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 عىل ووعدهم طاعتهم عباده وألزم ًوإنذارا، ًإعذارا عباده إىل الرسل أرسل الذي هللا احلمد
 طريقهم عن حاد من وأوعد ،ًأنصارا للحق وكانوا به، كلفهم بام قاموا هم إن والرمحة املغفرة ذلك
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 فخالفوا منهم شاء من وأضل ًوفضال، منه رمحة رسله التباع خلقه من شاء من هدى

 .ًوعدال منه ًقسطا أنفسهم به واألزم ما فألزمهم الشياطني عليهم أملته ما واتبعوا رسله
 وفطر والسموات، األرض هبا قامت كلمة له، رشيك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد

 أجلها ومن القبلة بحقها للقيام ونصبت امللة، أسست وعليها املخلوقات، مجيع عليها اهللا
 أجلها ومن ،العباد من وأممهم األنبياء بني فيها اخلصومة وقامت للجهاد، السيوف جردت
 .السعري يف وفريق جلنةا يف فريق فريقني إىل األمم افرتقت

 للعاملني، رمحةTاهللا بعثه وخليله خلقه من وخريته ورسوله عبده ًحممدا أن وأشهد
 عليه اهللا فصىل عصاه، ملن والنار أطاعه، ملن اجلنة وجعل املعاندين، عىل وحجة ني،ملللعا وقدوة
 .ًكثريا ًتسليام وسلم وصحبه آله وعىل

 اجلهل، فيها يفشو كان أن بعد نبيل وعالمة جليل بعامل منطقتنا عىل اهللا َّنَم لقد :وبعد
 والبدع الرشك أما ... الرشعية األحكام بأبسط حتى املعرفة وقلة اخلمول، أهلها عىل ويسيطر
 .حرج وال فحدث

 ًومعلام اهللا، إىل ًداعيا : القرعاوي حممد بن اهللا عبد :اجلليل الشيخ ذلك فجاء
 مىض فام بعطن رضبوا حتى علمه من وهنلوا صوب، كل من لناسا هاَّفأم السلفية املدرسة ففتح
 الفرضية، املسألة حيل الصغري الطالب كان حتى سنوات ثالث غري السلفية املدرسة فتح عىل

 .والبدعة الرشك بني ويفرق
 العقيدة يف املؤلفات فألف : احلكمي أمحد بن حافظ الشيخ بينهم من فنبغ
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 نارص الشيخ كان ’١٣٦٧ عام يف ةبيش ىلإ انتقاله وعند فتي،وامل املعلم هو فكان واألحكام،
 املعهد يف عني حني صامطة إىل عودته وبعد بالفتوى، يقوم الذي هو -عليه اهللا رمحة-  خلوفة
 يف اهللا توفاه حتى للمعهد واملدير واملعلم املفتي هو كان .’١٣٧٤ عام غرة يف العلمي
١٨/١٢/١٣٧٧’. 

 حممد الشيخ إىل الفتوى انتقلت مرض فلام ًأيضا خلوفه نارص الشيخ عند الفتوى فكانت
 الفتوى، مني يطلبون َّإيل الناس جاء ،’١٣٩٤ عام يف نجران معهد إىل نقل فلام املحسن، صغري
 مع املوافقة ىلإ ذلك فيدفعني الناس حاجة أرى أين إال األهلية بضعف نفيس من أحس وكنت

 أعد أن ضعيف هبا إملامي يكون مسألة إيل اءتج إذا أنه وقررت ،القصور من عندي ما
 اهللا، عىل فتوكلت يل ظهر ما وتدوين البحث من فيها أمتكن فرتة بعد إيل يعود أن صاحبها
 .ذلك عىل احلمد وله فأعانني العون، وسألته

 إىل األقرب القول واختيار الرتجيح يف اخلطأ من السالمة وال الغاية، بلوغ أدعي ولست
 عن أبعد مل القليل أقل قلت وإن القليل إال أدون ومل واملقاربة، التسديد أرجو نيولك الدليل؛
 هذه يف يوم يميض أن قل ًتقريبا سنة وعرشين سبع منذ كان وإذا الكتابة من أتعب ألين احلقيقة
 إال سبع أو ست إىل األيام بعض يف تصل وقد األقل، عىل قضيتان أو قضية فيه إيل وتأيت إال املدة
 .ًمريضا أو ًغائبا أكون أن

 رمحه- باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد :الشيخ سامحة العام املفتي إىل أحيله ما غري وهذا
 الكريم، القارئ يدي بني أقدمه ما املدون من فتحصل -األعىل الفردوس يف درجته ورفع اهللا
 عىل وزعةم %٥٠و %٥٠ تشكل الطالق فتاوى أن وأقدر ،الطالق يف الفتاوى أكثر وإن

 نذور، أيامن، مطلق، حتريم ظهار، نكاح، وحج، صوم، زكاة، صالة، عقيدة، :التالية األبواب
  .أخرى أبواب ،فرائض نفقات رضاع، ربا، بيوع،

  :وسميته
 #والردود والرسائل الفتاوى يف الودود الرب فتح$

 الرشيعة ملبع كبري إملام هلم الذين العلم طالب وأخص الكرام القراء من أطلب وإين
 فإنه سمح إن قارئ كل من الدعاء أطلب كام ،عليه ينبهني أن خطأ منهم أحد وجد إن املحمدية
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  .يرضه وال ينفعني يشء
 ... ًكثريا ًتسليام وسلم وصحبه آله وعىل نبينا عىل اهللا وصىل

 
 
 

 وكتبه
 النجمي شبري حممد بن حييى بن أمحد

 -اهللا وفقه-
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 أحد هلا يتقدم ومل أم وال أب هلا يعرف ال صامطة مستشفى يف بنت بوجود علمت :السؤال
 اهللا من والثواب األجر ابتغاء تربيتها يف رغبت وقد أشهر، سبعة والدهتا عىل مىض وقد اآلن، إىل

 يف معي وإحلاقها رثواإل والوالية املحرمية، ناحية من ذلك، يف الرشعي احلكم هو فام ،تعاىل
 .ذلك وغري النفوس حفيظة

 األرباب رب من والثواب األجر لكم وأجزل اهللا وفقكم ذلك، عىل اإلجابة أرجو
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وجيب مسئولية، أهنا واعلم اللقيطة، البنت هذه برتبية تتربع أن ًرشعا مانع ال فإنه :وبعد

 الطعام عند تقف ال مسئوليتك أن املهم صحيحة، إسالمية تربية تربيها أن أخذهتا إذا عليك
 .الصحيحة والرتبية احلضانة مشقة عىل الصرب إىل تتعداها بل فحسب والكسوة والرشاب
 تكون حتى املحرم لرضاعا بإرضاعها زوجتك تأمر أن فبإمكانك املحرمية ناحية من أما

 :أي السلطان فوليها النكاح يف الوالية أما احلرمة، تثبت ال ذلك بدون وأوالدك أنت هلا ًحمرما
 وأنت املسلمني، مال بيت عىل ونفقتها .#له ويل ال من ويل السلطان$ :حلديث الرشعي احلاكم
 .رأس حافظ

 حفظ منه املقصود يكون الذي التبني أما اجلاهلية، أهل مفهوم عىل جائز غري التبني
 عىل يفتوا بنيت وقد جوازه عىل دليل االلتقاط جواز إن بل منعه؛ عىل دليل هناك فليس النسمة
  ً.مقاال القول ملبتغي تدع ال وحمرتزات رشوط

 ومن أثموا، تركوه فإن املسلمني، عموم عىل كفائي واجب الضائعة النسمة وحفظ
 واملتبني امللتقط باسم إحلاق وال مرياث، ذلك عىل تبيرت أن غري من حفظها لزمه أخذها

 .مآهلا كان أين وإىل النسمة هذه عنده كانت من معرفة بقصد واإلحلاق
 ذلك، له جيوز فمن النسمة تلك إحلاق من منعنا وإذا عنده كانت من ملعرفة رضوري وهذا

 .له ًبنتا وليست طةملتق أهنا ليقو أن برشط :أي الصدق برشط إحلاقها له جيوز :قلت وأنا
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 ولكن ًمثال؛ أمحد بنت فالنة :يقال بأن إليك تنسب أن جيوز ال أنه اآلية هذه من فعلم

 أشبه ما أو ،الرب أمة أو اهللا، أمة :مثال يقال بأن هبا تعرف كنية، أو لقب، هلا جيعل أن ينبغي
 #عتقأ ملن الوالء إن$ :حديث دليله الصحيح عىل املسلمني مال لبيت فإرثها اإلرث أما ذلك،
 .اإلرث به يستحق ال العتق بعد والء كل وأن ،العتق يف للوالء حرص وهو عليه، متفق

 .املسلمني لسائر ووالؤه :اخلرقي مسائل يف قال
 عليه؛ والء وال األصل، حر اللقيط ألن ؛هلم مرياثه :يعني :املغني يف قدامة ابن وقال

 والشافعي مالك قول وهو :قال أن إىل .. له مالك مال كل خولوا ألهنم ؛املسلمون يرثه وإنام
 ’ا .العلم أهل وأكثر

 مواريث ثالثة املرأة حتوز$ :األسقع بن واثلة عن الرتمذي رواه ملا مللتقطه والؤه :وقيل
 يف احلديث عىل طالعيا وبعد ضعيف، ولكنه .#عليه العنت يالذ وولدها ولقيطها، عتيقها
 يف هلم خمرج ثقات كلهم احلديث هذا رجال :بخطي نسختي عىل ًمكتوبا وجدت داود، أيب سنن

 :هكذا مرسوم عدي البن الكامل يف رؤية بن مرع- التغلبي رؤبة بن عمر إال الصحيح
 .-احلميص التغلبي #ةوبر$ :فيقال الواو، وتسكن اهلمزة، حتذف وقد ،#رؤبه$

 ولكن إليه؛ املصري فيجب سنده، الرتمذي وحسن صدوق، :التقريب يف احلافظ فيه قال
 صالح :فقال ،-أباه :يعني– عنه سألته حاتم أيب ابن قال نظر، فيه :البخاري قال التهذيب، يف

 قال :قالو الثقات، يف حبان ابن وذكره صالح، ولكن ال؛ :قال حجة؛ به تقوم :قلت .احلديث
 الواحد عبد عن هأحاديث أنكروا وإنام بالكثري؛ وليس ذكرت ما غري بةرؤ بن عمرلو عدي ابن

 .#ثيموار ثالثة املرأة حتوز$ :واثلة عن النرصي، عن ًواحدا ًحديثا األربعة له روى النرصي،
 ).٧/٤٧ج( التهذيب .’ا .جمهول عمر :حزم ابن قال :قلت
 .النقل أهل عند ثابت غري احلديث هذا :اخلطايب قال :النيل يف وقال
  .رواته بعض جلهالة احلديث هذا الشيخان يثبت مل :البيهقي وقال
 ضعفوا ًأيضا وكذلك له، احلديث أهل الستنكار ضعيف احلديث بأن يتبني وهبذا
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 قدامة ابن أول وقد مجيلة، أيب جلهالة ؛t اخلطاب بن عمر مع قصته يف مجيلة، أيب سنني حديث
 .ورعايته حفظه :)١(بذلك املراد أن .#والؤه لك$ :مجيلة أليب t رعم قول

 :وهي اإلرث هبا يثبت ومل والءات أثبت الرشع أن ويؤيده
 .الدين والء -١
 .اإلسالم والء -٢
 .إنشائه عن وهنى فيه، ًقديام كان ما الرشع أثبت وهذا احللف والء -٣
  c b afe d :تعاىل اهللا قال والسكنى رااجلو والء -٤

 .]٧١:التوبة[
 ؟للمسلمني توريث املسلمني مال بيت توريث أليس :قيل فإن
 .الوالء هبذا ا خاص ًشخصا يورث ومل املسلمني، عموم ورث أنه :وابفاجل
 .منهم واحد يد عىل أسلم ألنه اجلعفيني؛ إىل البخاري جد نسب فقد اإلسالم والء أما

 ،مإليه فنسب التيم، يف نزل املعتمر وبأ التيمي، طرخان بن سليامن :اجلوار والء أمثلة ومن
 أثبته وإنام ًإرثا؛ الوالءات هبذه الرشع يوجب ومل ،)٢٥٧٥( ترمجة التقريب يف احلافظ قاله

  ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë :تعاىل اهللا قال النكاح أو النسب بوالية
 .]٧٥:األنفال[

 يف أخرجاه .#أعتق ملن الوالء إنام$ :بريرة حديث يف فقال بالعتق، الوالء السنة وأثبتت
 .التوفيق وباهللا وغريمها، الصحيحني

 

 األرض من قطعة عىل يل فكتب إخويت عىل رصفه املال من بمبلغ والدي ساعدت :السؤال
 أن العلم مع العطاء؟ من الوالد خيصصه فيام إخويت رضا يشرتط وهل إلخويت ظلم ذلك يف فهل

                                   

 البخاري حديث يف له ، فرقد:اسم أبيه:  يقال صغري سنني أبو مجيلة السلمي صحايب: التقريبيفقال  )١(
 ).٢٦٦٢ (ة تقريب ترمج.واحد
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 .والسالم له، إعطائي مقابل يف يل الوالد إعطاء
 يف يعطيه أن يلزم فال والصلة، الرب سبيل عىل والده الولد ساعد إذا ،هللا احلمد :اجلواب

 يرد أن عليه فيجب إليه؛ بلغ ما بلغ حتى عليه أنفق الذي هو الوالد ألن ًشيئا؛ ذلك مقابل
 أن :الصحيحني يف بشري بن النعامن حلديث ،مثلها أوالده سائر يعطي أو هبا خصك التي العطية

 ولدك َّلُكَأ$ : اهللا رسول له فقال ذلك عىل ليشهده، النبي إىل وذهب ًنحال، نحله أباه
 ىمفس .#جور عىل أشهد ال فإين ؛غريي هذا عىل فأشهد اذهب :قال .ال :قال ؟هكذا نحلتهم
 .التوفيق وباهللا ًجورا، عطيةبال األوالد بعض ختصيص النبي

 

 املتحمل هو ويكون ومرافقهام غرفتني بناء عىل شخص مع اتفقت أنني أفيدكم :السؤال
 ألف شهر كل ا شهري بتقسيطها وأقوم %٤٠ يربح أن عىل تنتهي حتى العامل وأجرة معداهتا مجيع
 عىل قارب قد االتفاق بأن ًعلام ،ًربا يكون االتفاق هذا أن عمي أوالد أحد من علمت وقد ريال،

