..............................                                         ً من يصوم صيام كفارة ونقص الشهر يف احلساب يوم ا

 ٨٩٥.............................................أياما متفرقةمن صامت كفارة اليمني 

 ٨٩٦.........حكم من أخر صيام شهرين متتابعني كفارة واآلن عجز عن الصيام لكرب سنه

 ٨٩٧............................... بالنيةحكم صيام النافلة وصيام القضاء يف يوم واحد

 ٨٩٨..............................................حكم قيام وصوم النصف من شعبان



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٦٧

 ٨٩٩..........................................................................كتاب احلج
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 ٨٩٩.........................................................." احلج عرفة : " وحديث

 ٩٠٠.....................وبيان صفة حجة الوداع " خذوا عين مناسككم : " شرح حديث

 ٩٠١........................املراد باحلج املربور واأليام املعلومات والرفث والفسوق واجلدال

 ٩٠٣................................حكم احلج مع وجود الزمحة الشديدة واخلطر كل عام

 ٩٠٤........................................حكم جواز أداء حج الفريضة قبل أداء العمرة

 ٩٠٤.............................................ما جيب على إنسان يريد احلج ألول مرة

 ٩٠٤................................................ا جيب على من ينوي احلج والعمرةم

 ٩٠٧.........................................................ما جيب على من نوى احلج

 ٩٠٧..............................................حكم من حيج جبواز سفر باسم مستعار

 ٩٠٨....................                                 ً                      حكم نصراين أسلم ومل تسجل أوراقه رمسي ا أنه مسلم ويريد أن حيج

 ٩٠٨...........................................................حكم من حيج وعليه دين

 ٩٠٩.................................... من ميلك ماال ومل حيج وال يوجد عنده بيتحكم

 ٩٠٩......................................حكم الفقري الذي يريد أن حيج عن طريق الدين

 ٩١٠..............................................................حكم من حج بالدين

 ٩١٠..................................................حكم حج رجل وهو موظف ببنك

 ٩١١.....................................................شروط وجوب احلج على املرأة

 ٩١١....................................... يوجد عندها حمرمحكم من تريد العمرة وال

 ٩١٢........................................................حكم من حتج بدون حمرم

 ٩١٢...............................حكم من حجت بدون حمرم وعمرها يتجاوز الستني

 ٩١٢...............................................حكم حج املرأة العجوز بدون حمرم

 ٩١٣...........احلكم الشرعي فيمن يتحدث يف أمور الدنيا والتعرض لآلخرين وقت احلج

 ٩١٣........................حكم املرأة اليت تؤدي فريضة احلج مع زوج شقيقتها وأختها

 ٩١٣..................................حكم إرسال اخلادمة للحج مع جمموعة من النساء

 ٩١٤..................................................................يف احلج عن الغري

 ٩١٤....................................حكم من حج عن والده قبل أن حيج عن نفسه

 ٩١٥.........................حكم من حتج عن ولدها املتوىف وهي قد حجت عن نفسها



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٦٨

 ٩١٥.................................................حكم من يريد أن حيج عن والدته

                                                      ً                     حكم من قام بعمرة عن والده  يف شهر شوال ويريد أن حيج مفرد ا عن نفسه هل عليه هدي
...............................................................................٩١٥ 

 ٩١٦................حكم من جيهز ثالثة رجال ليحجوا عنه وعن والده ووالدته كل عام

 ٩١٦...                                       ً      ً                     حكم من يؤدي فريضة احلج عن شخص مقتدر مادي ا وجسدي ا مقابل مبلغ من املال

 ٩١٧.......................................حكم من يريد احلج عن والدته ألهنا مريضة

 ٩١٧.................حكم من يريد احلج عن والده الشيخ الكبري يف السن وكفيف البصر

 ٩١٧.............................حكم من حيج أو يعتمر عن والديه ومها على قيد احلياة

 ٩١٨............................حكم من يؤدي العمرة عن زوجته وهي على قيد احلياة

 ٩١٩...................                                      ً وجته للحج ألنه ال يستطيع مساعدة االثنني مع ايترك أمه ويأخذ ز

 ٩١٩.....................................................................يف تأخري احلج

ً           حكم من يقول سأحج ولو أين هرم يف السن لعلي أموت حاج ا فأبعث يو  ٩١٩              ً م القيامة ملبي ا                                               

 ٩١٩.....................احلكم فيمن أخر احلج وذلك للسفر إىل اخلارج من أجل الرتهة

 ٩٢٠.................................................................اإلحرام وحمظوراته

 ٩٢٠................................حكم من وصل امليقات ومل جيد ماء فتعداه مث أحرم

 ٩٢١......................................................حكم الطواف بدون وضوء

 ٩٢١..............................................نبغي فعلها قبل اإلحراماألشياء اليت ي

 ٩٢٣.......................حكم تقيد األطفال مبحظورات اإلحرام إذا أحرموا مع أهلهم

 ٩٢٣..... اإلحرام ونوى احلج والعمرةحكم ما جيب من األعمال إذا ارتدى احلاج مالبس

 ٩٢٣............................................األشياء احملرمة على احملرم حبج أو عمرة

 ٩٢٤..................جاهال                    ً                       ً     احلكم فيمن ارتكب حمظور ا من حمظورات اإلحرام ناسي ا أو 

 ٩٢٥.............................حكم عقد الزواج يف أشهر احلج بالنسبة للحاج وغريه

 ٩٢٥................................................حكم من عاشر زوجته وقت احلج

 ٩٢٦................................حكم من يرتكب بعض البدع والشركيات يف احلج

 ٩٢٧.......                                                  ً                حكم استخدام الغترة أو الطاقية أو الشمسية يف احلج خوف ا من حرارة الشمس

 ٩٢٧.............................             ً                                    لبس املرأة ثياب ا ذات ألوان حمددة عند أداء مناسك احلج

 ٩٢٨....................................حكم صالة املرأة وحجها وهي البسة القفازين

                        ً                                           ول بأن كشف الوجه ليس حرام ا  وبذلك ال جيب تغطيته يف سائر األوقات خاصة يف من يق
 ٩٢٨...........................................................................احلج
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 ١٤٦٩

 ٩٣٠.............................................حكم حج املرأة وهي كاشفة وجهها

 ٩٣٠............................................ سيارة وأحرم من جدةمن يعمل سائق

 ٩٣١......................................من نوى العمرة وتعدى امليقات دون أن حيرم

 ٩٣٢.......................................حكم عودة من تعدى امليقات دون أن حيرم

 ٩٣٢............................حكم من تعدى امليقات دون أن حيرم وقد قدم بالطائرة

 ٩٣٢......................................حكم من أحرم وذهب لزيارة بعض األقارب

 ٩٣٣...........................................................................املواقيت

 ٩٣٣......................................حكم من جتاوز ميقات اإلحرام دون أن حيرم

 ٩٣٥.................................حكم من أحرم يف الطائرة وقام بالتلبية قبل امليقات

 ٩٣٥...............................................ميقات من نزل يف مكان يف املمكلة

 ٩٣٥...........................................إحرام املكي الذي وكل للحج عن غريه

 ٩٣٦.............حكم من مل حيرم من امليقات لعدم قدرته املادية على شراء ثياب اإلحرام

حكم من وصل إىل مكة قبل احلج بشهرين  وأحرم من مكة ألنه مقيم وأدى مناسك احلج 
 ٩٣٧...........................................................والعمرة ومل يسع فيها

 ٩٣٨...........................................حكم املقيم يف الرياض وأحرم من جدة

 ٩٣٩........................................................................يف الطواف

 ٩٣٩.....................................................األخطاء اليت تقع يف الطواف

 ٩٤٠............................حكم الكالم أثناء الطواف بالبيت بغري األدعية املشروعة

 ٩٤٠...........................................حكم املزامحة على تقبيل احلجر األسود

 ٩٤١...........حكم من طاف ستة أشواط حول الكعبة والسابع من داخل حجر إمساعيل

 ٩٤١......................................            ً                        ً حكم من طاف ست ا وباعتقاده أنه طاف سبع ا

 ٩٤٢.....................................................حكم االستئناف يف الطواف

 ٩٤٢.........................حكم من يطوف وحيمل ولده وأصابه شيء من بول الصيب

 ٩٤٣.........................................................................يف السعي

 ٩٤٣...................................................حكم قطع السعي ألداء الصالة

 ٩٤٣.................................................حكم تقدمي السعي على الطواف

 ٩٤٤...........................ثامن على طواف اإلفاضةحكم من قدم سعي احلج يوم ال

حكم من قام جبميع املناسك  على أكمل وجه وبعد طواف اإلفاضة مل يسع بني الصفا 
 ٩٤٤...................................................................واملروة جهال



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٧٠

 ٩٤٥...........................لنية من مفرد إىل متمتع بعد الطواف والسعيحكم تغيري ا

 ٩٤٦................حكم من سعت بعد طواف القدوم ومل تكمل السعي بسبب مرضها

 ٩٤٦............................. السعي لشدة الزحامحكم من اعتمر وطاف ومل يكمل

 ٩٤٧...................................................أعمال يوم التروية وعرفة واملزدلفة

 ٩٤٧.......................................................ما يفعله احلاج يوم التروية

 ٩٤٧....................................األخطاء اليت تقع من احلجاج يف الوقوف بعرفة

 ٩٤٨..................................أقصر مدة لإلقامة يف مىن ملن يريد التعجيل بالسفر