 هذا حكم بيان ،-اهللا وفقكم- فضيلتكم من أرجو ًمسبقا بذلك علم يل يكن ومل االنتهاء
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم ،ًخريا اهللا جزاكم أفعله؟ أن عيل فامذا ًربا كان وإذا االتفاق،

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 بلغ وكلام ويقيد، يدفع فهو مؤجل بنقد حارض نقد بيع يعترب ألنه ا؛ًرب العمل هذا :وبعد

 موجب عىل صار ألف مائة ًمثال اإلنفاق بلغ فلو املائة، يف أربعني فيه عليك يربح العملية إمجايل
 ولو واضح اًرب وهذا وأربعني بامئة ألف مائة منك اعب كأنه معناه وهذا ًألفا وأربعني مائة االتفاق
 .سليمة العملية تكان بكذا املرت عىل معه اتفقت أو حمدد بمبلغ قاولته

 تتفق أن فبإمكانك اآلن إىل يتم مل العمل كان وإذا يصح ال فباطل املذكور االتفاق أما
 .توفيقال وباهللا نوهنا، ما حسب عىل ًربا فيه يكون ال آخر ًاتفاقا معه
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 له جاز إليها اضطر فإن جيوز ال بالربا، املعروفة البنوك يف اإليداع أن األصل :السؤال
 ربوية؟ فائدة بدون اإليداع

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 إىل اإلنسان اضطر فإن جيوز، ال بالربا املعروفة البنوك يف اإليداع أن فاألصل :بعدأما 

 أجل من حينئذ وزجي فإنه ،هلا حرز عنده وليس الرسقة، عليها خياف نقود عنده يكون بأن ذلك
 .بالفائدة يسمى ما بدون ًإيداعا لدهيم يودع أن الرضورة
 تعاىل اهللا بارز فقد فعله ومن فعله، جيوز ال حمرم فهو الربوية البنوك يف املسامهة أما
 ¡ � ~ } | { z y x w v u :تعاىل اهللا قال باملحاربة،
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 اهللا آذنه فقد يتب مل ومن زيادة، بدون دفعه الذي ماله رأس أخذ له جاز تاب فمن
 .مغلوب فهو اهللا حاربه ومن اهللا، حرب عىل يقدر الذي ذا ومن باملحاربة،

 

 هي بل ًنقودا مدخراهتا تكون ال والتي صافوال؟ رشكة يف املسامهة حكم ما :السؤال
 الصناعية؟ الرشكات من أشبهها وما صناعية، وآالت سلع

 مدخراهتا تكون ال التي الصناعية الرشكات من أشبهها وما ،صافوال رشكة أما :اجلواب
 ؛ربا وال فيه حتريم ال جائز أنه  فاألصل ذلك، أشبه وما صناعية، وآالت سلع هي بل ًنقودا؛
 .فيها األسهم ورشاء بيع وجيوز فيها، املشاركة فتجوز

 أرباح من عندهم ما يأخذون بعضهم أو الرشكات هذه أصحاب أن بلغنا لكن
 بام البنوك تلك من سحبوها األرباح توزيع وقت جاء فإذا هبا لرتايب اخلارجية للبنوك ويرسلوهنا
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 عدم الرشكة عىل يشرتطوا أن املشرتكني عىل جيب فإنه كذلك، األمر كان فإذا أرباح، من فيها
 املشاركني عىل وجب عليها االشرتاط بعد ذلك فعلت أهنا علموا ومتى األرباح يف املراباة
 .التوفيق وباهللا أمواهلم، رءوس سحب

 

 أنه أساس عىل الراجحي رشكة من اقرتض ًشخصا كفلت قد بأين فضيلتكم أفيد :السؤال
 رشكة،لل املبلغ هبذا األثاث فاتورة قدم أن وبعد ريال، ألف أربعون وقدره بمبلغ ًأثاثا اشرتى
 اشرتى الذي الشخص أن إال األثاث لصاحب املذكور باملبلغ شيك بتحرير الرشكة قامت

 من ًأثاثا هبا اشرتى )٢٠٠٠( ومبلغ ريال، ألف ٣٨ مبلغ واستلم األثاث يستلم مل ثاثاأل
 إفادتنا أرجو احلكم؟ فام %١٠ بنسبة ًأرباحا تأخذ الرشكة بأن ًعلام منه باع الذي األثاث صاحب

 باحلكم أعلم أكن ومل املبلغ، املذكور واستلم الكفالة، متت أن بعد عيل جيب وماذا اهللا، كمأفاد
 حيفظكم؟ واهللا ذلك، قبل

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 األثاث أخذ لو بأنه ًعلام بنقد نقد بيع صار ألنه وذلك ًربا، الصورة هبذه البيع :وبعد

ا تعطي فهي بنقد نقد بيع الرشكة حق يف يعترب ألنه ذلك؛ فيه حاصل فاملحظور  للمشرتي باملبلغ شيكً
 أنت يلزمك وال الصورتني، يف حاصل الربا فإن لذا عليها اتفق التي األرباح مع عليه تقسطه ثم
 أن ولك ،الربا هي التي األرباح دون األثاث هبا اشرتى التي األصلية القيمة إال الكفيل أهيا

 .التوفيق وباهللا ذلك، القايض رأى إن ا كلي الكفالة من وتتخلص اخلدعة، يف تطالبه

 

 فتح يف باالشرتاك وقمنا ًاوصاحب اًأخ يل بأن أفيدكم وفيه هذا سؤايل لكم أقدم :السؤال
 ولكن ذلك من مانع ال :فقلنا آخر ًدكانا نفتح :قالوا ثم أشهر، سبعة حوايل نارواستمر دكان
 هذا له فقلت الدكان بسبب خالف خيأ وبني بيني حصل للبضاعة الثاين الدكان جتهيز أثناء
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 عىل بإجباري قام أيب ولكن ذلك يف عازم وأنا أمي بحرم عيل حرام وهو أريده ال الدكان
 أفعل؟ فامذا اخلالف سمع عندما أخي مع االشرتاك

 ًمجيعا الدكاكني ترك عىل وعزمت آخر خالف أخي وبني بيني وحدث الزمان ودار
 أن إال مفر لك ليس :وقال والدي قام ًسابقا، حدث كام يل حدث لكن ًمجيعا؛ بتحريمها وقمت
 ال؟ أم مشاركتي يف معه الرجوع يل جيوز هل أفعل؟ ماذا ذلك يف حمتار فأنا أخيك، مع تبقى

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم ةوالصال هللا، احلمد :اجلواب
 وذلك الثاين، التحريم يف يمني وكفارة األول، التحريم يف يمني كفارة يلزمك :وبعد

 .التوفيق وباهللا كفارة، لكل مساكني لعرشة أرز كيلو عرشة

 

 البضاعة هذه كونوت بضاعة مني ويطلب شخص يل يأيت األوقات بعض يف :السؤال
 منك أكسب أنا :له فأقول ًرياال١٣٥٠ املكيف سعر ًفمثال ثمنها وأعرف السوق يف موجودة

 ملكي يف وال عندي ليست البضاعة بأن ًعلام وكذا كذا عليك يصبح السعر إن :له وأقول %٣٠
 يحبصح ليس كان وإذا ال؟ أم صحيح البيع هذا فهل ثمنها، عرفوأ السوق يف موجودة ولكنها
  بعته؟ قد فيام أفعل فامذا

 له فأقول بالتقسيط وغساالتأ مكيفات يريد شخص يل يأيت األوقات بعض يف )ب(
 يف هاثمن أعرف وال االتفاق وقت البضاعة أملك ال بأين ًعلام قطعة كل عىل %٣٠ منك كسبأ

 احلكم؟ فام السوق
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد : اجلواب
 :ألمرين باطل؛ الصورتني هاتني يف البيع إنف :وبعد
 يلتحق وما الثمنو املكسب عىل املشرتي مع باتفاقك متلكه ال ًشيئا بعت أنك -١
 السلعة، يريد يأتيني الرجل$ :فقال يستفتيه جاء ملا حزام بن حلكيم يقول والنبي بذلك،
 .#عندك ليس ما تبع ال حكيم يا : نبيال فقال .السوق من له وأشرتي فأخرج عندي وليست
 من السلعة له فتشرتي تذهب معه تتفق بعدما ألنك الربا؛ شبهة فيه البيع هذا أن -٢



  ١٥  

 عرش ثالثة عليه قسطت آالف عرشة كلفت القيمة كانت فإن الربح مع عليه تقسطها ثم السوق
 أما ريال، ألف عرش ثةثال آالف عرشة بنقد ًنقدا أعطيته لو ما حكم يف هذا وكان ريال، ألف

 بعت قد كنت وإذا احلكم، يف يؤثر ال فهذا هامتعل ال أو معه تتفق أن قبل القيمة تعلم كونك
 هللا فاتركه حرام املكسب هذا ألن املكسب؛ واترك القيمة، منه فخذ القبيل هذا من ًشيئا

® ¯ ° ±  :-وعال جل- ربك قول واسمع منه بخري اهللا يعوضك
¶ µ ´ ³ ² ]اتبع من وبر وصدق ،تعاىل اهللا صدق .]٢٧٩:بقرةال 

 .والسالم برشعه وأخذ قوله

 

 الذي املبلغ هل احلكم؟ فام البنك يف شغله وقد املال، من مبلغ لديه شخص فيه :السؤال
 .حيفظكم واهللا اإلفادة أرجو ؟الربا يف يدخل منه يستفيده

 كأن ًمقدما، معلومة بفائدة املال من ًمبلغا البنك تعطي حينام بعينه الربا هو هذا :اجلواب
 بمثل ًمثال ربا بالذهب الذهب$ : النبي قال العلم، أهل بإمجاع ربا وهذا %٧ السنة يف يكون
 .#ىأرب فقد استزاد أو زاد فمن بسواء سواء بوزن ًوزنا

ا املال أعطيت فإن  ًمقدما الربح لك يسم ومل املضاربة فيه حتل فيام يضارب ا إسالمي بنكً
 .املوفق واهللا فيه، يشء ال جائز فهذا الربح قسمة عند إال له حيصل ما اإلنسان يعرف ال بل

 

 الربا؟ يف يدخل هل وبيعها األسهم رشاء :السؤال
 آالت أو سلع، مدخراهتا معظم ألن ؛جائز البنوك غري يف وبيعها األسهم رشاء :اجلواب

 عبيد بن فضالة عن مسلم صحيح ويف نقود مدخراهتا معظم ألن جيوز فال البنوك أما صناعية،
t فيها فوجدت ففصلتها وخرز ذهب فيها ًدينارا عرش باثني قالدة خيرب يوم اشرتيت :قال 
 .#تفصل حتى تباع ال$ :فقال للنبي ذلك فذكرت ًدينارا عرش اثني من أكثر
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 بيع جيوز ال فكذلك جيوز ال معلوم بذهب جمهول ذهب عىل املشتملة السلعة بيع أن فكام
 ال الفضة وأ الذهب فصل كان إذا فيام يستثني أنه إال ربا ألنه ًأيضا؛ جيوز ال بنقد النقدية األسهم
 جيوز افهذ فيه تكون التي الفضة أو السالح يف يكون الذي كالذهب السلعة بخراب إال يمكن

 من قبيعته سيف عنده فمن السلعة صاحب عن للرضر ًدفعا فصل بدون فيه السلعة تباع أن
 .التوفيق وباهللا السلعة، خربت الذهب فصل لو ألنه يبيعه؛ أن له جاز ذهب

 

 والربح للخسارة قابلة وهي اضالري بنك يف أسهم عدة اشرتيت أين أفيدكم :السؤال
 ص .أ .م .والسالم ،ًخريا اهللا جزاكم أفيدونا حرام؟ األسهم هذه من ربح عيل دخل إذا فهل

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
  :وبعد
 غري وأ الكهرباء، أو النقل، رشكات أو الصناعية، الرشكات يف التي األسهم ورشاء بيع

 غري مدخراهتا معظم ألن فيها؛ التي األسهم ورشاء بيع جيوز هبهااش وما الرشكات هذه كل ذلك،
 .بالنقد فيها التي األسهم ورشاء بيع فيجوز نقدية

 بيع يصري ألنه بالنقد؛ أسهمها ورشاء بيع جيوز فال نقدية مدخراهتا معظم التي البنوك أما
 بالنقد بيعها جيوز فال بالتفاضل كالعلم بالتساوي واجلهل ،)١(لجمهو واآلخر معلوم أحدمها بنقد نقد
  .أعلم واهللا ذلك، غري أو عقار أو وسلع  جتارة بعروض أسهمها بيع وجيوز ًربا، ألنه

 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل

                                   

كم حيوي من : ً ريال مثال وأنت ال تدري كم هو السهم أي١٥٠٠ السهم بمبلغ دما تشرتين ع: يعني)١(
ًاملدخرات فأنت اشرتيت سهام جمهزا بنقد معلوم، واجلهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل   احلكم عليه يفً

 . اهللا أهيا املسلمونإىل فتوبوا ،بأنه رباه



  ١٧  

 

 من تدري ال وهي فأخذهتا حطب حزمة فوجدت احلطب جتمع فتاة كانت :السؤال
 .اهللا أصلحكم أفيدونا صاحبتها؟ نية عىل ًفلوسا تقسم وهل حرام؟ هذا هل حزمها

 إال ًجمانا يؤخذ كان وإن وحزمته، مجعته التي غريها حطب تأخذ أن هلا جيوز ال :اجلواب
 اغفر اللهم :فتقويل هلا تستغفري أو نيتها، عىل بقيمته تتصدقي أن فعليك فيه، تعبت أهنا

 .التوفيق وباهللا احلطب، لصاحبة

 
 

 ... األستاذ أخيكم وولد ... الشيخ ولدكم بواسطة إيل املوجه استفتاؤكم وصل فقد *
 ولدكم وتوضيح املحرر استفتائكم من متهفه والذي وتأملتهام امقرأهت وقد الوقفية، نص وبرفقه
 :أمور عن اإلجابة تطلبون أنكم املشافه أخيكم وولد

 ابنيه؟ عىل جدك أوقفه الذي الوقف بيع جيوز هل :أوهلا
 األرض هذه بوقفية رصح قد وجدكم جيوز ال الوقف بيع بأن أفيدكم وعليه :اجلواب

 من والولد الولد عىل موقوفة فهي واملحاضني الكحاليل يف أرض من يل كان وما :بقوله
 .إلخ ... الرجال

-ذلك من وأعاذهم اهللا، أعاذنا- ًاضطرارا إال البيع حمبوس الوقف :قال النص آخر ويف
. 

 الوقف أن وذلك صحيح، غري فبيعه منها بيع وما بيعها يمنع واحلبس بالوقف فترصحيه
 .كالعتق امللك يزيل ترصف

 :فصول ثةثال املسألة ويف :املغني يف قال
 من الصحيح يف -الوقف عن :أي- عنه الواقف ملك به زال صح إذا الوقف أن :أحدها



  ١٨  

 ملكه يزول ال أنه :أمحد وعن حنيفة، أيب ومذهب الشافعي، مذهب من املشهور وهو املذهب،
 امللك فأزال واملنفعة الرقبة يف الترصف يزيل سبب هأن ولنا :قال أن إىل ...مالك قول وهو

 .املطلق كامللك قيمته إليه لرجعت ملكه كان لو وألنه كالعتق؛
 واخلصومة عليه، واإلرشاف الرعاية من امللك أثر بقاء يف هو إنام اخلالف وهذا :قلت

 .فيه
 ببقاء حكمنا إذا أنا -ذكرته أن سبق الذي اخلالف :أي- اخلالف وفائدة :املغني يف قال

 )٦٠٠ص ٥ج( املغني .’ا .جنايته أرش يلزم أن وحيتمل فيه، واخلصومة مراعاته لزمته ملكه
 :حةفالص نفس يف قال وهلذا ،وحتبيسه بوقفيته التلفظ بمجرد بيعه ويمتنع

 ألن به؛ التلفظ بمجرد الوقف ويلزم امللك يزول نهأ الكالم هذا وظاهر :الثاين الفصل
 رويناه ما ولنا كاهلبة بالقبض إال يلزم ال أنه أخرى رواية : أمحد وعن به، حيصل الوقف

 بأهنا اهلبة ويفارق كالعتق بمجرده فلزم واملرياث واهلبة البيع يمنع تربع وألنه عمر؛ حديث من
 ’ا .أشبه بالعتق فهو املنفعة وتسبيل األصل، حتبيس والوقف مطلق متليك

 كالعتق أحكام عليها وترتتب عقود، هبا تلزم التي األلفاظ سائرك لفظ الوقف :قلت
 غريه عىل ترتب ما به التلفظ عىل يرتتب أن فيلزم ذلك وغري والبيع والرجعة والطالق والنكاح

 .أحكام من
 الرقبة؛ يف امللك ينقل بام الوقف يف الترصف جيوز وال ):٤٥٤ص ٢ج( الكايف يف قال

 الوقف مقتىض وألن .#يورث وال يوهب وال أصلها، يباع ال$ :t عمر حديث يف النبي لقول
 ’ا .ذلك ينايف رقبته يف والترصف ألفاظه بعض من ذلك أن بدليل لاألص وحتبيس التأبيد

 .باطل الرشط فهذا الرضورة عند يباع أن رشط كونه وأما
 يصح مل فيه، يرجع أو هيبه أو شاء متى يبيعه أن رشط وإن ):٦٠٦ص ٥ج( املغني يف قال
 الرشط، يفسد أن وحيتمل الوقف، مقتىض ينايف ألنه ًخالفا؛ فيه نعلم ال الوقف وال الرشط
 .البيع يف الفاسدة الرشوط عىل بناء الوقف ويصبح

 :ألمور بالذات املسألة هذه يف األوىل وهو :قلت
 أن عىل فدل النص آخر يف ملحق البيع جواز واستثناء النص، أول يف الوقف أن :أوهلا

 .فبطل ؛متصل غري استثناء الرضورة عند البيع جواز استثناء
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 الوقف انعقاد ألن يبطل؛ والرشط يصح، الوقف أن املسألة هذه يف األظهر أن :ًثانيا
 .فبطل له ٍومناف عنه، متأخر والرشط الرشط، عىل سابق

 والوقف .]١:املائدة_^ ] \ [ Z ] :يقول تعاىل اهللا أن :ًثالثا
 هأوالد عىل أوقف كونه أما يناقضه، ما رشط وال فيه، الرجوع جيوز فال ربه وبني العبد بني عقد

 .الوقفية صحة يمنع ال فهذا وسكت
 وطلبة كالفقراء منقطع غري سبيل عىل إال الوقف يكون وال :قدامة البن الكايف يف قال

 ؛وسكت بعينه رجل عىل وقفه فإن ينقطع ال ما عىل ثم بعينه رجل عىل أو ،واملساجد العلم
 عىل عنه سكت فيامو رشطه ما عىل سواه فيام فحمل التأبيد مقتضاه ألن ًمؤبدا وكان صح،

 بيعه وأن باطل، والرشط صحيح، الوقف أن هذا من تبني وقد مؤبد وقف كأنه ويصري مقتضاه
 امللكية، وانتقال البيع، من منعه معناه األصل حتبيس ألنه باطل؛ فبيعه منه بيع وما جيوز، ال

 .أعلم واهللا منه، بيع ما بيع بطالن فظهر الوقف معنى وكذلك
 األول موصول فهو عقبهام يذكر فلم وسكت بابنيه الوقف خصص املوقف كون أما
 ابنيه ذرية عىل أو ًعموما الفقراء عىل ابنيه بعد يرصف هل خالف فيه هذا ومثل اآلخر، مقطوع
 يذكروا؟ مل أهنم رغم

 ًإنفاذا الذرية يف الوقف يستمر أن رأيي يف األرجح فإن بابنيه الرب أراد املوقف ألن ًونظرا
 .املسلمني سائر من أحق قرابته ولكن قرابته؛ إىل الرب إيصال من وقفامل ملقصد

 جيوز مقو عىل يوقف أن مثل االنتهاء معلوم غري كان وإن ):٦٢٣ص ٥ج( املغني يف قال
 به، يصح الوقف فإن منقطعة، غري جلهة وال ملساكني، آخره جيعل ومل العادة، بحكم انقراضهم

 القول وهو يصح ال :احلسن بن حممد وقال قوليه، أحد يف والشافعي يوسف وأبو مالك وقال
 .للشافعي الثاين

 كان إذا اإلطالق وألن املتصل؛ بمرصفه رصح لو كام فصح املرصف معلوم ترصف أنه ولنا
 فإنه هذا ثبت إذا عينهم فكأنه به اجلهات أوىل هم وهاهنا ،البلد كنقد عليه محل عرف له

 رواية أمحد وعن الشافعي، قال وبه املوقف، أقارب إىل عليهم املوقوف انقراض عنه ينرصف
 الصدقات مرصف ألنه جعفر أبو والرشيف القايض واختارها املساكني إىل ينرصف أنه أخرى
 .بترصف ’ا .ونحوها الكفارات من تعاىل اهللا وحقوق
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 قرابة يف املسمى انقراض بعد يكون وأنه صحيح، الوقف بأن فالقول هذا، علمت إذا
 أغنياء ورثتك تدع إن إنك$ : كقوله الرشعية النصوص تؤيده الذي األصح هو املوقف

 الناس أحق وألهنم لرمحه؛ صلة إغنائهم يف وألن .#الناس يتكففون عالة تدعهم أن من خري
 الفقراء تعم أو خاصة منهم الفقراء يستحقها وهل اخلطأ، يف عنه يعقلون وأهنم بصدقته،

 األعىل يقدم وهل والنساء الرجال يعم أو النساء، دون لرجالا هبا خيتص وهل واألغنياء،
 التساوي؟ عىل يعطونه أم ا، سن األكرب أو درجة

 كالم وظاهر اخلرقي، كالم فظاهر ):٦٢٤ص ٥ج( املغني يف فقال األول االحتامل فأما
 أوالده عىل وقف ولو الفقراء عىل يقترص ال الوقف ألن ؛واألغنياء منهم للفقراء يكون أنه أمحد
 هذا وظاهر والفقراء، منهم األغنياء تناول أوالده عىل وقف ولو والفقراء، منهم األغنياء تناول
 غنيني كوهنام عن النظر بقطع ولديه عىل املذكورة األرض أوقف أنه -الوقفية نص :أي- النص
 بأس وال ،والفقري الغني عىل تعميمه فاألوىل املوقوفة، األرض غري ًوعبيدا ًأرضا ذكر ألنه

 .خيصه ما ورفع الفقري بتمييز
 يظهر فالذي ،فيهم ا عام أو النساء، دون بالرجال ا خاص كونه وهو :الثاين االحتامل وأما

 أخواهتام وترك ولديه عىل نص حيث النساء دون الرجال به أراد وأنه الوقفية نص من ًأيضا
 عائل ال التي والعجوز تتزوج مل التي سالعان منه يعطي أن الوقف هذا متويل عىل والواجب اخلمس

 الذكور أوالده عىل باملدينة ًدارا t العوام بن الزبري أوقف وقد ،مزمن بمرض واملصابة هلا
 .)١(النساء من واملردودة
 يرأي يف األوىل فإن الرتتيب عىل يدل ما فلعدم عدمه أو الرتتيب وهو :الثالث االحتامل أما

 ًنظرا وغريها؛ الدرجة عايل بني فرق بدون والعزاب، املتزوجني نيالبالغ الذكور عىل يوزع أن
  .العموم عىل الذكور بأوالده الرب أراد املوقف أن إىل

 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل
                                   

 . تطلقالتي : يعني)١(
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ا له إن :سؤاله يف يقول أبنائه أحد ومعه اآلباء أحد من مقدم السؤال هذا :السؤال ً  أرض
 من عىل اًوقف جعلها واملاطور هي أوقفها وأنه ًباعا مخسون احلبل ذرعة من حبال ثامنية مساحتها

 والسؤال ... ورثة ًوغربا ... ورثة ًورشقا نفسه، املوقف ًوجنوبا ... ًشامال حيدها البيت أهل من عجز
 ًنافذا؟ يعترب الوقف هذا هل هو

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل السالمو والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وأن حمدودة حبال ثامنية عىل النص هذا يل وتقديمهم املوقف أوالد حضور بعد :وبعد

 عشريته :أي بينه :يعني البيت أهل من عجز من عىل وماطورها هي القطعة هذه أوقف أباهم
 اماعد ًحبال ٣٣ اخلبت يف ورث :فقالوا األرض من أبوهم ورث ما مقدار عن سألتهم وملا

 فأفادوا املعطي حياة يف ترصفوا أو قبضوا العطايا أصحاب هل فسألتهم أوالده ألوالد العطايا
 لغري ألهنا نافذة؛ عطاياهم فإن املعطي حياة يف وترصفوا قبضوا أهنم صح وإذا نعم، :بقوهلم
 ذكر، ما بنفاذ أفتيتهم فقد بر جهة عىل مرصح وهو الثلث، من أقل ألنه نافذ؛ والوقف وارث
 .التوفيق وباهللا

 
 

 :األسئلة هذه عىل اإلجابة فضيلتكم من نأمل :السؤال
 يف ويشرتي يبيع ممن غريي وقالس يف يوجد وال الذهب يف وأشرتي أبيع رجل أنا :األول

 ملبوس قديم بذهب يأتيني بعضهم أن :هي واملسألة مني، الرشاء إىل السكان يضطر مما الذهب،
 ثمن قبضه بعد نفسه الوقت يف جديد لذهب الرشاء يف يرغب ثم بسعره مني عهيفيب مكرس أو

 هذه عىل والرشاء عالبي يف احلكم توضيح أرجو ًجديدا، بسعره اجلديد الذهب أن ًعلام ذهبه
 الصورة؟
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أن لك فخري الربا شبهة ذلك يف فإن حينك يف منه تبع فال شخص من اشرتيت إذا :وبعد

 .والسالم آخر وقت يف وبع جتتنبها

 
 

 مني ويطلب مكرسة فضة أو فضة، بأوضاح بعضهم يأتيني فضة صائغ أنا :السؤال
 السوق إىل أذهب ثم صياغتها عىل األجرة منه وآخذ .#مسك أو أعالج$ أخرى صياغتها
 بوزن هل وأسلمها بتلميعها وأقوم ًجاهزا السوق يف أجده ألين صياغته؛ مني طلب ما له وأشرتي
 عندي فضته استبقاء حيث من املسألة توضيح أرجو له، أصيغها أعطاين التي فضته وزن يساوي
 جاهزة؟ شرتهياأ بأين أخربه ال بأين ًعلام املأخوذة األجرة وحكم ًجاهزا غريها وإعطاءه

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أنا له تقول أن الصياغة أجرة يعطيك وهو له، تصوغ أن يريد نمل تقول أن جيب :وبعد

 ًصادقا تكون أن أجل من جديدة تكون حتى وتلميعها بجليها وأقوم تريد، الذي لك أشرتي
 .والسالم ،األمانة حق ًوأمينا

 

 أن فعلمت البنك يف فقط ًمودعا أضعه أن كرتفف ًبسيطا ليس ًماال أملك إنني :السؤال
 وهي فكرة فاقرتحت عليه ًخوفا معي املنزل يف املال أضع أن أستطيع وال ربا أعامله كل البنك
 من إىل املال هذا من أكسبه ما مجيع برصف أقوم أنني بحيث البنك يف هذا بتشغيل أقوم أنني
 مايل أضمن وهبذا ربا، املال هذا أن أعرف ننيبأ ًعلام كانت نية بأي املجاهدين من إليه حيتاج
 .اجلزاء خري اهللا وجزاكم بذلك، إفادتنا أرجو ذلك؟ يل يصح فهل صحيحة بطريقة مودع

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
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 ارصفه أردت ولو فائدة، يسمى الذي الربا أخذ بنية تودعه أن لك جيوز ال :وبعد
 .والسالم فائدة، وبدون ربوي غري بنك يف فأودع اإليداع إىل ا مضطر كنت وإذا للمجاهدين،

 
 

 وطلب أصدقائه أحد إليه وحرض حمالت ةثالث وعددها جتارية حمالت أخي عند :السؤال
 وختلط بضاعة هبا حيرضون -ريال ألف مخسون- )٥٠٠٠٠( قدره بمبلغ التجارة يف يشاركه أن منه
 يأخذها والباقي ريال آالف مخسة مكسب صديقه يأخذ أن عىل واتفقا القديمة، البضاعة مع