 ٩٤٩........................................................ا يفعل يف الوقوف بعرفةم

حكم الذين ال يتمكنون من الصالة  يف مسجد منرة يصلون يف أماكنهم ويقوم أحدهم بإلقاء 
 ٩٥٠..............................................................اخلطبة والصالة هبم

حكم من ذهب للحج وعندما ذهب  إىل عرفة يف اليوم التاسع وجد الزحام الشديد فرجع 
 ٩٥١.......................................................................إىل عمله

 ٩٥١.......                          ً                                   حكم من ذهب إىل مىن ومل جيد مكان ا فذهب إىل مزدلفة بعد رجوعه من عرفة

 ٩٥٢.....................................األخطاء اليت تقع من بعض احلجاج يف مزدلفة

 ٩٥٢.....................................................الفائدة من املبيت يف املزدلفة

 ٩٥٣................................ يف مزدلفة بسبب زحام السياراتحكم من مل يبت

 ٩٥٣.................................................مكان معني لإلقامة فيه يف مزدلفة

 ٩٥٤.............................حكم من جاءها العذر الشرعي عند قدومها إىل مزدلفة

 ٩٥٤......)، الطواف والسعي ، احللق أو التقصري ، حنر اهلدي رمي اجلمار(أعمال يوم العيد 

 ٩٥٤..................................................أعمال احلج اليت تفعل يوم العيد

 ٩٥٥.............                                                        ً حكم التقاط حصوات لرمي اجلمرات من حول اجلمرة مما رمى به سابق ا

 ٩٥٦..................حكم من رمى كل اجلمرات يف صباح اليوم العاشر من ذي احلجة

 ٩٥٦.......................................................األخطاء يف رمي اجلمرات

 ٩٥٨..............................................هل يشترط إصابة اجلمرات يف الرمي

 ٩٥٨...........................................ت واحدحكم من رمى حصاتني يف وق

 ٩٥٨...............................................حكم من رمى أكثر من مجرة سويا

 ٩٥٩.................................حكم من رمى اجلمرات الثالث من خلف النصب

 ٩٦٠...................                                    ً                 حكم من رمى ومل يستطع أن حيدد أيهما أول ا الصغرى أم الكربى

 ٩٦٠............................................حكم رمي اجلمار قرب منتصف الليل



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٧١

                                                         ً          مى يف أول يوم واليوم الثاين  ذهب من مىن قبل الغروب ووكل صديق ا لريمي عنهحكم من ر
...............................................................................٩٦١ 

 ٩٦٢................................................حكم التوكيل يف رمي مجرة العقبة

 ٩٦٢....................................اجلمار ولكن منعهن الزحامنساء يستطعن رمي 

 ٩٦٢..........................التوكيل يف رمي اجلمار للنساء خشية الزحام وتالفيا للفتنة

 ٩٦٣.............................................األخطاء اليت تقع يف احللق أو التقصري

 ٩٦٣.................................حكم احللق باملاكينة وقد ال تأخذ الشعر من أصله

 ٩٦٣........................                             ً                     حكم من أخر احللق أو التقصري ناسي ا إىل اليوم احلادي عشر

 ٩٦٤...........................حكم امرأة نسيت أن تقصر ومل تتذكر إال بعد ثالثة أيام

 ٩٦٤..........................................نسي أن يقصر أو حيلق حىت عاد إىل بلده

 ٩٦٥..........................................حكم تأخري طواف اإلفاضة يف يوم العيد

 ٩٦٦..............................................حكم تأخري طواف اإلفاضة إىل الليل

 ٩٦٦......................................................أيام التشريق وماذا يفعل هبا

 ٩٦٧......................................حكم صيام اليوم الثالث عشر من ذي احلجة

 ٩٦٧......................................................حكم اهلدي بالنسبة للمفرد

 ٩٦٧.......                                 ً                                من نوى اإلفراد وأدى احلج ومل يذبح هدي ا ووكل من يذبح عنه يف مرتله ببلده

 ٩٦٨....................................................حكم ذبح الفدية يف غري مكة

 ٩٦٨.........................................................داعوقت أداء طواف الو

حكم احلاج الذي أدى العمرة  وخرج بعد ذلك لقضاء حوائج له خارج احلرم هل يلزمه 
 ٩٦٩..................................................................طواف الوداع

أن يعود إىل جدة حىت خيف الزحام مث يعود فيؤدي حكم تأخري طواف الوداع  وذلك ب
 ٩٦٩........................................................................الطواف

 ٩٦٩...................................................تأخري طواف الوداع يف العمرة

 ٩٧٠...............................لدهمن نسي أن يطوف طواف الوداع حىت عاد إىل ب

 ٩٧٠......................................................طواف الوداع ملن يقيم مبكة

 ٩٧٠............................................................عالمات احلج املقبول

 ٩٧١...........م من يعتقد أن زيارة املسجد النبوي ضرورة شرعية حىت يكتمل حجهحك

 ٩٧٢.............................................................يف بعض مسائل العمرة

 ٩٧٢...........................................حكم أداء العمرة يف أي وقت من السنة



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٧٢

 ٩٧٢..............................................................حكم العمرة الثانية

 ٩٧٣....................................حكم تأدية العمرة أكثر من مرة واحدة يف العام

 ٩٧٣.......................حكم أداء عدة عمرات باإلحرام األول الذي عقد يف امليقات

 ٩٧٤......................................................حكم أداء العمرة عمن تويف

 ٩٧٤.................................. الرياضحكم اإلحرام من جدة بالنسبة للمقيم يف

 ٩٧٥.....................................................حكم من زار مكة ومل يعتمر

 ٩٧٥........................حكم من اعتمر وأخر احللق أو التقصري حىت وصل إىل بلدته

 ٩٧٦...............................عدم اخلروج من مكة بعد العمرة ووجوب دم التمتع

 ٩٧٦..............................................................اجلامع يف مسائل احلج

 ٩٧٦..................................ليت فيها اختالف بني الفقهاءالكتيبات والنشرات ا

 ٩٧٧..............حكم الدعاء من الكتيبات املخصصة للدعاء أثناء الطواف بالبيت العتيق

 ٩٧٧..........................قامته أكثر من أربعة أيامحكم قصر الصالة للحاج خالل إ

 ٩٧٨...............................حكم من يتعمد املزامحة عند أداء بعض مشاعر احلج

 ٩٧٨..........................................حكم مزامحة املرأة للرجال أثناء الطواف

 ٩٧٩..........................حج التمتع أو القران هل يكفي حجا وعمرة أم حجا فقط

 ٩٧٩................حكم تنافس محالت احلج يف تقدمي تسهيالت وراحة ورفاهية للحاج

 ٩٧٩............................حكم من كلف خلدمة احلجيج هل يلزمه أن يؤدي احلج

 ٩٨٠........................................حكم من سافر إىل السعودية للعمل مث حج

 ٩٨١.......................................حكم املسابقات اليت جوائزها احلج والعمرة

 ٩٨١...............حكم من كان ال يصلي وال يصوم وحج فهل تكفي عنه فريضة احلج

 ٩٨٤..............................................................عقيقةأحكام األضحية وال

 ٩٨٤حكم تسريح الشعر وتقليم األظافر  وحلق الشعر ملن أراد أن يضحي يف عشر ذي احلجة

 ٩٨٤................يوم الثالثني من ذي القعدةحلق الشعر وتقليم األظافر بعد غروب مشس 

 ٩٨٥.....................................حكم أضحية الضأن اليت تقطع أليتها وهي صغرية

 ٩٨٥..............................حكم الطالب األعزب الذي يضحي أهله عنه يف بالدهم

 ٩٨٥...........................................................حكم طبخ ثلث األضحية

 ٩٨٦............................................................................العقيقة

 ٩٨٦................................................................حكم تأخري العقيقة

 ٩٨٦...............................................حكم من مل يذبح عقيقة ألبنائه وبناته



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٧٣

 ٩٨٧...................حكم العقيقة اليت تذبح عن الكبري الذي مل يذحبها له والده يف الصغر

 ٩٨٧.......................................حكم العقيقة عمن مل يعق عنه والداه يف الصغر

 ٩٨٨.....................................................هل هناك عقيقتان للولد الواحد

 ٩٨٨.........................................يف له ثالث بنات ومل يعق عنهنحكم من تو

 ٩٨٩...............................................................حكم العقيقة للميت

 ٩٩٠...............................................حكم األكل من ذبيحة من فيهم شرك

 ٩٩٢..............................................................................املعامالت

 ٩٩٢.........................................................................كتاب اجلهاد

 ٩٩٢.........................................حكم الذهاب إىل اجلهاد بدون إذن الوالدين

 ٩٩٣.........................................................................كتاب البيوع

 ٩٩٣.................................................................البيوع املنهي عنها

 ٩٩٣...................................................................حكم بيع املاء

 ٩٩٣......................................................حكم بيع الكلب وأكل مثنه

 ٩٩٤....................................................حكم بيع وشراء الكلب واهلر

 ٩٩٤.......................................حكم بيع وأكل مثن فضالت وروث األغنام

 ٩٩٥..............................................حكم اخللو إلجيار األماكن واحملالت

 ٩٩٥........................حكم تبديل الذهب القدمي بالذهب اجلديد ودفع زيادة نقدية

 ٩٩٦............حكم الشراء بثمن مؤجل مث البيع بثمن حال مع عدم وجود السلعة أصال

 ٩٩٧................................................                    ً      حكم األرباح احملددة سلف ا بنسب