 الدفع ويتم للعامل، الرواتب وإعطاء اإلجيارات ودفع املحالت، بإدارة يقوم كونه نتيجة أخي
 ألف ومخسون مخسة مبلغ البيع رسعة حسب أو أربعة أو شهور الثةث خالل دفعات عىل لصديقه
 البضاعة من زائدة أشياء هناك تكون سوف نقوده صديقه تسلم من االنتهاء وبعد ريال،

 ؟العمل اهذ حكم فام الرشكة، وتنتهي ألخي اًملك تكون البضاعة وهذه واجلديدة القديمة
 .وبركاته اهللا ةورمح عليكم والسالم اجلزاء خري اهللا وجزاكم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ال أمر هذا ريال آالف مخسة للصديق يكون نأ عىل وصديقه أخيك اتفاق فإن :بعدأما 

 البنوك أصحاب يعمل مثلام بفائدة قرض احلقيقة يف وهو بفائدة كالقرض الربا من ويعترب جيوز
 .حمدودة بفائدة يريده ملن القرض إعطاء يف

 القيامة يوم يقوم آكله وأن وباملحق بالنار، عليه اهللا توعد الذي الربا عني هو وهذا
 .باهللا والعياذ فيرصع، يقوم اجلن من مس به كالذي

 اخلمسني الصديق يأخذ أن وصاحبه أخاك خيلص فالذي بينهام وقع قد هذا كان فإن
 فيجب ينفذوا مل اآلن إىل كانوا إذا أما منه، ًخريا اهللا عوضه هللا ًشيئا ترك ومن زيادة، بدون ًألفا

 من نسبة عىل ويتفقان مستقل وربحها مستقلة ًألفا اخلمسني بضاعة تكون أن يتفقوا أن عليهم
 أجرة إخراج بعد وذلك ذلك، أشبه ما أو اخلمس، أو الربع أو كالثلث الربح وهو املكسب
 .التوفيق وباهللا عليه، اتفقا ما عىل الربح ئدزا يقسم ثم العامل وأجرة املحل
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 الرشعية، املضاربة صندوق يف وضعه تم وقد املال، من مبلغ لدينا يوجد :السؤال
 وبعض وأهدافه الصندوق عليها يسري التي الطريقة يبني منشور وهناك الستثامره، واالستثامر

 ويف فيها الرشع رأي إعطاء عليها اطالعكم بعد فضيلتكم من أرجو املتعلقة األخرى األمور
 .والسالم ًخريا، اهللا جزاكم املضاربة هذه يف مشاركتنا

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 اإلسالمية الرشيعة مع يتناىف ًشيئا فيها أر ومل املرفقة، االستامرة عىل عتاطل فقد :وبعد

 املواطنني بعض من إيل تقدم التي األسئلة خالل من الواقعي العمل بعض عىل باطالعي أين إال
 األسئلة تلك من يل تبني ذلك غري أو بناء مواد أو أثاث برشاء املذكورة الرشكة مع تعاملوا الذين
 .يشعرون ال أو يشعرون حيث من الربا يف ونيقع أهنم

 السوق يف األثاث تبيع التي املعارض إىل اذهب :له قالوا بونزال إليهم جاء إذا أنه وذلك
 إىل كسابالف أرسلوها بالفاتورة إليهم جاء فإذا الرشكة، باسم فاتورة وخذ منهم، واشرت ًمثال،

 عرشة تدفع أن عليك :فيقولون ،املشرتي مع اإلجراءات عملوا باملوافقة جاءت فإن مرجعهم،
 %٧ أخذنا سنة عىل نوزع أن أردت فإن ا شهري عليك يقسط والباقي القيمة، كامل من املائة يف

 فإذا ،األول العام يف املائة يف عةبوس الثاين العام يف  %١٤ أخذنا سنتني عىل نوزع أن أردت وإن
  .عليه باع الذي للمعرض بالقيمة اشيكً أعطوه ووقع وكتب وافق

 :أوجه ثالثة من والربا املعصية يف يقعون العملية هبذه وهم
 بن حلكيم يقول حيث النبي حديث وعصوا عندهم ليس ما باعوا أهنم :األول الوجه

 .األمة جلميع هني هو له وهنيه األمة من لواحد وقوله .#عندك ليس ما تبع ال$ :حزام
 عن يدفعوهنا التي القيمة وهي ًحارضا ًنقدا اعواب حيث الفضل ربا يف وقعوا :ًثانيا

 .ًمتفاضال غائب بنقد املشرتي
 .النسيئة ربا يف ًأيضا وقعوا :ًثالثا
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 يأخذه الشيك يعطي عندما فهو حقيقة ال صورة الرشاء يكون وقد حرام، كله وهذا
 غبار ال واضح بار وهذا ًالاضفتم حارض بنقد ًغائبا ًنقدا باع قد ٍحينئذ ويعترب ويتموله فيرصفه
 من فهل واملحاربة بالعذاب، والوعيد للعنة مستحق وفاعله الربا، ُوحقيقة ُلغة فيه واألول عليه،
 .اهللا ىلإ رجوع من وهل إنابة، من وهل توبة،

 وهذا مستودعاهتا يف الناس يطلبها التي السلع حصلت الرشكة هذه أن سمعنا :ًوأخريا
 لكل عليها القائمني يوفق أن اهللا أسأل ً،حالال ًكسبا ويكسبوا ً،حالال ًبيعا يبيعوا لكي هلم خري
 .والسالم رش، كل جينبهم وأن خري،

 

 ريال ألف مائة ًمثال املال من ًمبلغا منه تطلب ربوي بنك مع التعامل حكم ما :السؤال
 إال يعطيك ال الدفع وعند له كضامن عنده هويأخذ ملبلغ،ا هبذا أرض صك يعطيه أن عليك  فيشرتط

  ؟التعامل هذا حكم ما ،ًكامال ترده املبلغ له ترد وعندما ريال، ٧٥.٠٠٠
 اهللا وجزاكم فيه، اإلسالم حكم وبيان الورقة، هذه عىل لنا الرد فضيلتكم من أرجو

 .ًخريا
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وال حرام، وهو النسيئة، وربا الفضل ربا بني جيمع وصفته الذي العمل هذا إن :وبعد

 .والسالم مغلوب، فهو اهللا حارب ومن اهللا، حماربة أعلن فقد فعله ومن تعملوه، أن لكم جيوز

 

 كثرية ألعاب يف األوقات تضييع وغريها جازاتاإل أيام يف الناس من كثري بني رشانت :السؤال
 أحدهم نصحت وإذا البيوت، أو العامة، األماكن يف إما وغريها، والورقة والضومنه، الكريم، :مثل
 مثل يف الرشع حكم فام الصالة عن األلعاب هذه مثل تلهيني وال الصالة، عىل أحافظ أنا :لك يقول
 .ًخريا اهللا جزاكم أفيدونا ؟الكالم هذا مثل قال من عىل ترد وبامذا األمور، هذه
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 رميه إال باطل املسلم املرء به يلهو ما كل$ :قال أنه اهللا رسول عن ثبت فقد :وبعد

 واحلاكم خزيمة، ابن وصححه واألربعة، أمحد جهأخر .#أهله ومالعبته فرسه، وتأديبه بقوسه
 .اهللا طاعة عن شغله إذا باطل هلو كل :باب ترمجة يف البخاري وذكره عامر، بن عقبة حديث من

 .اهللا طاعة يف استغله إذا ثمني املسلم وقت أن يعلم أن ينبغي ومما
 عن يسأل حتى القيامة يوم عبد قدما تزول لن$ :قال  النبي أن الصحيح احلديث ويف

 يف رصفها فإن حياته يف العبد يمضيها التي الساعات هو والعمر .#أفناه فيم عمره عن :أربع
 .الندم فيه ينفعه ال وقت يف وندم خرس ينفع ال هلو يف رصفها إنو ،غنم طاعة

 قبل وشبابك مرضك، قبل صحتك :مخس قبل ًمخسا اغتنم$ :الصحيح احلديث ويف
 رصفوا هؤالء أن فلو .#موتك قبل وحياتك شغلك، قبل وفراغك فقرك، قبل وغناك هرمك،
 وباهللا الندم، فيها ينفع ال ساعة يف يندموا أن قبل هلم ًخريا كان اهللا طاعة يف أوقاهتم فضول
 .التوفيق

 

 ومهي عقد عىل ويوقع وتأرخيها هويته رقم يعطيه ملن ًمبلغا يعطي رجل وجد :السؤال
 من صادرة  / /  وتاريخ .. رقم نفوس حفيظة حامل .. اجلنسية سعودي ... أنا نعم :الصورة هذه

 رشكة يف .. نفوس حفيظة يف معي املرافقني واسم .. يباسم للمسامهة ... :السيد فوضنا قد ..
 لهو لمذكورل األسهم ذهه ملكية عن تنازلت وقد التخصيص، وفائض الشهادات واستالم ...
 ..الشاهدين خري واهللا ... قيمتها واستالم هاعبي حق

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم به، ونفع - اهللا حفظه- الشيخ فضيلة
 أنه عىل ١٥٠ أو ١٠٠ املال بعض ويعطيهم الناس من السذج يستغل رجل القرية يف :وبعد

 حلفيظة وصور مشاهد ذلك عىل منهم يأخذ ثم يملكوهنا ال جمهولة أسهم ملكية منهم اشرتى
 .مأجورين أفتونا ؟هذا حكم فام النوع، ذلك من إلقرار صورة )فوقه( وبعاليه النفوس

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
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 ممن عهببي ًمفوضا أو البيع، وقت للبائع  ًمملوكا املبيع يكون أن البيع رشوط من :وبعد
 ًمقدورا املبيع يكون أن :البيع رشوط ومن ًمعلوما، املبيع يكون أن البيع رشوط ومن يملكه،

 فإن تسليمه، عىل مقدور غري أو ًجمهوال، البيع كان أو يملكه ال ًشيئا البائع باع فإن تسليمه، عىل
 .الثالثة الرشوط هذه لتخلف باطل؛ البيع

 .ًبيعا وليس تفويض هذا إن :قيل فإن
 ثمنه، يدفع بأن ملكيته، يريد أو يملكه، يشء يف يكون أن :التفويض رشط من :قلنا
 ًعونا ليكونوا املال من زهيد بمبلغ هوياهتم تشرتى الذين هؤالء أن نعلم ونحن تبعته، ويتحمل

 مكنوا بكوهنم لعنة اهللا؛ من للعنتني مستحقني فيكونون اهللا، حرم ما عىل منهم اشرتى ملن
 وكاتبه وموكله، الربا، آكل اهللا لعن$ : النبي قال وقد باسمهم، الربا أكل من املشرتي
   .#ًحمدثا آوى من اهللا لعن$ : النبي قال وقد املحدثني، بإيوائهم ولعنة .#وشاهديه

 يشرتي وإنام أسهم؛ رشاء عىل يقدرون وال ًأسهام، يملكون ال هؤالء أن نعلم ونحن
 .عليه له ًوعونا الربا جريمة يف له رشكاء ويكونون باسمهم، الربا ليامرس هوياهتم

 التي وللرشكة هلم خداع الناس هؤالء مع الشخص هذا يعمله ما أن إىل باإلضافة
 األسهم هذه ملكية عن املنشور هذا يف تنازلوا قد أهنم ذلك عىل والدليل فيها، يساهم

 عىل اشتمل ألنه حرام؛ هذا ملهمع فإن لذا ؛قيمتها واستالم بيعها حق له بأن وقرروا للمذكور،
  .باطلة بيوع وممارسة والتضليل واخلداع الكذب

 .وسلم وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل

 

 عبارة الطقم وهذا صحيح، ببيع ذهب طقم الذهب، حمالت إحدى من اشرتى رجل :السؤال
 املشرتي يشرتيه الذي الذهب أن الذهب حمالت عادة ومن العنق، يف يوضع وحلق اليد، يف شبكة عن
 مل الرجل وهذا غريه، ويستبدل املحل إىل يرجعه ًشكال أو ًحجام كان سواء البيت يف أهله يناسب مل إذا

 فوزن الوزن حيث من أكرب ولكنه أرجعه الذي الطقم نوع من وأخذ فأرجعه أهله الذهب يناسب
 فطلب ًوزنا أكثر املستبدل الذهب أن فخرج املستبدل الذهب وزن ثم جوعاملر الذهب املحل صاحب
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 الذهب عن الزائد املبلغ أعطاه ثم الزيادة وحسب ًجديدا ًأقراطا الطقم عىل أخرى مرة فأخذ الزيادة
 هل بالذهب يفعل فامذا ربا كان وإذا أفيدونا، ال؟ أم ًربا البيع هذا فهل اجلديد القرط وثمن املرجوع
 .ًخريا اهللا جزاكم أماذا؟ به قيتصد

 ًخيارا يعترب واألول األخري هو تم الذي البيع بل ًبربا؛ ليس هذا هللا احلمد :اجلواب
 .والسالم ،ًربا يعترب ال لذلك

 

 البئر وتعطلت رشعي بصك ومثبتة بئر حرم وقف أرض توجد بأهنا نفيدكم :السؤال
 لبعض بحاجة البئر تلك هبا توجد التي القرية وإن سنة عرشة مخس من أكثر طويلة مدة من

 ٍأراض إجياد القرية أصحاب من ويطلب وغريها ومستوصف مدارس من العامة اخلدمات
 أي إلقامة البئر حرم وقف من االستفادة املمكن من فهل ومساجد حكومية مشاريع إلقامة
 موقعه؟ بحكم القرية أهل منه يستفيد لكي مسجد أو مستوصف أو كمدرسة حكومي مرشوع
 .والسالم ،اهللا أفادكم أفيدونا

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 بر، لعمل جتعل أن مانع فال تعطلت قد الوقف عليها املرصح اجلهة كانت إذا :وبعد

 ًمانعا أرى فال للمسلمني، عام نفعها التي العامة اخلدمات من هي ذكرمتوها التي اجلهات وهذه
 .التوفيق وباهللا اخلدمات، هذه من ليشء جعلها من

 

 بعد املسجد ضيف عىل فأوقفها املسجد من قريبة غرفة له رجل يف العلم أهل قول ما :السؤال
 ذلك يف معارض وأبوه تويف قد واآلن ذلك عىل وأشهد سكن نبدو منقطع إنسان وأي وفاته
 .والسالم مأجورين، أفتونا ؟ال أم املعارضة يف حق ألبيه فهل

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
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 الوصية، تنفيذ جيب فإنه فأقل املال بثلث تقوم وهي غريها مال للموقف كان إذا :وبعد
 .للورثة والباقي الثلث بقدر منها ينفذ أن جيب فإنه املال ثلث من بأكثر تقوم كانت نوإ

 أبوه كان فإن الثلث، بقدر منها ينفذ أن جيب فإنه غريها مال له ليس املويص كان إذا أما
 هبا أحق فهو الغرفة هذه إىل حاجة ويف ًفقريا أبوه كان إذا أما الوصية، ينفذ أن له فأحب ًمستغنيا
 .التوفيق وباهللا وصلة، صدقة الرحم ذي عىل والصدقة

 
 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 ال الفضة دين أن لمتوع فضة، صائغ رجل أنا ،السؤال هذا عىل اإلجابة آمل :وبعد

 ويبقى ثمنها من ًمبلغا يل ويدفع الصيغة يأخذ ثم الصياغة من ًأنواعا له أشتغل عميل ويل جيوز
 من عنده يبقى الذي حكم فام ،العملة استمرار ذلك أوجب والذي يبيع حتى الثمن بعض لديه
 إال ًكامال الثمن يملك ال أنه بحجة يعطيني ال ًكامال الثمن منه طلبت لو بأين ًعلام الفضة ثمن
 الذي والبلد أخذها، ما ًكامال بالثمن إال الفضة أعطيه أن رفضت لو ًعلام الفضة يبيع أن بعد

 أرجو منطقتي عن بعيد بلد إىل هبا ويذهب مني، يشرتي وهو الفضة أهله يشرتي ال فيه أعيش
 .والسالم ؟ذلك يف احلكم بيان

 أن جيوز ال النبي عىل والصالة عليه، والثناء ،اهللا محد بعد :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 الثمن من عنده ما بقدر فأعطه كاملة، القيمة يملك ال كان وإذا قيمتها، يعطيك ال فضة تعطيه
 ال بوزهنا الفضة تبيع أن البد البيع وكذلك النسيئة، ربا يف ًمجيعا وقعتام زدت فإن تزد وال فقط،
 فإذا ببعض، بعضها ختلط أن جيوز وال القيمة، عن ًارجاخ الصياغة أجرة تشرتط وال تزيد،

 :أي هاء، هاء وتكون بالوزن، تكون أن البد القيمة أن واعلم الربا، يف وقعت بينها خلطت
 التأخري فيها فيجوز األجرة أما الورق، ريال الفضة ريال من ًوبدال لك، ويدفع له، تدفع

 .التوفيق وباهللا والدين،
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 ولكن املزارع؛ إحدى من السلع من سلعة يشرتي أن أراد األشخاص أحد :السؤال
 ولكنه البضاعة وترك بالنصيحة، فاقتنع اخلسارة، من عليه ًخوفا منه يبع مل املزرعة صاحب

 ولكنه الرشاء؛ يريد املزرعة صاحب إىل فرجع ًمرتفعا السعر فوجد السعر ملعرفة سوقال إىل ذهب
 له يبيعها أن منه فطلب السوق إىل هبا يذهب أن العامل أحد كلف قد املزرعة صاحب أن وجد
 .السوق إىل وصوهلا قبل البضاعة حلق ثم قبل من له دفعه قد كان الذي املبلغ بنفس

 الثمن؟ معرفة بعد السلعة حكم ما :األول السؤال
 ال؟ أم جائز البضاعة هذه رشاء هل :الثاين السؤال
 ال الطريق من سلعة ليشرتي وذهب أسعاره علم أن بعد السوق من خرج من :اجلواب

 الركبان تلقوا ال$ :يقول الشارع عنه هنى الذي النهي ارتكب قد فهو السعر صاحبها يعرف
 لصاحب أن احلديث هذا ومقتىض .#السوق ورد إذا لنظرينا بخري فهو منه يفاشرت يتلق فمن

 .رده شاء وإن البيع أمىض شاء إن اخليار السلعة
 السلعة اشرتى من أن األول السؤال جواب يف تقدم ما هو :الثاين السؤال عىل واجلواب

 صحيح؛ والبيع اخليار، وللبائع الشارع عنه هنى الذي النهي ارتكب فقد الثمن عرف أن بعد
 وصحبه وآله حممد نبينا عىل اهللا وصىل ،صحيح البيع أن يدل للبائع اخليار النبي جعل نأل

 .وسلم

 

ا، ٍمشرت اشرتى :السؤال ً  نفس عليها وشهد كتبها الوثيقة هذه لكن وثيقة؛ وله أرض
 احلالة؟ هذه مثل يف العمل فام آخر، شاهد معه يوجد وال كتبها، الذي -الشخص-  الفريض
 .ًخريا اهللا جزاكم أفتونا
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 املال، سبيله وما املال، عىل واحد اهدش وجد إذا أنه العلامء من اجلمهور مذهب :وبعد

 بمسألة تعرف املسألة وهذه بيمينه، هادةالش نصاب يكمل املال فصاحب آخر شاهد يوجد ومل
 ،ذلك يف الوارد احلديث لصحة وأمحد والشافعي، مالك، :الثالثة األئمة هبا وأخذ واليمني، الشاهد
 إمامهم، برأي وأخذهم الدليل، لرتكهم العلامء مجيع عند حمجوجون وهم احلنفية، ذلك وخالف
 .التوفيق وباهللا

 

 بدأ ثم العقد، وكتبنا ريال آالف بعرشة يل غرفة لبناء األشخاص أحد قاولت :السؤال
 العرشة املقاول يسدد أن عىل ريال ألف عرش بخمسة وقاولته آخر شخص إىل ذهبت ثم العمل،
 ال، أم جائز هذا هل شهرية أقساط عىل ريال ألف عرش اخلمسة أي املبلغ له وأسدد ريال آالف
 شخص؟ فيه وقع إذا املخرج وما

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 عرشة عنك يسدد أن عىل معه اتفقت الذي والرجل فضل، ربا ألنه جيوز؛ ال هذا :وبعد

 واملخرج ،ًألفا عرش بخمسة آالف عرشة منك باع قد ألف عرش مخسة عليك ويقسط ًنقدا فآال
 .هبا ويقنع فقط، العرشة تعطيه أن ،وله لك

 
 

 بيعها جيوز هل ملكيتها، تثبت رسمية وثيقة السيارة استامرة أن عليكم خيفى ال :السؤال
 فالن معرض يف أهنا يف هلا عرفهم أو السيارة وجود بمكان معرفتهم دون آخر إىل شخص من

 من بيعت إذا حتى األصيل مالكها باسم وهي أقل أو أكثر أو أشخاص ستة بني وتنتقل ًمثال،
 أهنا العلم مع ،باسمه االستامرة ألن املبايعة؛ بينهام ومتت األول مالكها إىل ذهب ركوهبا يريد أحد
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 وهذا باطل أم صحيح هذا هل .الكسب ائهاور من يريدون ولكنهم كثريين بأشخاص مرت
 اليوم؟ السيارات بيع يف املتبع هو

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 جيب أنه إال االستامرة غريه بمكاتبة يتم البيع ألن جائز ذلك أن يل يظهر والذي :وبعد

 داخل ولو آخر، مكان إىل مكان من وينقلها ارة،السي مفتاح يقبض حتى يبيع أال املشرتي عىل
 له ًومملوكا ًمعلوما ًشيئا البائع ويبيع ًمعلوما ًشيئا يشرتي حتى املشرتي إليها وينظر احلوش،
 .أعلم واهللا ،فقط التوثقة يف زيادة ألهنا البيع؛ صحة يف تؤثر فال االستامرة وأما لديه، ًومقبوضا

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 أستفرس أن وأريد ،املوظفني شئون قسم احلكومية الدوائر إحدى يف موظف أنا :وبعد

 القرض وهذا قرض، ألخذ الربوية البنوك إىل يلجأ الزمالء معظم أن وهو :املوضوع هذا عن
 الشخص يأخذ كأن ًكامال املبلغ املقرتض يسدد بحيث البنك لصالح باملائة عرشة منه خيصم
 وختصم ريال ألف وثالثون ستة منها املقرتض فيعطي القرض كامل هي ريال ألف أربعني
 أقساط عىل ريال ألف أربعون ًكامال املبلغ املقرتض يسدد أن عىل البنك لصالح فآال أربعة
 عمل عن فأمتنع ربا أنه ذلك يل يتبني القرض هذا عن الزمالء أحد بسؤال أقوم وعندما ،شهرية
 فضيلتكم من أرجو هذا عميل حكم فام األوراق هذه عىل التوقيع عن متنعأو قبلنا، من له املشاهد
 وحتت بذلك خاصة نامذج بعمل تقوم هلا تتبع التي الدائرة أن العلم مع بالتفصيل ذلك توضيح
 ًخريا؟ اهللا وجزاكم دواإلرشا النصح فضيلتكم من أرجو البنوك، هلذه املسئولني توقيع

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 هللا، حمارب فإنه فعل وإن يعطيه أو يأخذه أن ألحد جيوز وال فضل، ربا هذا :وبعد

 وموكله، الربا، آكل اهللا لعن$ :يقول حيث حممد نبينا لسان عىل وملعون بالنار ومتوعد
 .#يهوشاهد وكاتبه،

:و فيه، ما عىل الكتاب خيتم أن قبل اهللا إىل تب القيامة يوم النجاة لنفسه يريد من فيا
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Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ]٥٦:الزمر[. 
 .التوفيق وباهللا والسالم،

 

  ثالث بعد ثم ريال )٢٥٠٠٠( السهم قيمة بسهمني رشكة يف ساهم رجل :السؤال
 هناك له يكون أن املشرتي عىل اشرتط لكن السهمني يبيع أن فأراد املبلغ إىل هذا احتاج سنوات

 توزع ألهنا الرشكة؛ أرباح من وذلك سنوات ثالث وهي فيها شارك كان التي املدة بمقدار ربح
 اجلديد للمشرتي مخسان الباقيو الربح، أمخاس ثالث له يكون :أي سنوات مخس كل أرباحها

 ذلك؟ يف تقول ماذا
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 بل بنقد؛ نقد بيع من ليس الرشكة يف التي األسهم بيع ألن ذلك؛ يف يشء ال :أقول :وبعد

 الثالث يف لربحوا جيوز فهو لذلك ذلك وغري الرشكة، يف التي األعيان فيه يدخل السهم
 .أعلم واهللا .#بالضامن اخلراج$ : النبي لقول يشرتط مل ولو ًرشعا وله السنوات،

 

 ال كام منها، يولد ما نصف :أي بالنصف عليها أجر وإبل وبقر غنم صاحب :السؤال
 العمل هذا هل املنطقة يف شائع وهو نامئها، من بيشء األرض تأجري عىل ًقياسا عليكم خيفى

 ذلك؟ يف الصحيح وما ال، أم صحيح
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 فإذا بربوي ليس احليوان وأن السيام فيه، يشء ال جائز ذلك أن يل يظهر الذي :وبعد

 صاحب بني سليامن بحكم ذلك عىل يستدل أن ويمكن ز،جا منها توالد ما بنصف أجرها
 vxw .. :تعاىل فقال ،u سليامن عىل به اهللا أثنى الذي الغنم وصاحب العنب

 .أعلم واهللا اآلية، .]٧٩:األنبياء[
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 ما لحو عكاظ جريدة يف -اهللا هداه- مجال حممد صالح كتبه ما حول :األول اجلزء :السؤال
 .التحجري من اًنوع يعد ذلك وأن البنوك يف العمل بتحريم األفاضل املشايخ به يفتي

 األنبياء أرشف عىل والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد ... الرحيم الرمحن اهللا بسم
 .أمجعني وصحبه آله وعىل حممد نبينا واملرسلني
 ١٤٠٦ الثاين ربيع/١٧ املوافق األحد يوم عكاظ جريدة يف نرش مقال عىل اطلعت فقد :بعد أما

 :مفاده -اهللا هداه- مجال حممد صالح للكاتب اآلراء ملتقى عنوان حتت ستة الصفحة عىل
 بحجة البنوك يف العمل بتحريم األفاضل خياملشا ألحد فتوى سمع أو قرأ كلام أنه ً:أوال

 من نوع بأنه شعور جمرد الفتوى ههلذ نفسه ترتح مل الربا من نوع هي التي بالفائدة تتعامل أهنا
 من اهللا نبي اقرتاض قصة قرأ حتى ضده ًدليال جيد ال ًأيضا ولكنه ًمربرا له جيد ال ريالتحج
 عاذر يف السم له وضعت التي اليهودية لدعوة النبي وإجابة عنده درعه ورهنه ٍمراب هيودي
 للعمل ًمربرا القصتني هاتني يف أن هحرضت رأى وقد مرابني، اليهود مجيع أن املعروف ومن الشاة

 .جوازه عىل ًدليال :أي ،البنوك يف
 دخلها جيعل مما الفائدة حساب غري عامة خدمات البنوك أعامل يف أليس :يقول :ًوثانيا

 .الربا يف له دخل وال هذا، من مرتبه يعترب أن البنكي للموظف جيوز أالً حالال
 يعترب فهل اللعن يف بآكله الربا كاتب إحلاق حديث ىلع االستناد أردنا وإذا :يقول :ًثالثا

 هذا عليه ينطبق واحد كاتب إال بنك كل يف يكون ال ربام أنه مع ربا كتاب البنك موظفي مجيع
 .الوصف

 .غريها يف ًعمال جيدوا أن يمكنهم ال املواطنني من ًكبريا ًقطاعا تشغل وكنالب أن :ًرابعا
 البنوك يف العمل إباحة يف -اهللا هداه-  الكاتب عليها استند التي األمور أهم هي تلك

 احلل له أعرض أن رأيت وقد قوله حسب ا إسالمي  حال يطلب وهو بالربا، تتعامل التي
 عليه قامت ذلك غري كان وإن به أخذ ًصادقا احلق يطلب كان فإن الدليل عىل القائم اإلسالمي

 .عمل بام وسيدينه بعد كل حسيب هللاو احلجة
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 أن وذلك بعينه، الفضل ربا هو بالفائدة التعامل أن الكريم القارئ أهيا اعلم :جلوابا
 ربا هو وهذا املال، رأس إىل يضم %١٠ أو %٥ قدرها بفائدة حمدد وقت إىل ًقرضا البنك يعطي