 ٩٩٧...................حكم اخلدمات اجملانية اليت تكون بعد شراء كمية معينة من الوقود

 ٩٩٨....................................................................أحكام الصرف

 ٩٩٨...................ن الدول اإلسالميةحكم املصارف اإلسالمية اليت تنتشر يف كثري م

 ٩٩٩...............................................................حكم جتارة العملة

 ٩٩٩..............حكم قضاء القرض بعملة خمتلفة وبيان تأثري فارق العملة يف دفع الزكاة

 ١٠٠٠...................................حكم جتارة العملة وما يسمى بالسوق السوداء

 ١٠٠٠...............حكم بيع العملة بالعملة إذا اختلف اجلنس وحكم التقابض بالشيك

 ١٠٠١..................................................................أحكام التقسيط

 ١٠٠١............................................حكم بيع وشراء السيارات بالتقسيط
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 ١٤٧٤

 ١٠٠٢....................ال دون قبضهاحكم البيع بالتقسيط وحكم بيع السلعة بثمن ح

 ١٠٠٣....................................حكم عملية التقسيط وختصص شركات فيها

 ١٠٠٤.....................................................حكم بيع ما ال ميلكه البائع

حكم من يشتري للناس بضائع بثمن  حال على أن يسددوها له مؤجال بأكثر مما اشتراها هلم
.............................................................................١٠٠٥ 

 ١٠٠٦....................................اشترى سيارة بثمن مؤجل وباعها بثمن حال

 ١٠٠٧..................................من يبيع سيارة بثمن مؤجل أكثر من مثنها احلال

 ١٠٠٨...................................................................أحكام القرض

 ١٠٠٨.........................................................حكم الزيادة يف الدين

 ١٠٠٩...............................................حكم الزيادة املشروطة يف القرض

 ١٠١٠.....................................................من اشترط الزيادة يف الدين

 ١٠١١............راط الزيادة يف رد الدين وحكم قضائه بسلعة بأقل من قيمتهاحكم اشت

 ١٠١١.....................................حكم من تويف وعليه دين ال يعلم به أولياؤه

 ١٠١٢.........................................................حكم القرض اجلماعي

 ١٠١٣............................................حكم القرض من البنك لبناء مسكن

 ١٠١٣...................................................................األموال احملرمة

 ١٠١٣...................................ة اليت حيصل هبا التاجر على املال احلاللالطريق

 ١٠١٤......................................املصارف اإلسالمية اليت تعطي الربح املتغري

 ١٠١٤......................................................حكم أخذ الفوائد البنكية

 ١٠١٥....حكم املشاركة يف برنامج الستثمار األموال عن طريق املتاجرة يف البنوك الربوية

 ١٠١٥............................................حكم أخذ األجرة من الفوائد الربوية

 ١٠١٦..................................األموال املكتسبة بسبب العمل يف البنوك الربوية

 ١٠١٦..............................................حكم املال الذي شك أنه مال ربا

 ١٠١٧....................حكم العمل يف شركة تأخذ تسهيالت بنكية من البنوك الربوية

 ١٠١٧....................................................حكم الزواج من مال حرام

 ١٠١٨...........لبيع بعلم صاحبها أو بدون علمهيف ا) مقدار هلالت(حكم أخذ الزيادة 

 ١٠١٩.............................................................حكم أخذ الرشوة

 ١٠٢١...............................................................حكم اإلكرامية

 ١٠٢١...............................................األكل من أموال الذي يبيع اخلمر
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 ١٤٧٥

 ١٠٢٢................................حكم التأمني اإللزامي على النفس واملال والسيارة

 ١٠٢٢......................................................احلكم الشرعي يف التأمني

 ١٠٢٤....................................................................اجلامع يف البيوع

 ١٠٢٤...................................................املزارعة وتأجري األرض الزراعية

 ١٠٢٤............................ الرجل على أبنائه وعجز أحدهم عن الشراءحكم بيع

 ١٠٢٥...................................................حتديد النسب للربح بالتجارة

 ١٠٢٦.......................................حكم وصول الربح إىل الضعف والضعفني

 ١٠٢٦كل شهر% ٢٠حكم بيع شركة التقسيط أرضا حبث عنها املشتري  بتقسيطها عليه 

 ١٠٢٧...................................رجل باع بيته بثمن خبس وأراد ابنه استرجاعه

 ١٠٢٧............................................حكم بيع الشريك دون إذن شريكه

 ١٠٢٨................................حكم البيع والشراء يف العقار بالوكاالت الشرعية

 ١٠٢٨......................................حكم بيع البضائع بأكثر من تسعرية الدولة

 ١٠٢٩........................................................حكم البيع باملزاد العلين

 ١٠٢٩...........................................حكم بيع األغنام وهي مصابة باملرض

 ١٠٣٠..................حكم شراء كل البضاعة من السوق والتحكم يف سعرها بالزيادة

 ١٠٣١..........................كيفية توزيع أرض زراعية بني أخوة اشتركوا يف شرائها

 ١٠٣٢.........................................................حكم بيع عقود العمل

 ١٠٣٢.............حكم شراء أمساء الغري من أجل املسامهة يف الشركات املسامهة والبنوك

 ١٠٣٢.........................................................حكم بيع الرجل كليته

رجل اشترى ثلث مال رجل آخر مقابل التصدق برأسني من الشياه  من أول شهر رجب 
 ١٠٣٣......................................................................كل عام

 ١٠٣٤.....................رايب الذي ال يشك يف تعامله هبذه املعاملةحكم إجابة دعوة امل

 ١٠٣٤...................................................حكم ما يسمى بشرجة عظم

 ١٠٣٥........................................................................يف احلجر

 ١٠٣٥......................................من منع حق األيتام حبجة أهنما صغار السن

ً                                  وكيل أيتام اشترى هلم أرض ا بتركة والدهم وسجلها باسم والدهتم                       .................١٠٣٦ 

 ١٠٣٦............................................حكم األكل مع اليتيم من مال اليتيم

 ١٠٣٧.......................................................................يف الشفعة

 ١٠٣٧...................................حكم الشفعة يف املال الذي اقتسم بني أصحابه



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٧٦

 ١٠٣٨....................................................................يف الشركات

 ١٠٣٨.......................................حكم األكل من الشركة دون علم املالك

 ١٠٣٨......................................................................يف الشركة

 ١٠٣٨............................................املضاربة وعلى من تكون الزكاة فيها

 ١٠٣٩..............................................................يف املزارعة واملساقاة

ب بستان ومزارع يسقي النخيل على أن يعطي صاحب البستان  ثلث التمر اتفاق بني صاح
 ١٠٣٩............................................مقابل السقي وأخل بالشرط املزارع

 ١٠٤٠.....................................حكم إعطاء أجر من يلقح الشجرة من مثرته

 ١٠٤٠.........                                                     ً        حكم إعطاء أجرة من يقوم بزراعة األرض جزءا من احملصول مشاع ا بينهما

 ١٠٤٠......................................................................يف اإلجارة

 ١٠٤٠.......ن انتدب يف عمل وانتهى العمل قبل أن تنتهي املدةحكم أجرة املدة املتبقية مل

 ١٠٤١......................حكم استخدام أحد املوظفني احلكوميني يف الشؤون اخلاصة

 ١٠٤١........                                          ً م األعذار لرئيسه وقد تكون يف أكثر األحيان كذب احكم املوظف الذي يقد

 ١٠٤٢.......االتفاق للعمل مبؤسسة على اإلنتاج مث حل االتفاق مث أصبح على نسبة الثلث

 ١٠٤٢...................................................................خلو الرجل

 ١٠٤٣...................................حكم استئجار املقرئني لقراءة القرآن لألموات

 ١٠٤٤......................................حكم أخذ األجرة على قراءة القرآن الكرمي

 ١٠٤٦........................................................................يف السبق

حكم املال الذي حيصل من جراء االشتراك يف  املسابقات الثقافية اليت تنشر يف الصحف 
 ١٠٤٦.....................................................................واجملالت

 ١٠٤٦........................................حكم تقدمي اهلدايا العينية لنادي الفروسية

 ١٠٤٧.................................حكم لعبة الشطرنج ولعبة الورق من غري دراهم

 ١٠٤٨......................................................................يف الغصب

 ١٠٤٨............................................األرض املغصوبة وحكم الصالة فيها

 ١٠٤٨.......................................................................يف الوديعة

 ١٠٤٨.............................................ي أمانة وتصرف فيهاحكم من أعط

 ١٠٤٩.........................................................حكم من أنكر الوديعة

 ١٠٥٠.....................................حكم التصرف يف أمانة املال ألحد املساجد

 ١٠٥١...............................من اؤمتن على مال وتويف هو وأصحابه وبقي املال



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٧٧

 ١٠٥١..................................................اشتراط مال معني لرد الوديعة

 ١٠٥٢....................................ال املودعني بدون علمهمحكم دفع زكاة أمو

 ١٠٥٣............................................................يف اللقطة وضالة الغنم

 ١٠٥٣........................................................................اللقطة

 ١٠٥٤...........................................حكم اللقطة عامة ولقطة احلرم خاصة

 ١٠٥٥........................................................لقطة املفروشات الثمينة

 ١٠٥٦......................................................لقطة األغنام اليت تكاثرت

 ١٠٥٦.......................................................................يف الوقف