 º :تعاىل اهللا قول الكتاب من فالدليل واإلمجاع والسنة، بالكتاب ثابت وحتريمه الفضل،
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 تعاطي عن املؤمنني عباده ًناهيا تعاىل اهللا يقول :اآلية هذه تفسري يف : كثري ابن قال

 تقيض، أن ماإ الدين أجل حل إذا :يقولون ،اجلاهلية يف كانوا كام مضاعفة ًأضعافا وأكله الربا
 تضاعف فربام عام كل وهكذا القدر يف اآلخر وزاده املدة يف زاده وإال قضاه فإن تريب أن ماإو

 ).٤٠٤ص ١ج( كثري ابن ،انتهى .ًمضاعفا ًكثريا يصري حتى القليل
 التي األوربية البنوك لنظام منهم ًتقليدا اليوم البنوك أصحاب يعمله ما هو وهذا :قلت

 يف لك فيقولون بالفائدة عندهم ليضعه املال من باملبلغ الرجل فيأيت بدين أصحاهبا يدين ال
 ألف املائة فيجد أعوام أربعة فيرتكه ذلك أشبه ما أو %٧ املائة يف سبعة أو ،%٦ املائة يف ستة السنة
 جاء بام يسمعوا مل كأهنم ،كذا قدرها بفائدة أراد ملن ًقرضا فيعطون ًألفا وعرشين أربعة زادت قد
 واهللا البنوك، أصحاب يا صادقة توبة من فهل بالنار، عليه والوعيد الربا حتريم من اهللا كتاب يف
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 يعود بل أموالكم رءوس من بنقص تظلمون وال الزيادة بأخذ غريكم تظلمون ال :أي
 .باجلنة والفوزTاهللا رضا وتكسبون ًكامال املال رأس لكم

 النبي إىل جاء ًبالال أن ومسلم البخاري رواه فام السنة من حتريمه عىل الدليل وأما
 متر عندنا ناك :بالل فقال .#؟هذا أين من$ : النبي له فقال -جيد التمر من نوع- برين بتمر
 تفعل؛ ال ،الربا عني الربا عني ،أوه أوه$ :قال النبي ليطعم بصاع صاعني منه فبعت رديء
 الذي الربا عني أنه النبي وصفه فقد .#به اشرت ثم آخر ًبيعا فبع تشرتي أن أردت إذا ولكن
 .بالنار عليه وتوعد كتابه يفTاهللا حرمه

 :قال ٤٩٠ املسألة ورقم له اإلمجاع كتاب يف املنذر ابن حكاه فقد حتريمه عىل اإلمجاع وأما



  ٣٦  

 .حرام وهو تأخرمها جيوز ال ونسيئة بيد، ًيدا ًمتفاضال األصناف الستة بيع أن عىل وأمجعوا
 وربا الفضل ربا :رضبني عىل والربا :فقال )٣ص ٣ج( املغني يف قدامة ابن حكاهو
 الصحابة بني اختالف الفضل ربا يف كان وقد ،امحتريمه عىل العلم أهل وأمجع ،النسيئة

 بإسناده األثرم ذلك روى اجلامعة، قول إىل رجع إنه ثم ،t عباس ابن قول ذلك من واملشهور
 ’ا .وغريهم نذرامل وابن الرتمذي وقاله

 ).٢٤٤-٢/٢٤٣( التمهيد يف الرب عبد ابن رجوعه روى ًأيضا وكذلك
 جيوز ال والنسأ التفاضل أن عىل العلامء أمجع :فنقول :املجتهد بداية يف القرطبي وقال

 t الصامت بن عبادة حديث يف عليها نص التي األصناف من الواحد الصنف يف منهام واحد
 ثبت الذي الفضل ربا هي الفائدة أن وهو هذا، علم وإذا ،ب عباس ابن عن يحك ما إال

 فإن خالفه يعتقد أو حتريمه يف ينازع أن ملسلم جيوز ال مما وهو حتريمه واإلمجاع والسنة بالكتاب
 :أمور ذلك عىل ترتب حله اعتقد أو حتريمه يف شك

 حتريمه عىل ًجممعا ًحمرما استحل من أن العلامء قرره ملا كفر فقد هذا استحل من أن :أوهلا
 .كفر فقد

 املحرم فوسيلة الغايات حكم للوسائل أن عليها املتفق الرشعية القواعد من أن :ًثانيا
 .ربا فهو الربا، إىل وسيلة البنك يف عملك كان إذا أنه ذلك ومعنى حمرمة،

 إليه فالوسيلة حرام كل أن والرشيعة ):٣٢٧ص ١ج( تفسريه يف : كثري ابن قال
 .واجب فهو به إال الواجب يتم ال ما أن كام حرام فهو احلرام إىل أفىض ما ألن مثله؛

 فهذا الربا يف فيه العامل مشاركة إىل احلال بطبيعة يؤدي أن البد البنك يف العمل أن :ًثالثا
 ألهنم اللعنة يف انتظموا قد كلهم وهؤالء النقود يعد وهذا يدقق وهذا حياسب، وهذا يكتب
 :رواية ويف .#وشاهديه وكاتبه وموكله الربا آكل اهللا لعن$ :يقول والنبي ،الربا عىل أعانوا

 فاحلديث السنن وأصحاب مسلم، وأخرجه باب، ترمجة يف البخاري أخرجه .#وشاهده$
 .صحيح

 الكسب هذا من مرتبه يتقاىض والعامل الفائدة من البنك كسب بعض كان إذا أنه :ًرابعا
 .راتب كل يف ًواحداً رياال كان ولو للربا آكل فهو

 املرابني توعدTاهللا أن فمنها غريه يف يرد مل ما الوعيد من فيه ورد قد الربا أن :ًخامسا
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 اإلتالف :املحق ومعنى .]٢٧٦:البقرة[ YX W V U T :فقال باملحق
 طريق من ماجه وابن أمحد رواه ما األول فمن .. املال من االستفادة وعدم الربكة وذهاب
 إن$ :قال النبي عن ،t مسعود ابن عن أبيه، عن ،الفزاري ةعميل بن الربيع بن الركني
 من أكثر أحد ما$ :ماجه ابن ولفظ ،أمحد لفظ وهذا .#قلة إىل تصري عاقبته فإن كثر وإن الربا،
 .لذاته احلسن قسم من يكون أن أحواله أقل احلديث وهذا.#قلة إىل أمره عاقبة كان إال الربا

 احلرام يف وينفقه يستعمله بل بر يف منه ينفق وال خري إىل صاحبه يوفق ال فهو كةالرب قلة وأما
 عن يتورعون ال منهم ًكثريا جيد الربا أكلة أحوال تتبع ومن صاحبه، عىل ًووباال ًوزرا فيكون
 اخلارج يف إجازاهتم يقضون منهم الكثريين إن بل واجب؛ أداء عىل حيرصون وال حمرم، فعل
 .والعافية العفو اهللا نسأل اخلذالن، من وهذا شهوته يشبع أن يريد أنه سوى ءليش ال عام كل

¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª :تعاىل فقال باملحاربة املرابني توعد اهللا أن :ومنها
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 اخلالق حماربة عىل املخلوق يستطيع فهل ومغلوب مهزوم ورسوله هللا واملحارب
 أمام ًمجيعا البرش قوة تكون ماذا بل !؟القادر حماربة عىل والعاجز القوي حماربة عىل والضعيف

 .فخمدوا أنطاكية وبأهل فامتوا، صالح بقوم u جربيل صاح قدلف !؟املالئكة من ملك قوة
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 املس من الشيطان يتخبطه كالذي أو كاملرصوع يقوم بأن املرايب توعد اهللا أن :ومنها

 .عقوبة بذلك وكفى سقط قام كلام يكون بأن وذلك
! " #  :تعاىل قال يتب، مل إن النار بعذاب املرايب توعد اهللا أن :ومنها
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 خيرج أن أراد كلام دم، من هنر يف يسبح الربزخ يف أنه املرايب عن أخرب النبي أن :ومنها

 غري أنه بالتمثيل أقصد وال ...رائع متثيل وهذا األول، املكان إىل فيعود بحجر فمه يف رمي
 الدنيا، يف بحاله مثلت زخالرب يف عقوبته أن أريد يولكن الناس؛ أكثر عقول إىل تبادر فربام حقيقة
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 أن حياول فهو منها، ًخائفا اهللا لعقوبة ًمستشعرا يظل اإليامن من يشء عنده كان إذا فاملرايب
 كسبتها فإذا املرة هذه عد :له وقال الشيطان، أتاه التوبة نية عنده صارت وكلام ،الربا من يتخلص

 وتقلب سبح كام النجاسة هذه يف يسبح نهأ واملراد نجس، فالدم يموت حتى بالتوبة ًمسوفا ليظف تب
 حتصيله، يف وسبحه املرايب بتقلب مثلت بجهد تقلب والسباحة احلرام وأكل احلرام، املال كسب يف

 مثلت النهر هذا من للخروج وحماولته بصاحبه احلرام املال كإحاطة بالسابح الدم هنر وإحاطة
 .التوبة تلك بمحاولة مثل الشاطئ، من واقرتابه للتوبة املرايب بمحاولة

 الذي بالشيطان مثل السباحة منه بدأ الذي املكان ذلك إىل ودعفي باحلجر يرميه والذي
 يستشعر اإليامن من بقايا عنده كان من حال وهذا فيه، ويوقعه املعصية، إىل يدفعه الدنيا يف كان
 من كان ذلك عىل مات نوإ كفر، قد فهو الربا استباح من أما ءميس أنه ويعلم املعصية، خطر هبا
 .أعلم واهللا النار، يف خلدينامل

 ويف .#احلرام من اللقمة ليأكل الرجل إن$ :احلديث ويف للحرام آكل الربا آكل أن :ًسادسا
 .#ًيوما أربعني صالة له تقبل فال احلرام، من اللقمة جوفه يف ليقذف$ :رواية

 أطب$ :لسعد قال النبي أن احلديث ويف دعاء، له يقبل ال فإنه أخرى جهة ومن
 .#دعاؤك يستجب مطعمك

 .#ًطيبا إال يقبل ال طيب اهللا إن$ :احلديث ويف صدقة، له تقبل ال أنه ثالثة جهة ومن
 عىل يعلمون ولكنهم الربا؛ أعامل يف مشاركة هلم ليس الذين واحلارس العامل، وحتى :ًسابعا

 : النبي قال وقد للشبهة، ًاتقاء فيه العمل جيتنبوا أن عليهم جيب يرايب البنك أن العموم
 .#وعرضه لدينه استربأ فقد الشبهات اتقى فمن$

  .فيه تشك ال ما وخذ فيه، تشك ما اترك :أي .#يريبك ال ما إىل يريبك ما دع$ :ًأيضا وقال
 يف وتردد النفس، يف حاك ما واإلثم النفس، إليه اطمأنت ما الرب$ :ًأيضا احلديث ويف
 .#وأفتوك الناس اكأفت وإن الصدر،

 وتعتربها البنوك يف العمل حتريم يف الفتاوى من نفسك يف جتد نكإ :قولك وأما :ًثامنا
 تقاس ال الرشعية األحكام وأن خاطئ شعور هذا أن فاعلم قلت، كام شعور جمرد ،التحجري من

 نفسه اشمئزاز بمجرد األحكام من شاء ما شاء من لرد كذلك األمر كان ولو الناس، بمشاعر
 .إليها ارتياحه وعدم منها،
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 :فقال النبي حكم من ًحرجا وجدوا ألهنم اإليامن؛ عنهم ونفى ًقوما اهللا ذم وقد
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 مل فالذي فيه، حرج ال ًتسليام حلكمك يسلموا حتى :أي .À ¿ :وقوله

 قوله ذلك عىل والدليل منه، يشفيه أن ربه فليسأل رضم نفسه يف الرشعي للحكم نفسه ترتح
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 اإليامن، عنهم نفى حكمه عن ويعرض طاعته عن يتوىل عمن نفىTاهللا نأ ترى فأنت

 لذلك عدله؛ إىل واالطمئنان حكمه يف الثقة عدم عىل حيملهم ًوريبا ًمرضا قلوهبم يف أن وأخرب
 .ورسوله عليهم اهللا حييف أن خيافون فهم

 ´ ³ :فقال بالظلم، عليهم باحلكم اآلية وختم  ² ±. ذلك أتبع ثم 
 واإلذعان اإليامن موقف أنه ورسوله اهللا حكم من وموقفهم املؤمنني، حال عن رباإلخبا
 ويف والصالح اخلري وفيه احلق هو حكمه أن إىل واالطمئنان ولرسوله هللا والطاعة والسمع
 .والفالح الفوز له اإلذعان

 فهذا عنده درعه ورهنه اليهودي، من الشعري النبي برشاء استداللك وأما :ًتاسعا
 :ألمور بالربا تتعامل التي البنوك يف العمل جواز عىل دليل فيه يسل

 احلديث هذا ذلك عىل والدليل املباحة، باملعاملة الكتاب أهل مع التعامل أباح اهللا أن - أ
 .وغريه

 ذلك وأن للربا، إباحة أنه ذلك معنى ليس الشعري اليهودي من النبي اشرتاء إن -ب
 ال إنهف كان وكيفام اشرتاه أنه وحيتمل مزرعته، من يكون قد بل ربوي؛ طريق من جاء الشعري
 .#نسأهلم كنا ما$ :الصحايب وقول السلم يف الوارد للحديث مصدره عن السؤال ينبغي
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 اهللا منع ولو وسامحتها، الرشيعة يرس من رهدمص عن :أي العبد يشرتيه عام السؤال وعدم -ج
 املواد معظم بأن ًعلام ،املسلمني عىل عظيم حرج ذلك يف كانل بالربا يتعامل من كل مع والرشاء البيع

 .ويستحلونه بالربا، يتعاملون قوم عند من ةمستورد ذلك وغري ولباس قوت من اليوم املستهلكة
 من أحد يقول أن اهللا ومعاذ- معهم التعامل جواز بعدم املسلمني علامء من أحد قال فلو

 املسلمني عىل وحرج اإلسالمي، الرشع خالف قد انلك ؛-معهم التعامل جواز بعدم العلامء
 منه، أخذها جواز بعدم أحد يقول ال فيه حوالة لك أن فلو .. املرايب البنك يف يقال ذلك ومثل
 جتد ال مادمت بواسطته احلوالة إرسالك جواز بعدم أحد يقول فال ألحد حتول أن أردت ولو