 ١٠٥٦......................................................حكم االنتفاع من الوقف

 ١٠٥٧......................................حكم ختصيص األوالد دون البنات بالوقف

 ١٠٥٧...........................حكم االنتفاع من وقف مسجد مع حاجة املسجد إليه

 ١٠٥٨.............................................حكم العدول عن فكرة وقف أرض

 ١٠٥٨..........................................حكم من بىن له بيتا يف مقربة املسلمني

 ١٠٥٩..................................................................يف اهلبة والعطية

 ١٠٥٩..........................حكم من خص ولده مبكافأة ألنه قام على رعاية شقيقته

 ١٠٦٠.......حكم تزويج بعض األبناء دون البعض وختصيص البعض بالعطية دون البعض

 ١٠٦١...................................من خص بعض أبنائه بعطية وذلك لفقد بصره

 ١٠٦٣...................................من خصت أحد أبنائها بعطية مقابل رعايته هلا

 ١٠٦٣......................................حكم ختصيص األوالد دون البنات بالعطية

 ١٠٦٥............................................ختصيص البنات دون األوالد بالعطية

 ١٠٦٥................................................................يف الوصايا والدين

 ١٠٦٥............................................من ماتت وعليها دين وتركت وصية

 ١٠٦٦........................................حكم الوصية البن االبن مع وجود االبن

 ١٠٦٧.........................................حكم التصدق بالدين الذي فقد صاحبه

 ١٠٦٨.....................................................................يف املواريث

 ١٠٦٨...............................................املرياث بني الزوجني قبل الدخول

 ١٠٦٩.............................................حكم إرث من ال يصلي وال يصوم

 ١٠٦٩..................................................                ً       ًرجل مات وترك ماال  مغتصبا 

 ١٠٦٩.................من أوصت بذبح شاة أضحية غنم تركتها مث استوىل عليها زوجها
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 ١٤٧٨

ت وتزوجت الزوجة وقام أخوهم األكرب بتربيتهما  وبعد ذلك رجل تويف عن زوجة وابن وبن
 ١٠٧٠.........................................طالب االبن والبنت بنصيبهما من أبيهما

رجل تويف عن أرض زراعية وخلف سبع بنات وابنا واحدا وتزوج البنات  وصرف االبن 
 ١٠٧١.................................. فهل هلن نصيب منهاعلى األرض الشيء الكثري

 ١٠٧١.............................جدة تركت ماشية البنها املتوىف فهل يضم إىل تركته

،  د  فأوصى بأن تقسم أموالهرجل مات عن زوجتني من دولتني خمتلفتني لكل منهما أوال
 ١٠٧٢......................................لكل من األوالد ما حتت أيديهم من تركته

 ١٠٧٣.......................من مات وترك أرضا فأحياها رجل مث تبني أن للميت ورثة

 استوىل على ممتلكات أخويه االثنني وال يريد إعطاء شيء  ألوالد أخيه الثالث املتوىفمن
.............................................................................١٠٧٤ 

 ١٠٧٥..................................شراء الوارث التركة من املورث إجحافا بالورثة

 ١٠٧٦..............حكم إعطاء الزوجة األوىل قطعة أرض حبجة أن الزوج أكل من ماهلا

 ١٠٧٦......................................حكم التساوي بني البنت واالبن يف املرياث

 ١٠٧٧.................................البنات التنازل عن إرثهن إلخواهننحكم مطالبة 

 ١٠٧٨.......................................................حكم منع توريث البنات

 ١٠٧٩....نحكم من حيرمون الزوجات من اإلرث بعد أزواجهن وكذلك البنات بعد أبيه

 ١٠٨٠.........................كيفية قسمة تركة على زوجتني وأربعة أبناء وست بنات

 كيفية قسمة تركة على أب وزوجة وثالث بنات وأخ شقيق  ومخس أخوات شقيقات
 ١٠٨٠.............................................وكيف تقسم مع عدم وجود األب

 ١٠٨١........................................مسألة حجب األخ الشقيق لإلخوة ألب

 ١٠٨١...........................................مرياث االبن من أبيه إذا مات قبل أبيه

 ١٠٨٢..........................مرياث أوالد البنت من جدهم إذا ماتت البنت قبل أبيها

 ١٠٨٢.توفيت امرأة عن زوج وبنت من زوج آخر وبنات أخ متوىف  فكيف تكون القسمة

 ١٠٨٢.............................قسمة تركة رجل ترك زوجة وأما وأخا ومخس بنات

 ١٠٨٤......................................................................كتاب النكاح

 الزواج بفتاة بسبب إخوة هلا ليسوا حبالة جيدة من ناحية الذكاء والفطنة حكم العدول عن
 ١٠٨٤........................» ختريوا لنطفكم فإن العرق دساس «:  ومدى صحة حديث

 ١٠٨٤....................................من تؤخر تزويج بناهتا حبجة انتهائهن من التعليم

 ١٠٨٥............................حكم من مينع تزويج البنت الصغرى حىت تتزوج الكربى



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٧٩

 ١٠٨٦.................................................هل للوالد إجبار ابنته على الزواج

 ١٠٨٦...............................حكم إجبار الفتاة على الزواج من شاب يقبله والدها

 ١٠٨٧..............................................إجبار الفتاة على الزواج مبن ال تريده

 ١٠٨٧...........................................ن ترغب فيهحكم تزويج املرأة نفسها مم

 ١٠٨٩.......................................................حكم الزواج من غري إعالن

قة زواج البكر دون إذن والدها وحكم الشرع يف املكاملات اهلاتفية  والرسائل يف حدود الصدا
 ١٠٨٩..............................................................بني الشاب والشابة

                                                                              حكم العقد سر ا ويكون بوضع القرآن الكرمي ويشهد عليه كل واحد  من الزوجني برضاه على 
 ١٠٩٠...........................................................................اآلخر

 ١٠٩١.....................................اد الزواج بفتاة وأهله رفضوا الفتاةحكم من أر

 ١٠٩١...........................................حكم توكيل املرأة ابن عمتها يف زواجها

 ١٠٩٢.........................................حكم والية اخلال على ابنة أخته يف الزواج

 ١٠٩٣..............................................من عقد على امرأة وبه مرض الصرع

 ١٠٩٣....................................................حكم امرأة ردت رجال ملتزما

 ١٠٩٤.........من رفضت الزواج من رجل ذي دين وأخالق عرفت يف أهله الغيبة والنميمة

 ١٠٩٤.............................................من عقد على امرأة باسم أختها املتوفاة

 ١٠٩٥..................           ً                              خيتلس أحيانا  ومل خيرب عنه والده عند خطبة أختهمن علم عن رجل 

 ١٠٩٥.................إن الزواج من القريبات يسبب إجناب أطفال مشوهني:  قول من قال

 ١٠٩٦........... األختني يف الزواج حىت ولو كانت األخوة بسبب الرضاعحكم اجلمع بني
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 ١١٠٢........................................حكم من تزوج بامرأة أبيه وأتى منها بأوالد

 ١١٠٢...................................حكم الزواج من بنت زوجة األب من رجل آخر

 ١١٠٣.....................حكم من يتزوج بنت زوجة أبيه إذا كانت البنت من رجل آخر

 ١١٠٣.....................حكم من يتزوج بنت زوجته اليت دخل هبا من زوج قبله أو بعده

 ١١٠٣...............حكم من يزوج ابنته لرجل آخر على أن يزوجه أخته هل يسمى شغارا

 ١١٠٤.....................................حكم الزواج من بنت الزوجة بعد وفاة الزوجة

 ١١٠٤................................................واج من أخت زوجة اجلدحكم الز



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٨٠

 ١١٠٥................................................حكم الزواج من أخت األخت ألم

 ١١٠٥.....هعلة حترمي نكاح املتعة وحكم من تزوج بتلك الطريقة وطلق بعد أن محلت زوجت

 ١١٠٦.........................           ُ                                       من يريد أن ي زوج أخته لرجل ويتزوج أخته مبهرين منفصلني

 ١١٠٧..................................................هل املهر خيرج عن زواج الشغار

 ١١٠٧...........................................اختالف املهر ال خيرج عن زواج الشغار

 ١١٠٧.......................................................االتفاق على تبادل األختني

 ١١٠٧........................................................حكم وقوع زواج الشغار

 ١١٠٨.....................................................صورة من صور زواج الشغار

حكم من اتفقا على أن يزوج أحدمها اآلخر موليته  ومع متام املهر لكل منهما ورضامها التام
................................................................................١١٠٩ 

 ١١٠٩......................................................حكم الزواج بطريقة الشغار

 ١١١٠..................................................كيفية التخلص من نكاح الشغار

 ١١١١.......................ن تزوجا وأجنبا ومها تاركان للصالة مث عادا إىل اهللا تعاىلزوجا

من زوجت نفسها لرجل مسلم وهي نصرانية مث أسلمت بعد ذلك  وحكم سكنها وحدها بعد 
 ١١١٢....................................................................موت زوجها

 ١١١٣.............................................حكم تزويج املرأة املسلمة من مسيحي

 ١١١٣.............................................إجبار املسلمة على التزوج من نصراين

 ١١١٤.........)أجورهن(وبيان املقصود بـ )  يستطع منكم طوالومن مل: ( معىن قوله تعاىل

 ١١١٥...............................................تعدد الزوجات للقضاء على العنوسة

َ ُ   َُ  َ ُِّ                حكم من ي ك ر ه  و ي ك ر ه  الناس من الزوا  ١١١٥................................ج بأربع نسوة       َ  ْ

 ١١١٦..................حكم الزواج من رابعة بعد أن يطلق أو متوت إحدى زوجاته األربع

 ١١١٧......................................حكم تولية عقد النكاح لرجل مكفوف البصر

 ١١١٧.......................حكم عقد النكاح يف أثناء اإلحرام أو يف أيام التشريق يف احلج

 ١١١٨................................................حكم الطالق يف فترة العادة والعقد

 ١١١٩.............................حكم تسمية مبلغ الصداق يف عقد الزواج دون التسليم

 ١١١٩.............................                          ً                  حكم زوجة األب اليت تأخذ شيئا  من مهر بنات زوجها

 ١١٢٠.............................................حكم إعطاء الرجل من الزكاة للزواج

 ١١٢٠..........................................حكم رجل يترك زوجته بني أهله ويسافر

 ١١٢٠..............................ن حجاهباحكم الدين يف أن يرى اخلطيب خطيبته بدو



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٨١

 ١١٢١...........................................حكم مكاملة اخلطيب خطيبته عرب اهلاتف

 ١١٢٢....................................حكم طبع كروت الدعوة على كتيب أو شريط

 ١١٢٢.........يف بطاقات الدعوة لألفراح واملناسبات) بسم اهللا الرمحن الرحيم(وجود كلمة 

 ١١٢٣................................................حكم اإلسراف يف حفالت الزواج

 ١١٢٤.................حكم اإلسراف يف حفالت الزواج وإطالق النار يف مثل هذه املناسبة

 ١١٢٥...........................................................ما يسمونه هبدية املولود

 ١١٢٥...................................................احلملحكم تعاطي حبوب منع 

 ١١٢٦..........................................حكم حتديد النسل خوفا من ضيق الرزق

 ١١٢٧...........................................................حكم الشرع يف النسل

 ١١٢٨.....................................احلكم يف حتديد النسل مع القدرة على اإلجناب

 ١١٢٩.................................................................حكم اإلجهاض

 ١١٢٩................................................حكم إسقاط احلمل يف أيامه األوىل

 ١١٣٠...............هل هناك أشهر معينة جيوز يف حدودها إسقاط اجلنني يف حال الضرورة

 ١١٣٠........................................حكم إجهاض اجلنني إذا كان مشوها خلقيا

 ١١٣١............................حكم حلق شعر املولود وهل جيوز محل الطفل يف الصالة

 ١١٣٢...................................................................اجلامع يف النكاح

مدة طويلة شهد  البعض بوفاته فتزوجها أخوه وبعد فترة رجع حكم من سافر زوجها وبعد 
 ١١٣٢....................................................................زوجها األول

 ١١٣٢............................................احلل للذي عجز عن ترك العادة السرية

 ١١٣٣..................................ة السرية بسبب الفيديو والتلفازحكم ممارسة العاد

 ١١٣٤......................................ممارسة العادة السرية مع عدم استطاعة الزواج

 ١١٣٥.............................................املدة اليت حيق لزوجة املفقود أن تتزوج

 ١١٣٦....................................................................احلقوق الزوجية

 ١١٣٦..................نصيحة لرجل أساء العشرة مع زوجته رغم أن هلا مواقف جيدة معه

 ١١٣٧............................................................حكم طالق السكران

 ١١٣٨..........................................الواجب على كل من الزوجني حنو اآلخر

 دون األخرى جاء يوم القيامة وأحد من كان له امرأتان فمال إىل إحدامها «:  معىن حديث
 ١١٤٠....................................................................» شقيه مائل

 ١١٤٠................................................من يغار عليها زوجها ويشك فيها



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٨٢

 ١١٤١.......................قصريه يف حقهاامرأة تطيع زوجها لكنها ال تلقاه بوجه طلق لت

 ١١٤١...............................امرأة ال تطيع زوجها وختالفه كثريا وخترج بدون إذنه

 ١١٤٢......................لمهل األفضل للمرأة أن تقوم بواجب بيتها أم تتفرغ لطلب الع

 ١١٤٣.................................حكم امتناع الزوجة عن خدمة زوجها لسوء خلقه

 ١١٤٣..........................حكم أخذ الزوجة من زوجها أجرة على ما هتيئه من طعام

 ١١٤٤.................................................حكم منع الزوجة من صلة رمحها

 ١١٤٤....حكم من منع زوجته أن تزور أهلها إال مرة يف الشهر وال يسمح بزيارة أقارهبا أبدا

 ١١٤٥.....................................حكم منع الزوجة من أهلها للمصلحة الزوجية

 ١١٤٥.......الواجب الشرعي جتاه والد الزوجة الذي يشرب الدخان ووالدة الزوجة املتربجة

 ١١٤٦.............................................................القسم بني الزوجات

 ١١٤٧..................................من غري معاملته لزوجته األوىل بعد أن تزوج الثانية

 ١١٤٧...............ها دون علمه إذا كان مقصرا يف النفقةحكم أخذ الزوجة من مال زوج

 ١١٤٨.........................حكم صدقة املرأة من ماهلا أو مال زوجها دون علم زوجها

 ١١٤٩.....................................ج وزوجتهحكم اهلجران الذي حيصل بني الزو

 ١١٤٩...................................من ترك زوجته عند والده وسافر لتحصيل الرزق

 ١١٥٠.........العيشاملدة اليت ميكن أن يبتعد فيها الرجل عن زوجته يف السفر حبثا عن لقمة 

 ١١٥٠........................................املدة املقررة شرعا لغياب الرجل عن زوجته

 ١١٥١................................حكم هجر الرجل زوجته مدة سنتني ومل ينفق عليها

 ١١٥٢...................مقدار نفقة امرأة تركها زوجها اثين عشر عاما مث عاد إليها وطلقها

 ١١٥٣.....................مريض مبرض الكلى قد رفضت زوجته السفر إليه وال تريد فراقه

 ١١٥٤.........حكم معاشرة زوج ال يصلي ويسكر ومينع زوجته من أداء الواجبات الشرعية

 ١١٥٦......................................................................كتاب الطالق
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 ١١٥٨.................................................تأديب الزوج زوجته وكيفية ذلك

 ١١٥٩...............................................من طلق زوجته ثالث طلقات مجيعا

 ١١٥٩............من شتمته زوجته فقال هلا أنت طالق فأعادت وأعاد أكثر من ثالث مرات

 ١١٦٠................................ستصدر صكا بطلقات ثالث دون أن يتلفظ هبامن ا

 ١١٦٠.............................................من طلق بالثالث وأراد إرجاع زوجته



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٨٣

 ١١٦١............................جته، مث رجع لزو أنت طالق طالق طالق:  من طلق بقوله

 ١١٦٢...............................                 ً                             من طلق زوجته ثالثا  وأعادها أبوها وأجنبت له ولدين

 ١١٦٣..................................حكم الطلقة الواحدة بلفظ واحد حمدد بزمن معني

وأنت أخي بعد اليوم مث رجعا إىل :   أنت طالق على مجيع املذاهب وقالت له:  من قال لزوجته
 ١١٦٣.........................................................................بعضهما

 ١١٦٤..........................................من طلق كتابة مث رجع وعدل عن الطالق

 ١١٦٥.............................................................حكم طالق الغضبان

 ١١٦٦...........................رجل تزوج امرأة مث طلقها قبل أن يدخل هبا هل حتل البنه

 ١١٦٦..............من عقد على امرأة مث طلبت الفسخ قبل الدخول هبا هل يرجع إليه املهر

 ١١٦٧............................................استرداد الشبكة واملصاريف بعد الفراق

 ١١٦٨........................... على امرأة مث طلبت فراقه فماذا يرجع من املهررجل عقد

 ١١٦٨.....................................رجل طلق قبل الدخول وعليه مبلغ آخر مؤجل

 ١١٦٩..................................................................احللف بالطالق

 ١١٧٠.....................................من طلق زوجته يف قلبه دون أن يتلفظ بالطالق

 ١١٧٠..................................................احللف بالطالق بدون نية الطالق

 ١١٧١.........من تركت بيت زوجها مدة سنة ومثانية أشهر مث طلقت من زوجها بعد ذلك

 ١١٧٢.....................من طلق زوجته طالقا بائنا بالثالثة يف سفر كيف يرجعها ألهلها

 ١١٧٣.......من حلف ميينا بالطالق ثالثا على زوجته إذا ذهبت إىل بيت والدها ما دام غائبا

 ١١٧٣........................................................طالق الثالث بلفظ واحد

 ١١٧٤........................ته بالطالق ملنعها من أخذ شيء مث أخذتهمن حلف على زوج

 ١١٧٤..............من حلف على زوجته بالطالق أو الظهار ليمنعها من فعل شيء مث سافر

 ١١٧٥....................أمرها بتركه هل تبدأ العدة من وقت املخالفةإن فعلت الزوجة ما 

 ١١٧٥..................................انتهت العدة ومل يعلم الزوج مبخالفة زوجته ألمره

 ١١٧٥................................ مبخالفتها ألمرهحكم معاشرة الزوج هلا وهو جاهل

 ١١٧٦......حكم لو كان الزوج مسافرا وحلف على زوجته بالطالق أال تفعل شيئا مث فعلته

 ١١٧٦............... مث مسح هلا بالقيام بذلك العملحكم من علق طالقه بزوجته على عمل

حكم من نوى وقتا معينا عند حلفه على زوجته أال تفعل شيئا معينا ومل ينو املستقبل املستمر
................................................................................١١٧٦ 

 ١١٧٧..............................................ن طلق ليمنع نفسه من شيء مث فعلهم