 .التوفيق وباهللا غريه،
 التي البنوك يف العمل جواز عىل ًدليال اليهودي من النبي رشاء يف أن قدر ولو - د
 منطوق، وشاهديه وكاتبه وموكله، الربا، آكل لعن وحديث مفهوم، فهو بالربا، تتعامل

 .املفهوم عىل مقدم واملنطوق
 ذراع يف السم له وضعت التي اليهودية لدعوة النبي وإجابة :قولك وأما :ًعارشا

 .البنوك يف العمل جواز عىل آخر دليل :أي نومراب همَّكل ليهودا أن واملعروف الشاة،
 وقد دعوهتا جيب مل النبي فإن بصحيح، ليس فهذا دعوهتا أجاب كونه أما :وأقول

 ذلك ويف هديتها قبل ولكنه سنخة؛ وإهالة شعري زخب عىل املدينة يف آخر هيودي دعوة أجاب
 .لنا حيل امم كانت إذا الكتاب أهل هدايا قبول عىل دليل

 استدالل فهو بالربا تتعامل التي البنوك يف العمل جواز عىل القصة هبذه االستدالل أما
 مباح الكتاب أهل وطعام ،طعام فهو ا مشوي ًحلام إليه أهدت إنام اليهودية تلك ألن باطل؛
 µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª :تعاىل قال القرآن برصيح
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 .ًحالال دخلها جيعل مما أخرى خدمات البنوك يف إن :قولك وأما :عرش ياحلاد

 قلب ويفسد احلالل، يفسد احلرام ولكن يطيبه؛ وال احلرام، يربر ال احلالل أن :عليه فاجلواب
 ويف العمل، رد العقوبات وأدنى ًمعا، فيهام وإما اآلخرة يف وإما الدنيا، يف إما عقوبته ويوجب آكله،
 فيه، له فيبارك منه فينفق حرام من ًماال ٌعبد يكسب وال$ :طويل حديث من أمحد ماإلما مسند
 بالسيئ؛ السيئ يمحو ال النار إىل زاده كان إال ظهره خلف يرتكه وال منه، فيقبل به يتصدق وال
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 كتاب /١( الرباين الفتح .’ا .#اخلبيث يمحو ال اخلبيث إن ،باحلسن السيئ يمحو ولكن
 .الذهبي ووافقه ،وصححه احلاكم وأخرجه ،)اإليامن من صالخ :باب اإليامن،

 العالية أم عن إسحاق، أيب بن يونس طريق من والدارقطني والبيهقي، رزين، وأخرج
 املؤمنني أم يا :حمبة أم هلا فقالت عائشة عىل فدخلنا حمبة أم أرقم بن زيد ولد وأم حججنا$ :قالت
 حلول قبل منه اشرتيتها ثم العطاء إىل بثامنامئة رقمأ بن زيد من بعتها وإين جارية، يل كانت
 بطلأ قد أنه أرقم بن زيد أبلغي ،اشرتيت وبئسام رشيت بئسام$ :عائشة هلا فقالت بستامئة األجل
 .#يتوب أن إال اهللا رسول مع جهاده

 إن الرمحن عبد يا$ :قال اهللا رسول أن سمرة بن الرمحن عبد طريق من احلاكم وروى
 وله الذهبي ووافقه احلاكم صححه .#به أوىل فالنار سحت من نبت ًحلام اجلنة يدخل أن عيل بىأ اهللا

 ).١٢٧-٤/١٢٦( املستدرك .ي وعمر بكر، وأيب جابر، حديث من شواهد
 الشيطان واستيالء القلب، فساد من الربا أكل يف ويتساهل يتهاون من عىل خياف أنه :عرش الثاين

¡ ¢ £ ¤  :فيهم اهللا قال كمن الشقاوة، عليه حتق حتى ناخلذال يف والتامدي عليه،
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 وأرص لج من النار يف باخللود وتوعد وأناب، تاب ملن سلف عام بالعفو اهللا وعد وقد
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 R Q P ON M L K J IH ]٢٧٥:البقرة[.  
 كفر استحله ومن استحالله، إىل ذلك به أدى فأكله بالربا هتاون من أن :ذلك وتوضيح

 .النار يف خلد كفر ومن
 :قال الذي اهللا عىل فرزقهم البنوك يف يشتغلون نالذي الكبري القطاع وأما :عرش الثالث
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 تقاعس بسبب ولكن الرجال؛ وكثرة األعامل قلة بسبب ليست فهي البطالة وأما
 فاهللا أجنبية، وسواعد كواهل عىل تقوم أعاملنا معظم فهاهي األعامل معظم عن الرجال
 .ًكثريا ًتسليام وسلم وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهللا وصىل املستعان
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 إىل املال دفع جواز حول األهرام جريدة يف -اهللا هداه-  طنطاوي سيد حممد كتبه ما حول
 يعينه أو هو، يعينه ًمعينا ًمبلغا السنة يف املال صاحب البنك يعطي أن واشرتاط مضاربة، البنك
 .البنك

 األربعاء يوم الصادرة األهرام جريدة يف طنطاوي سيد حممد الدكتور كتب :السؤال
 جيوز أنه مفاده ًمطوال ًمقاال م،٢٩/٥/١٩٩١ املوافق .’١٤١١ عام القعدة ذي ١٥ املوافق

 ًمعينا ًمبلغا السنة يف البنك يعطيه أن ويشرتط مضاربة البنك إىل ماله يدفع أن املال لصاحب
 .البنك يعينه أو هو يعينه

 ليتحقق -املضاربة رشكة :أي- التعامل من اللون هذا اإلسالم رشيعة فأجازت :فقال
 .العمل وصاحب املال صاحب بني رياخل عىل التعاون

 صاحب بني الربح يكون أن :املضاربة لصحة الفقهاء وضعها التي الرشوط أهم ومن
 حدد إذا فإنه ذلك عىل وبناء الربع أو الثلث أو كالنصف بالنسبة ًمعلوما العمل وصاحب املال،

 .املضاربة فسدت كربح ًمعينا ًمبلغا ًمقدما لنفسه أحدمها
 املال رأس يربح ال فقد املال من ًمعينا ًقدرا لنفسه اشرتط لو أنه ذلك يف كمةواحل :قالوا

 ًشيئا اآلخر يأخذ وال املال، من املعني القدر هذا لنفسه اشرتط من فيأخذه القدر هذا إال
 .جيد كالمه هنا إىل .والظلم الغبن فيحصل
 يفسد ال كربح معني مبلغ حتديد أن يرى )١(املحدثني الفقهاء بعض ولكن :قال ثم
 واقع إن بل املرشوع؛ واتفاقهام واختيارمها الطرفني، من برضا التحديد هذا تم متى املضاربة
 .هذا يقتيض الذمم فيه وضعفت الطمع، فيه كثر الذي زمننا يف احلال

 الربح يكون أن لصحتها يشرتط املضاربة أن هذا عىل به يعرتض ما وكل :قال أن إىل
 من دليل ال االشرتاط هذا أن :أوهلا ،بوجوه االعرتاض هذا وأرد :قال ًينا،مع ًقدرا ال ا نسبي

                                   

 . به النصوص، وخالفوا به اإلمجاعاخالفو امفيؤالء الذين قالوا هذا القول املتأخرين، وال أدري من ه: أي )١(
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 املال لصاحب يكن مل فلو الناس، ذمم فيه ضعفت زمان يف اآلن ونحن عليه، السنة و القرآن،
 ’ا .رشيكه ألكله الربح من معني نصيب

 :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 ... للدكتور أقول
 والبرص السمع فيك وجعل وسواك، فعدلك وطني ماء من خلقك الذي اهللا اتق ً:أوال

 الصغرية عىل وسيحاسبك ويبعثك وسيميتك تعلم، تكن مل ما وعلمك ،والقوى والعقل
 .والكبرية

 حالل، هذا تقول أن فإياك اهللا، عن توقعون العلامء من وأمثالك أنك تعلم أن جيب :ًثانيا
} | { ~  :يقول تعاىل واهللا اهللا، عىل ًمفرتيا فتكون دليل بدون حرام وهذا
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 بأن وأخرب الرتايض، بجامع البيع مثل الربا جيعلون الذين اآلية هذه يفTاهللا ذم :ًرابعا

 يشاء، ما عليهم وحيرم لعباده، يشاء ما حيل الذي هو أعطى، ما وأعطاهم اخللق خلق الذي اهللا
 التحريم ويملك إياه، خوهلم ما ويملك الناس، يملك ألنه البيع؛ وأحل الربا، حرم وقد

 .للقياس داعي فال والتحليل
 والسنة بالكتاب ثابت البيع وحتليل واإلمجاع، والسنة بالكتاب ثابت الربا ريمحت :ًخامسا

 .باطل قياس اآلخر عىل أحدمها فقياس واإلمجاع،
 .برضاها يباح الزانية فرج لكان اهللا حرم ما يبيح الرتايض كان لو :ًسادسا
 أمناء سئولونم املرافق هذه ملثل جيعل أن جيب بل الربا؛ يبيح ال الذمم ضعف أن :ًسابعا

 .فيها والتعدي عليها السطو عن وتصان احلقوق، حتفظ حتى
ِّوتوظف ًنقودا املضاربة مال رأس كان إذا :ًثامنا  ورأس عام، كل تأخذها اًنقود عليها ُ

 : النبي عنه قال الذي اجلاهلية ربا مثل واضح ًربا ولكنه مضاربة؛ ليست فهذه باق مالك
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 وإذا .#املطلب عبد بن العباس ربا أضعه ربا أول وإن ،هاتني قدمي حتت موضوع اجلاهلية ربا إن أال$
 !؟املفتي فضيلة يا الربا هو فام ًربا هذا يكن مل

 للعامل املسمى الربح يكون أن وتقصد عليه، دليل ال االشرتاط هذا إن :قولك :ًتاسعا
 .السنة من وال القرآن، من عليه دليل ال ًمعينا ًقدرا ال ا نسبي

 معلومة بنسبة ًشائعا الربح من ًجزءا العامل أجر يكون أن الفقهاء اشرتاط أن مواعل
 كان سواء ًمعينا ًشيئا لنفسه أحدمها يشرتط أن ومنعوا ذلك، وغري عوالرب والثلث كالنصف
  .املال صاحب أو العامل، هو املشرتط

 :أدلة عليه دلت وقد
 األكل ومن .]١٨٨:البقرة[  o n m l k :تعاىل اهللا قول :منها

 النبي عن وثبت الغرر، حرم اإلسالمي فالرشع الغرر، وهو ،Tاهللا حرم بام األكل بالباطل
 ،واملالمسة املاء، يف والسمك اهلواء، يف والطري الرضع، يف اللبن كبيع الغرر، بيع عن هنى أنه

 .ذلك غري إىل اةَّاملرص وهي املحفلة، الشاة بيع عن وهنى احلصاة، وبيع واملنابذة،
 العقد وهو ًغررا، تضمن قد العقد وهذا عنه، هنى قد الرشع فإن ًغررا تضمن عقد وكل

 ملن جنيه آالف عرشة أو جنيه ألف املال صاحب يعطي أن وهو ًأوال، الكاتب إليه أشار الذي
 إنه قلنا إن العقد فهذا السنة، يف ًجنيها مخسني جنيه ألف كل مقابل يعطيه أن عىل فيها، يتجر

 رشطت من فيستحقها ًجنيها اخلمسني إال السنة يف يربح ال لعله ألنه ًغررا؛ تضمن فقد ضاربةم
 .ًشيئا اآلخر يستحق وال له،

 أن العادلة الرشعية وصفتها ومال جهد شيئني من تتكون فاملضاربة :أخرى جهة ومن
 يرس فإن العمل، وهو اجلهد، يقدم واآلخر التجارة، منه تتكون الذي املال الرشيكني أحد يدفع
 وخرس ماله، املال صاحب خرس خسارة اهللا كتب وإن االتفاق، موجب عىل اقتسامه ًربحا اهللا

 .جهده العامل
 الربح كل من لإلفالس اآلخر يعرض الرشط هذا فإن ًمعينا؛ ًشيئا أحدمها اشرتط إن أما

 ًشيئا الرشيكني أحد اشرتاط يصح ال أنه إىل الفقهاء مجيع ذهب فقد ذلك أجل من بعضه، أو
 يشء عىل املزارعة عن النهي يف الصحيحني يف t خديج بن رافع حديث هلذا ويشهد ًمعينا،
 ولفظ كثر أو قل فيام املشاركة يتضمن عادل عقد ألنه الثمرة؛ يف شائع بقسط وإباحته ى مسم
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 وهلم ههذ لنا أن عىل األرض نكري وكنا ًحقال، األنصار أكثر كنا$ :قال t رافع عن احلديث،
 .#ينهنا فلم الورق فأما ، اهللا رسول ذلك عن فنهى هذه، خترج ومل هذه، أخرجت فربام ههذ

 األرض كراء عن خديج بن رافع سألت :قال قيس بن حنظلة طريق من ملسلم رواية ويف
 املاذيانات، عىل بام اهللا رسول عهد عىل يؤجرون الناس كان إنام به بأس ال$ :فقال بالذهب

 لذلك هذا إال كراء للناس يكن ومل هذا، ويسلم هذا فيهلك الزرع من وأشياء اجلداول الوأقب
 .#- النبي :أي- عنه زجر

 يتفق التي النسبة وأباح الزراعة، يف املعلوم املسمى عن هنى قد النبي أن ترى فأنت
 قل فيام رتكانيش بل رضر؛ وال فيه، غرر ال الذي العدل من ألهنا املال؛ وصاحب العامل عليها

 .كثر أو
 يرض ى مسم ًشيئا اشرتط ومن .#رضار وال رضر ال$ : النبي قول :ًأيضا األدلة ومن
 املسمى اليشء اشرتاط أن عىل أدلة فهذه برشيكه، اإلرضار أوقع قد بذلك يكون فإنه بصاحبه،
 صحة يف طالرش اهذ اشرتطوا ما السلف أن تعلم هنا ومن املضاربة، يف الرشيكني بأحد إرضار

 إال الربع أو الثلث، أو كالنصف الربح من معلومة نسبة للعامل يكون بأن :أي املضاربة
 اجلهل، إىل نسبهم فقد دليل بدون الرشط هذا اشرتطوا أهنم زعم فمن األدلة، هذه إىل مستندين