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٨٤

 ١١٧٨............................من حلف على زوجته ميينا أن ال خيرج من بلده مث خرج

 ١١٧٩................................مث أكلهرجل حلف بالطالق على أن ال يأكل طعاما 

 ١١٧٩................حكم من حلف بالطالق على أن ال يدخل غرفة مث دخلها ألنه مضطر

 ١١٨٠...........ه بعد الصلح، على شيء مث رجع عن )أي الطالق(علي احلرام :  حكم قول

 ١١٨١...، مث تزوج وأبوه دفع املهر حرام علي الزوجة اليت تدفع مهرها:  حكم من قال ألبيه

 ١١٨٢........................اجر مع زوجته مع الغضبملن تش) بيت أبيك مفتوح: ( قول

 ١١٨٢.........................." خليتك إىل يوم القيامة " قول الرجل لزوجته عند الغضب

 ١١٨٣......................................احللف بالطالق يف حالة الغضب وتوتر النفس

 ١١٨٣.....................حكم من قال لزوجته علي الطالق ومل يكن يقصد الطالق بذاته

 ١١٨٤................................................حكم طالق املكره أو فاقد الذاكرة

 ١١٨٤..............................................................حكم طالق احلامل

 ١١٨٥......................................................................أحكام الظهار

 ١١٨٥....................أنت علي مثل أمي وأنت حمرمة علي مثل أخيت:  من قال لزوجته

 ١١٨٦...................................." بنتك علي أم بعد اليوم : " من قال ألم زوجته

 ١١٨٧............................من تزوج من امرأة ال يريدها مث حصل منه طالق وظهار

 ١١٨٨............................................................اجلامع يف أحكام الطالق

 ١١٨٨من وكل أن خيرب زوجته يف اخللع إن أرادت ومل خيربها حىت عاد ورجع إىل بيته وزوجته

 ١١٨٨...................    ُ ِ                                                من ح ب س عنها زوجها بأرض بعيدة عنها هل هلا أن تطلب الطالق

 ١١٨٨................................من تطلب منه أمه أن يطلق زوجته اليت له منها أوالد

 ١١٨٩.........................من هجر زوجته بسبب أمها وتطليق القاضي هلا من زوجها

 ١١٩١.....................................                              ً        رجل يتخذ الطالق على لسانه دائما  وحيلف به

 ١١٩٢.......................................... يتكرر منه الطالق وهو يقصدهحكم من

 ١١٩٢............................................احلل لعالج ظاهرة الطالق ألدىن سبب

 ١١٩٣.....................................................................كتاب الرضاع

حكم أبناء الزوجة الثانية ملن توفيت امرأته  وقد رضعت من امرأة وتزوج زوجها من امرأة 
 ١١٩٣...................................................................أخرى وأجنبت

 ١١٩٣.........................حكم زواج الرجل من أخت امرأة رضع منها أخوه األصغر

 ١١٩٤.....................................................رجل تزوج أخته من الرضاع

 ١١٩٤...................................................حمرمية رجل رضع من لنب اخلال



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٨٥

 ١١٩٤...........................................أم أخيه من الرضاعحكم زواج الرجل ب

 ١١٩٥......................................................................حكم التبين

 ١١٩٦.......................................................................أحكام العدة
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 ١١٩٧...........................................................مدة احلداد على الزوج

 ١١٩٨............................................................ما تفعله املعتدة للوفاة

 ١١٩٩.......................................وضع الزينة كالكحل على وجه املرأة األرملة

 ١٢٠٠.........مغادرة املرأة املتوىف عنها زوجها وهي يف احلداد املكان املوجودة فيه للضرورة

 ١٢٠٠.................................................حكم حداد املرأة على غري زوجها

 ١٢٠١..........................حكم احلداد على املتوىف املتزوج لغري زوجته كبناته وأخواه

 ١٢٠٢.......................................................امرأة حجت وهي يف العدة

 ١٢٠٣..........................................................كتاب القصاص واجلنايات

 ١٢٠٣............................................................أحكام القتل وكفارته

 ١٢٠٣...............................................................حكم اإلجهاض

 ١٢٠٤...............................امرأة وضعت السم لزوجها فشربته ابنتهما فماتت

 ١٢٠٥.............................................................كفارة القتل اخلطأ

 ١٢٠٦...........................................أمهلت ولدها حىت شرب اجلاز ومات

 ١٢٠٧.....................................صدم طفال بالسيارة وتويف يف ساعة احلادث

 ١٢٠٨.......................................................من تسبب يف وفاة طفل

 ١٢٠٩.........................................طفل شرد من أمه فصدمته سيارة فمات

 ١٢١٠......................رجل تسبب يف قتل رجل ولكنه ال يستطيع الصيام وال العتق

 ١٢١٠.............................................رجل تسبب يف قتل اثنني ومل يكفر

 ١٢١١......................................من تسبب يف قتل ثالثة أشخاص ومل يكفر

 ١٢١٢...........حكم األطباء الذين جيرون العمليات اجلراحية وميوت املريض بني أيديهم

 ١٢١٢.........................................كفارة القتل اخلطأ وحكم تأخري الصيام

 ١٢١٣........................................كفارة القتل وحكم التصدق بدل الصيام

 ١٢١٤من ارتكب كبرية من الكبائر اليت توجب حدا هل له أن يسلم نفسه للقضاء الشرعي

 ١٢١٥..على أخذ الثأر من القاتل) وجزاء سيئة سيئة مثلها: ( تدالل بقوله تعاىلصحة االس



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٨٦

 ١٢١٥.................................................................أحكام القصاص

 ١٢١٥...............................................حكم قصاص الزوجة من زوجها

 ١٢١٧...........................................................كتاب احلدود والتعزيرات

 ١٢١٧.............................................معىن اجتهاد القاضي يف تعزير العاصي

 ١٢١٧.......................................................................القذفيف 

 ١٢١٧...............................................................القذف وحكمه

 ١٢١٨.......................................................................يف السرقة

 ١٢١٨.......................................لزوج دون علمهاحكم أخذ املال من أم ا

 ١٢١٩................................................من أخذ ماال ليس له وهو صغري

 ١٢٢٠.........................................حكم السرقة من غري املسلمني واحلج به

 ١٢٢٠...........................................................حكم املال املسروق

 ١٢٢١.........................................................................يف الردة

 ١٢٢١..........................................حكم من ارتد عن اإلسالم مث عاد إليه

 ١٢٢٢.....................................................................كتاب األطعمة
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       َِّ           ِّ               احلالل بي  ن واحلرام بي ن وبينهما أمور  «:  األمور املشتبهات الواردة يف حديث
 ١٢٢٨..............................................وهل شرب الدخان منها » مشتبهات

 ١٢٢٩.........................................................كم ذبائح أهل الكتابح

 ١٢٣٢..........................حكم إلقاء بقايا األكل من اإلدام واخلضار يف دورات املياه

 ١٢٣٤.........................................................................يف الذبائح

 ١٢٣٤.........................................................حكم ذبائح أهل الكتاب

 ١٢٣٤.................................حكم أكل اللحوم املستوردة من غري بالد املسلمني

 ١٢٣٥.......................................م الذي يطبخه غري املسلمنيحكم أكل الطعا

 ١٢٣٦.........حكم أكل األطعمة اليت تأيت معلبة من دول غري أهل الكتاب وبالذات اللحوم

 ١٢٣٧...............................اجلرائد وجيلس عليهاحكم من يأكل على الصحف و



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٨٧

 ١٢٣٨..........................................حكم اإلضراب عن الطعام لقصد صحيح

 ١٢٣٨...............................................حكم قيام املرأة بعملية الذبح للبهائم

 ١٢٣٩................................حكم ذبح املرأة لألضحية إذا مل يكن الرجل موجودا

                                                          ً                    حكم كسر الرقبة بعد الذبح مباشرة  وقبل أن متوت البهيمة وأيضا  سلخ اجللد قبل أن متوت
................................................................................١٢٣٩ 

 ١٢٤٠...........................................حكم شراء اللحم من جزارين ال يصلون

ِ                               حكم مجع األقارب على طعام بقصد التعرف  مبكان املرتل وهي ما تعرف بالرتالة                                  ......١٢٤١ 

 ١٢٤١.....................................حكم العمل يف مزارع دجاج تعلف مبواد جنسة

 ١٢٤٢..........................................................................يف الصيد

الح  أو بكالب الصيد ورميها يف السيارة وفيها الروح وبعد حكم أكل الطيور اليت تصاد بالس
 ١٢٤٢......................................................................ذلك متوت

 ١٢٤٣..............................................حكم أكل الطيور اليت تصاد بالبنادق

 ١٢٤٣................................................ الصيدحكم مكان عضة الكلب يف

 ١٢٤٤..........................................حكم جعل كالب الصيد يف داخل البيت

 ١٢٤٤......................................................حكم صيد األمساك من احلرم

 ١٢٤٥..............................حكم دهس القطط أو الكالب عن غري قصد بالسيارة

 ١٢٤٦..............حكم خصي الذكور يف املواشي رغبة يف تسمينها وكذلك عملية الوسم

 ١٢٤٧...............................................................كتاب األميان والنذور

 ١٢٤٧........................................................................يف األميان

حكم احللف على القرآن على فعل شيء مث وجد ما هو خري منه  فترك العمل مبا حلف عليه
.............................................................................١٢٤٧ 

 ١٢٤٨..........................................الفرق بني اليمني املكفرة وغري املكفرة

 ١٢٤٨.......................................................اليمني الغموس وكفارته

 ١٢٥٠..................                            ً           ً              كثرة احللف باهللا العظيم وأحيانا  يكون عفويا  ويكون غري صادق

 ١٢٥١.........................................حكم احللف باهللا وكثرة احلنث باحللف

 ١٢٥٢...........................ن ال يفعله أكثر من مرة مث يفعلهمن حلف على شيء أ

 ١٢٥٢...............................من حلف على زوجته أن ال تدخل عليه مث دخلت

 ١٢٥٣............................وهحكم من قالت لزوجها إهنا حمرمة عليه إذا دخل أخ

 ١٢٥٤................احلكم إذا تكرر قول الزوجة لزوجها أهنا حمرمة عليه إذا دخل أخوه



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٨٨

 ١٢٥٤..................................................من حرمت اللحم على نفسها

 ١٢٥٤.............................................من حلف على شيء وهو ال يعلمه

 ١٢٥٥.......................................................................يف النذور

 ١٢٥٥.........ت من حادث أصيبت بهحكم من نذرت أن تذبح كل سنة ذبيحة إذا شفي

 ١٢٥٦...............................................................األكل من النذر

 ١٢٥٦......................من نذرت صوم عشرين يوما إذا جنحت يف مادة الرياضيات

 ١٢٥٧.................من نذرت أن تذبح عجال إذا جنحت ابنتها مث انتقلت إىل بلد آخر

 ١٢٥٨................من نذرت أن تصوم رجب وشعبان ورمضان إذا أدت فريضة احلج

 ١٢٦٠......................................من نذر أن حيج عن غريه مث مل يستطع ماليا

 ١٢٦٠......................................من نذرت الصوم ومنعها الطبيب من ذلك

 ١٢٦٢..........................هرين متتابعني مث أفطرت لعذر شرعيمن نذرت صيام ش

 ١٢٦٢.......من نذرت أن تصلي ركعتني بعد الفريضة إن شفيت بنتها مث ماتت بعد ذلك

 ١٢٦٣.......كل سنة ولكن تقدم هبا العمر فأصبح شاقا عليهامن نذرت أن تصوم رجب 

 ١٢٦٣..............من نذر أن يصوم ثالثة أيام من أول شهر لكنه وجد بعد ذلك مشقة

 ١٢٦٤.....................سبعة أيام متتالية ومل يستطع فصامها متفرقةمن نذر أن يصوم 

 ١٢٦٥.......امرأة نذرت أن تذبح هللا ومل تتمكن من ذلك لكنها تتصدق هل يكفي ذلك

 ١٢٦٦..........وم مخسة أيام كلما شرب السيجارة مث عاد إليه مرة أخرىمن نذر أن يص

 ١٢٦٨.................................من نذر بالتربع بنصف ماله مع حاجته هلذا املال

 ١٢٦٩.............................................بسبب مامن نذر مث عدل عن ذلك 

 ١٢٧٠............................من نذرت نذرا مث انشغلت عنه أو تناسته ومل توف به

 ١٢٧٠.................................نذرت إن رزقت مبولود ذكر أن تزور قرب العباس

 ١٢٧٢...........................................................ضوابط زيارة القبور

 ١٢٧٣........................................................املخرج من نذر املعصية

 ١٢٧٤..............................................................كتاب الفتيا واالجتهاد

 ١٢٧٤...............................بعض مسائل األصول واملصطلحات الفقهية يف اإلفتاء

 ١٢٧٤......................................................الفرق بني القضاء والقدر

 ١٢٧٥.................»               ُ                    أجرؤكم على الف تيا أجرؤكم على النار «:  احلكم على حديث

 ١٢٧٥..................................مدى انطباق شروط وآداب الفتوى على املفتني

 ١٢٧٦.........................................ام املفتني وحاجة اجملتمع إىل الفتوىأقس



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٨٩

 ١٢٧٨..............حكم من يفيت وهو جيهل اللغة العربية والعام واخلاص واملطلق واملبني

 ١٢٧٨.............................. أن هذا الشيء خاص بالنيب الذي يبني أو يثبت

حكم إفتاء طالب العلوم الشرعية من استفتاهم  والتقليد املباح واملذموم وحكم اخلروج عن 
 ١٢٧٩.......................................................................املذهب

 ١٢٨٠..................................................................... االجتهاديف

 ١٢٨٠...................................من يقول إن باب االجتهاد قد أغلق منذ قرون

 ١٢٨١..............مطالبة األساتذة لطالهبم بالتدليل والتعليل والترجيح يعد من االجتهاد

 ١٢٨١.............................................................يف التمذهب والتقليد

 ١٢٨١..........................................مسألة التمذهب وصفة صالة النيب 

 ١٢٨٣.......................................................حكم التعصب للمذهب

 ١٢٨٤...................حكم تقليد اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل وهل يعد ذلك تقليدا

 ١٢٨٤................................... بهحكم اختيار اإلنسان ملذهب معني ومتسكه

 ١٢٨٥......................................................................يف األصول

 ١٢٨٥................................................................شريعة من قبلنا

 ١٢٨٥...ى البنات حيرم األمهات  والدخول باألمهات حيرم البناتالعقد عل:  صحة قاعدة

 ١٢٨٦..................................، ومكروه كراهة ترتيهية معىن كل من ال ينبغي

 ١٢٨٦.........................................جلواز واملكروهالفرق بني احلرام وعدم ا

 ١٢٨٧................................................................تعريف التعزير

 ١٢٨٧............................................املقصود باملعلوم من الدين بالضرورة

 ١٢٨٨...............................................................يف البينات والدعاوي

 ١٢٨٨......................................................................اخلصومات
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 ١٢٨٨.............................................................خصومة بني إخوة

 ١٢٨٩........................................................حكم االشتغال باحملاماة

 ١٢٩٠....................................................................يف الشهادات

 ١٢٩٠................................................................شروط الشاهد

 ١٢٩١....................من شهد على قضية طالق وال يعرف شيئا عن أسباب الطالق

 ١٢٩١........................................................من شهد خبالف الواقع



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٩٠

 ١٢٩٢..................................................حكم أخذ العوض يف الشهادة

 ١٢٩٤..................................................................كتاب الرب والصلة

 ١٢٩٤...........................................» أنت ومالك ألبيك «:  صحة حديث

 ١٢٩٥.............................................» الولد وماله ألبيه «:  صحة حديث

 ١٢٩٦............................حسان إىل الوالد الذي قصر يف تربية ولده والنفقة عليهاإل

 ١٢٩٦........................................                                 ً     من أجرب والده على إجراء عملية خوفا  عليه

 ١٢٩٧...........البن ابنها املتوىف مع أن االبن له أخوة أشقاءمن تنازلت عن حقها الشرعي 

 ١٢٩٨.....................................................مدة انتهاء حق االبن على أبيه

 ١٢٩٨..........................ج ابنتهاامرأة تركت العيش مع أبنائها وذهبت إىل بيت زو

 ١٢٩٩...........................من ترك العيش مع والده لكثرة املشاكل بني أهله وزوجته

 ١٣٠٠..................................تعارض طاعة الزوج مع طاعة الوالدين أيهما يقدم

 ١٣٠٢.............................تعارض طاعة الزوج مع طاعة الوالدين أيهما يقدم أيضا

 ١٣٠٢............................................حكم طاعة الوالد يف بغض األم املطلقة

 ١٣٠٣...............................حكم إعطاء الوالد ماال يشتري به مخرا ويلعب القمار

 ١٣٠٤...................................حكم صدقة اجلد على أبناء ابنته إذا تويف أحدهم

 ١٣٠٥..........................امرأة طلقت فجلست يف البيت تصلي وتصوم وتقرأ القرآن

 ١٣٠٦........» من سره أن يبسط له رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه «:  صحة حديث

 ١٣٠٧....................................ن قطع رمحه ويدعو اهللا أن جيعله واصال للرحمم

 ١٣٠٨................................................................كتاب اللباس والزينة

 ١٣٠٨......................................................حكم حلق اللحية والشارب

 ١٣٠٨..........................................حكم صبغ اللحية وشعر الرأس بالسواد

 ١٣٠٩..................................................................حد إزار املسلم

 ١٣١٠.......................................................إسبال الثياب حتت الكعبني

 ١٣١٠..........................حكم الصالة يف مالبس مستعملة من قبل بالد غري إسالمية

 ١٣١١........................................حكم الصور املرسومة على مالبس األطفال

 ١٣١١...........................حكم استعمال البطانيات أو األغطية أو الفرش من احلرير

 ١٣١١.................................حكم الصالة على فراش عليه صور لبشر أو حيوان

 ١٣١٢........................حكم لبس غري الذهب أو الفضة من أدوات الزينة يف الصالة

 ١٣١٢...........................حكم لبس اخلامت أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٩١

 ١٣١٣............................ لبس اخلامت للرجال وخصوصا إذا كان من الذهبحكم

حكم اقتناء أو استعمال القلم أو الساعة أو الكبك املموه بالذهب اليسري  وحكم نقش احلناء 
 ١٣١٤..............................................بأشكال متعددة على يد ورجل املرأة

 ١٣١٥.....................................................حكم إجراء عمليات التجميل

 ١٣١٥...........................................حكم إجراء عملية جراحية إلزالة التشوه

 ١٣١٥.................................................. الوجه واليدينحكم الوشم على

 ١٣١٦..............................................................حكم تقومي األسنان

 ١٣١٧......................................حكم تثقيب آذان البنات ألجل تعليق الذهب

 ١٣١٧.......................................................حكم لبس العدسات امللونة

 ١٣١٨.............................................................اجلامع يف أحكام النساء

 ١٣١٨............................................كلمة موجهة من الشيخ للمرأة املسلمة

 ١٣١٨...............................مقدمة أسئلة موجهة من طالبات جامعيات إىل الشيخ

 ١٣١٩.................................................................حكم تزين املرأة

 ١٣١٩...............حكم املرأة اليت هتتم مبظهرها إذا أتى أحد إىل بيتها أو ذهبت عند أحد

 ١٣٢٠..........................................حكم التسرحيات اليت تفعلها بعض النساء

 ١٣٢٠................................رأس من اجلانب وليس من الوسطحكم فرق شعر ال

 ١٣٢١....................................حكم قص الشعر على هيئة مستوردة من الغرب

 ١٣٢٢......................................................حكم قص الشعر من اخللف

 ١٣٢٢...........................)، فأر ، أسد ديانا(حكم قص الشعر وتسمية ذلك بأمساء 

 ١٣٢٢..........................حكم نتف الشعر ما بني احلاجبني والذي يوجد على الوجه

 ١٣٢٣........................حكم إزالة شعر احلواجب أو ختفيفه أو إزالة ما بني احلاجبني

 ١٣٢٤................................................................حكم صبغ الشعر

 ١٣٢٤........................................................حكم صبغ الشعر ومتييشه

 ١٣٢٥...............................................................حكم جتعيد الشعر

 ١٣٢٥.................................حكم لبس الباروكة للرجال والنساء وحكم التمثيل

 ١٣٢٦.........................حكم وضع الشرائط أو البكالت اليت تزيد من حجم الرأس

 ١٣٢٦..........حكم وضع الشرائط أو البكالت اليت فيها صور حيوانات أو آالت موسيقية

 ١٣٢٧..................................حكم العمل يف حمالت الكوفريات واألكل من مثنه

 ١٣٢٧.............................التطيب للمرأة إذا أرادت الذهاب إىل العمل أو األقارب



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٩٢

 ١٣٢٨..............................ة من بيتها متطيبة إىل املسجد أو غريهحكم خروج املرأ

 ١٣٢٨....................................حكم خروج املرأة للصالة متبخرة بالبخور فقط

 ١٣٢٩............................................حكم ركوب النساء السيارة مع السائق

 ١٣٢٩..........حكم ذهاب املرأة للمسجد مع سائقها األجنيب وكذا لو كان أكثر من امرأة

 ١٣٣٠...............ن الصوتحكم تنقل املرأة بني املساجد لصالة التراويح طلبا إلمام حس

 ١٣٣١....حكم خروج املرأة لصالة التراويح إذا أدى ذلك إىل تضييع شيء من حقوق البيت

 ١٣٣١....................................راتحكم النساء الاليت يذهنب للمساجد واحملاض

 ١٣٣٢..........................................أفضلية صالة املرأة يف احلرمني أو يف بيتها

 ١٣٣٢....................................أفضلية صالة املرأة للتراويح يف البيت أو املسجد

 ١٣٣٣.......................................صالة املرأة يف بيتها بعد األذان أم بعد اإلقامة

 ١٣٣٣........................................................حتديد عورة املرأة من املرأة

 ١٣٣٤...............................................................حكم صوت املرأة

 ١٣٣٥......................................حكم رد السالم على املرأة يف اهلاتف أو غريه

 ١٣٣٥...............................................حكم احلجاب يف حق املرأة املسلمة

 ١٣٣٨..........................................................حقيقة احلجاب الشرعي

 ١٣٣٩.................................................» بالنقاب « حكم لبس ما يسمى

 ١٣٣٩..............................................................حكم النقاب للمرأة

 ١٣٤٠..........................................................حكم كشف وجه املرأة

 ١٣٤١......................................حكم كشف وجه املرأة عند املدرس الكفيف

 ١٣٤٢............................................... تدريس الرجل األعمى للبناتحكم

 ١٣٤٣................حكم ظهور أخوات الزوجة للزوج بدون حجاب وعن حكم النقاب

 ١٣٤٤..................................)احلمو(حكم كشف وجه الزوجة إلخوان الزوج 

 ١٣٤٥حكم اجللوس مع زوج األخت حبضرة األهل  وحبشمة حيث ال يظهر إال الوجه واليدان

 ١٣٤٦......................................................خروج يدي املرأة يف السوق

 ١٣٤٧...............................حكم إطالة املرأة لثوهبا ووضع اجلوارب على القدمني

 ١٣٤٧.......................................حكم ظهور كف املرأة وقدميها أثناء الصالة

 ١٣٤٧....................................حكم إنفاق األموال الكثرية على املالبس والزينة

 ١٣٤٨..................................................حكم لبس البنطال الضيق للمرأة

 ١٣٤٨........................................ة للنساء أمام النساءحكم لبس الثياب الضيق



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٩٣

 ١٣٤٩..............................حكم لبس املرأة الثياب القصرية أمام أوالدها وحمارمها

 ١٣٤٩....................................حكم الصالة بالثوب القصري يبدي بعض الساق

 ١٣٤٩..........................حكم الصالة بالبنطلون بالنسبة للمرأة والرجل أو الشفاف

 ١٣٥١................................................حكم خياطة الرجال ملالبس النساء

 ١٣٥١.......................................حكم تقبيل الرجل الكبري يف السن البنة عمه

 ١٣٥٢..................................................حكم مصافحة النساء األجنبيات

 ١٣٥٢........................................................تحكم مصافحة األجنبيا

 ١٣٥٣............................................حكم مصافحة أم الزوجة والسفر معها

 ١٣٥٣....................                         ً                                حكم املرأة اليت تتردد دائما  على األسواق ملعرفة اجلديد من السلع

 ١٣٥٤...............................حكم حتدث املرأة مع صاحب حمل املالبس أو اخلياط

 ١٣٥٥....................................حكم خروج املرأة إىل السوق مع زوجها حمجبة

 ١٣٥٥.............................................حول املستوصفات واألسواق النسائية

 ١٣٥٦...........................................حكم رقص النساء فيما بينهن يف العرس

 ١٣٥٦......................................................." التلولش " حكم الزغرطة

 ١٣٥٧..........................................................حكم استقدام اخلادمات

 ١٣٥٧...............................................حكم استقدام اخلادمات بدون حمرم

 ١٣٥٨...............................سفر املرأة بالطائرة مع طفلها الصغري دون حمرمحكم 

 ١٣٥٩.......................................................حكم سفر املرأة بدون حمرم

 ١٣٦٠........................بدون حمرمحكم سفر املرأة بالطائرة أو السيارة داخل اململكة 

 ١٣٦٠......................................................حكم مراسلة الفتيات بالربيد

 ١٣٦١.........................................حكم حمادثة الفتيات باهلاتف بقصد املغازلة

 ١٣٦١.....................................حكم رد السالم على املرأة يف اهلاتف أو بدونه

 ١٣٦٢.................................................حكم استعمال حبوب منع احلمل

 ١٣٦٢........................كرمي مع االنشغال ببعض األعمال املرتليةحكم مساع القرآن ال

 ١٣٦٣................................................حكم تربع األخ بالدم لزوجة أخيه

 ١٣٦٣....................................صحة القول بأن لألم أن تسيب ابنها سبع سبيات

 ١٣٦٤.........................................................حكم قيادة املرأة للسيارة

 ١٣٦٥....................................................................اجلامع لألحكام



 املنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان 
 

 ١٤٩٤

öΝèδ {:   تعاىلتفسري قول اهللا ãøΒ r&uρ 3“ u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/ {...............................١٣٦٥ 

 ١٣٦٥........» عفي ألميت اخلطأ والنسيان «:  وحديث » إمنا األعمال بالنيات «:  حديث

 ١٣٦٧................................» عن النائم:  رفع القلم عن ثالثة «:   حديثمعىن

ٌ                            املؤمن القوي خري  وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف «:  صحة حديث               «............١٣٦٧ 

 ١٣٦٨.............................م على من يسلم من خالل املذياع وغريهحكم رد السال

 ١٣٦٩..................................................حكم من يسلم بغري حتية اإلسالم

 ١٣٧٠...................................................حكم التسمية بنحو إميان وأبرار

 ١٣٧٠............................................حكم قراءة القرآن عند افتتاح احلفالت

 ١٣٧١........................رأي الشيخ يف تعلم الطب واملخترعات بقصد إغناء املسلمني

 ١٣٧١..................................حكم استعمال الوسائل التعليمية يف تدريس العلوم

 ١٣٧١..............................................................     ُ         حكم ل عب األطفال

 ١٣٧٢.........................لتلفزيونية اخلارجيةحكم استعمال جهاز الستقبال احملطات ا

 ١٣٧٢..............................................حكم مشاهدة املسلسالت يف التلفاز

 ١٣٧٣......................................كيفية مناصحة من أدمن على مشاهدة التلفاز

 ١٣٧٣.........................................................أدلة حترمي الغناء واملعازف

 ١٣٧٤...................................                   ً                      من يقرر أن يفعل شيئ ا مث ينصرف عنه بالشواغل

 ١٣٧٥........................................................................ اآلياتفهرس

 ١٣٩٧.....................................................................فهرس األحاديث

 ١٤٢٣..............................................................................الفهرس
 