 .أوىل به وهو
 ملفتوننيا من وألمثالكم لكم جماراة ذلك نفعل إنام مضاربة؛ هذه سمى ومن :ًعارشا

 .عنده من جاء ما يربروا أن يريدون الذين الغرب عند من جاء وما بالغرب،
 ، رسوله لسان وعىل كتابه، يف اهللا حرمه الذي الفضل، ربا من هذا أن فاحلقيقة وإال
 هذا، عن رجع وقد جائز، بأنه قال أنه عباس ابن عن روي ما إال حتريمه، عىل األمة وأمجعت
 .وغريه النووي :منهم العلامء، نم مجاعة رجوعه حكى

 وعمر بكر، أيب طريق من ًمتفاضال بجنسه اجلنس بيع عن هنى أنه النبي عن صح وقد
 الدرداء، وأيب عبيد، بن وفضالة عمر، وابن هريرة، وأيب اخلدري، سعيد وأيب اخلطاب، بن

 .األحاديث تلك بعض لك أسوق وهأنا الصامت، بن وعبادة عفان، بن وعثامن
 واحلنطة بالتمر، التمر$ : اهللا رسول قال :قال t هريرة أيب عن مسلم، ىرو
 ما إال أربى، فقد استزاد أو زاد فمن بيد، ًيدا بمثل، ًمثال بامللح وامللح بالشعري، والشعري باحلنطة،
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 .#ألوانه اختلفت
 زاد نفم ،بمثل ًمثال بوزن ًوزنا بالفضة والفضة بوزن ًوزنا بالذهب الذهب$ :رواية ويف

 ).١٥٨٨( مسلم .#أربى فقد استزاد أو
 والفضة بالذهب، الذهب$ : اهللا رسول قال :قال t اخلدري سعيد أيب وعن

 زاد فمن بيد، ًيدا بمثل ًمثال بامللح وامللح بالتمر، والتمر بالشعري، والشعري بالرب، والرب بالفضة،
 .#سواء فيه واملعطي اآلخذ أربى فقد استزاد أو

 تبيعوا ال$ :قال اهللا رسول أن )٢١٧٧( رقم البخاري عند سعيد أليب رواية ويف
 ًمثال إال قِرَبالو قِرَالو تبيعوا وال بعض، عىل بعضها تشفوا وال بمثل، ًمثال إال بالذهب الذهب
 .#بناجز ًغائبا منها تبيعوا وال بعض عىل بعضها تشفوا وال بمثل،

 إال بالذهب الذهب تبيعوا ال$ :قوله عىل )٤/٣٨٠( احلديث هذا رشح يف احلافظ قال
 مرضوب من أصنافه مجيع الذهب يف ويدخل :قال .#بعض عىل بعضها تشفوا وال بمثل، ًمثال

 ًتبعا النووي ونقل ومغشوش وخالص وترب، وحيل ومكرس وصحيح ورديء وجيد ومنقوش
 .اإلمجاع ذلك يف لغريه

 يف مصدر وهو ،#بمثل ًمثال$ :ذر أيب ولغري بالرفع، ذر أليب كذا .#بمثل مثل$ :قوله
 عن صالح أيب بن سهيل رواية يف مسلم زاد بموزون، ًموزونا بالذهب يباع الذهب :أي احلال موضع

 .#بسواء سواء بمثل ًمثال بوزن ًوزنا إال$ :أبيه
 عىل بعضها تفضلوا :-الفاء وتشديد الشني وكرس أوله بضم-  .#تشفوا وال$ قوله

 .بعض
 بالذهب كالذهب ًموزونا كان سواء بجنسه جنس كل بيع يف يقال وهكذا :قلت

 وهذا بامللح، وامللح بالتمر، والتمر بالشعري، والشعري بالرب، كالرب ًمكيال أو بالفضة، والفضة
 .العلم أهل من إمجاعب

 يف الربا حتريم عىل املسلمون أمجع وقد :فقال مسلم، رشح يف النووي اإلمجاع حكى وقد
  <; : 9 8 7 :تعاىل اهللا قال وتفاريعه، ضابطه يف لفوااخت وإن اجلملة،

 الربا حتريم عىل األحاديث هذه يف ج النبي ونص مشهورة كثرية فيه واألحاديث .]٢٧٥:البقرة[
 .وامللح والتمر والشعري، والرب، والفضة، الذهب، :أشياء ستة يف
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 .القياس نفي يف أصلهم عىل ًبناء الستة هذه غري يف ربا ال :الظاهر أهل فقال
 يف يشاركه مما معناها يف ما إىل يتعدى بل بالستة؛ خيتص ال :سواهم العلامء مجيع وقال

  ...العلة
 جيوز ال أنه وعىل مؤجل وأحدمها بجنسه، الربوي بيع جيوز ال أنه عىل وأمجعوا :قال أن إىل
 عهاب إذا التقابض لقب التفرق جيوز ال وأنه بالذهب، كالذهب  حاال بجنسه بيع إذا التفاضل
 .بالشعري واحلنطة بالفضة كالذهب العلة يف يشاركه مما جنسه، بغري أو بجنسه

 شعري، بصاعي حنطة كصاع بيد ًيدا كان إذا اجلنس اختالف عند التفاضل جيوز أنه وعىل
 ).٩ص ١١ج( مسلم عىل النووي رشح من ’ا .هذا من يشء يف العلامء بني خالف وال

 املكي، قيس بن محيد حديث رشح يف : النمري الرب عبد البن التمهيد كتاب ويف
 أصوغ إين ،الرمحن عبد أبا يا :فقال صائغ، فجاءه t عمر بن اهللا عبد مع كنت  :قال جماهد عن

 عن فنهاه يدي عمل قدر ذلك يف فأستفضل وزنه من بأكثر ذلك من اليشء أبيع ثم الذهب،
 إىل انتهى حتى ذلك عن ينهاه اهللا وعبد املسألة، عليه يردد الصائغ فجعل عمر بن اهللا عبد ذلك
 ال بالدرهم، والدرهم بالدينار، الدينار$ :عمر بن اهللا عبد فقال لريكبها دابة إىل أو املسجد، باب
 .#إليكم وعهدنا إلينا، نبينا عهد بينهام فرق

 جيوز ال ذلك كل واألصفر األمحر والذهب والبيضاء السوداء فالفضة :رشحه يف قال
 الفضتني إحدى تكون أن إال حال كل عىل ًبسواء سواء بوزن ًوزنا بمثل ًمثال إال ببعض بعضه

 :أي- ألبتة ببعض بعضها بيع جيز مل كذلك كانت فإن جنسه غري من دخل فيه الذهبني أحد أو
 ).٢/٢٤٢ج( الرب عبد البن التمهيد من ’ا .سواء فيها الدخل أن العلم حييط أن إال - حاال

 يوجب وهو الرصف، يف يروى حديث أصح من وهذا ):٧ص ٢ج( يف ًأيضا قالو
 شذت فرقة إال عليه جممع أمر وهو وعينهام تربمها الذهب يف ًمجيعا والنسأ زدياداال حتريم

 .بيد ًيدا والتفاضل االزدياد فيها وأباحت
 فال سلمنيامل أمصار يف الفتوى يهملع تدور الذين الفقهاء من أحد القول هبذا قال وما

 كله باملغرب األندلس عامل الرب عبد ابن من واخلالف باإلمجاع أعلم فمن بالشذوذ، لالنشغال وجه
 ومن السابع، القرن يف الشام عامل النووي ومن اخلامس، ووسط وأول الرابع، القرن آخر يف

  .التاسع من األول والنصف الثامن القرن آخر يف مرص عامل حجر ابن احلافظ
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 ثم لنبيها ًوتصديقا رهبا، بكتاب ًإيامنا الربا حتريم عىل ًقرنا عرش أربعة األمة عأجتتم
 ومع حالل، بالفائدة يسمى الذي الربا إن :للمسلمني ليقول عرش اخلامس القرن يف مفتون يأيت
 أن املسلمون أهيا أيليق !؟اهللا عن ويوقع الرشع بلسان يتكلم ٍمفت لقب املفتون هذا حيمل ذلك
 إمجاع عن وخيرج املسلمني، مشاعر ويستفز اإلسالم، أعداء جياري ملن اللقب هذا طىيع

 !؟مضت ًقرنا عرش أربعة يف علامئهم
 .مضاربة هذه إنام :قائل قال فإن
 :ألمور بصحيح ليس هذا :قلنا
 آخر، شخص من والعمل شخص، من املال يكون أن فيها البد املضاربة أن :أوهلا
 الوقت نفس يف وهو والثلث، والربع، كالنصف، معلومة مشاعة نسبةب الربح يف ويشرتكان
 .العدد جمهول

 .عمله خيرس والعامل املال، من اخلسارة تكون بحيث اخلسارة يف يشرتكان ًأيضا :ًثانيا
 يف السائد بالسعر ويبيعها ًسلعا العامل يشرتي بحيث السلع املضاربة ميدان أن :ًثالثا

 ويسددون بفائدة، هذا يقرضون النقد فميداهنا البنوك أما ،خيرس أن اوإم يربح أن وإما السوق،
 إن- البنوك مضاربة وميدان حالل ةيالرشع املضاربة فميدان ،فافرتقا بفائدة، فواتريه هذا عن

 .حرام -مضاربة سميناها
 البنوك مضاربة وحمصول التصفية، بعد إال يعرف ال جمهول، الرشعية املضاربة وحمصول

 النرصانية ربا أو ،وأرب زدا :يقولون الذين اجلاهلية أهل ذلك يف وأسوهتم مرة، أول نم معلوم
 إليه وصلت ما واحلالل عليه، احلصول يمكن ال ما عندهم راماحلف باملادة إال تؤمن ال التي

 .طريق أي ومن صورة بأي أيدهيم
 يكون أن وهو األول، الرأي إقرارنا مع ونحن :-اهللا هداه- املفتي قول :عرش حادي

 األخذ من ًمانعا نرى ال الرشعية املضاربات يف األصل هو باعتباره ًمعينا ًقدرا ال ا نسبي الربح
 اآلراء من الرأيني من  كال ألن لذلك؛ املقتيض وجد إذا ًمقدما الربح حتديد وهو الثاين، بالرأي

 .واألحوال الظروف باختالف ختتلف التي االجتهادية
 :يأيت بام املقطع هذا عىل وأجيبك
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 مضاربة هلا تسميتك حمرمة أوجه يف الستثامرها للبنوك األموال إلعطاء تسميتك ً:أوال
 البنوك هذه عرفنا ما فنحن ،Tاهللا حرمه الذي الربا حتليل عىل التسرت منها تقصد باطلة تسمية

 أهنم بنوكال عمل من عرفناه الذي وإنام الربح؛ عىل منها لتحصل وباعتها؛ ًسلعا أخذت قد
 وهو بفائدة، يعطونه املقاصد من مقصد ألي يأخذه أو يبني، أو يتزوج، أن أراد ملن ًقرضا يعطون
 ًأثاثا يشرتي أن يريد ملن ويعطون مقسطة، ألف بعرشين ًنقدا ًألفا عرش ثامنية يبيعونه ًمثال أهنم
 هذا !؟حالل هذا فهل كذا السنة يف فائدة منه ويأخذون عليها التي الفواتري لتسديد ًنقودا لبيته
 حرمه الذي الربا باستحالل هللا حماربة أو مضاربة، هذه فهل مضاربة، تسميه الذي البنوك عمل
 . رسوله لسان وعىل كتابه يف

 إىل له ونسبتك رشعية مضاربة ووضحناه رشحناه الذي البنوك لعمل تسميتك :ًثانيا
�  :يقول عاىلت واهللا اهللا، عىل وكذب وهبتان، زور نسبة الرشع  ~ } | {
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 إذا ًمقدما الربح حتديد وهو الثاين، بالرأي األخذ من ًمانعا ترى ال نكأ قولك أما :ًثالثا
 الكبائر، من كبرية أتيت فقد وفعله مزاولته من ًمانعا الربا حتريم تعترب ال كنت إذا املقتيض وجد

 أن بك وأوىل كفر، اهللا حرم ما استحل من ألن الكفر؛ منها عليك خيشى العظائم، من وعظيمة
 إال ًمعاىف أمتي كل$ : النبي قال وقد رة،هاجامل جرم جرمك إىل تقرتف ال حتى نفسك تسرت

 .قال كام أو .#املجاهرون
 األحوال فباختال ختتلف التي االجتهادية اآلراء من الرأيني من  كال ألن :قولك :ًرابعا
 .والظروف

 :تعاىل فقال األوثان من بالرجس الزور قول اهللا قرن وقد زور، هذا قولك إن :وأقول
Á  À ¿ ¾ ½ ¼  » ]من ليس الربا إن .]٣٠:احلج 

 بأن الربا آكيلTاهللا توعد فقد القطعية، األحكام من ولكنه زعمك؛ حسب االجتهادية األمور
 الربا مثل اهللا أحله الذي البيع جعلوا ألهنم املس؛ من نالشيطا يتخبطه الذي يقوم كام يقوموا
® ¯  :فقال التوبة هلم وعرض النار، يف واخللود باملحاربة اهللا وتوعدهم اهللا، حرمه الذي

¶  µ ´ ³ ² ± °  ]٢٧٩:البقرة[. 
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 بيع وأنه النسيئة، وربا ًمتفاضال، بجنسه اجلنس بيع هو وأنه الفضل، ربا النبي وبني
 التفاضل فيه حيرم بجنسه اجلنس بيع وأن غائب، واآلخر حارض أحدمها جنسه، غريب اجلنس
 ًجنيها مخسني منها ليكسب جنيه ألف البنك أعطى فمن والتقابض التساوي فيه وجيب ،أوالنس
 ربا ًمرابيا كان ًجنيها اخلمسني باشرتاط نهإ إذ ؛النسيئة وربا الفضل ربا بني مجع فقد ا سنوي

 ألف منه باع أنه وذلك النسيئة ربا يف وقع فقد العام، هناية إىل املبلغ هذا منه باع هولكون الفضل؛
 .مؤجلة وخسمني بألف حارضة جنيه

 مؤجلة، ومخسني بألف أخرى مرة األلف وباع اخلمسني أخذ احلول رأس جاء فإذا
 !؟بالشبه اهللا حرم ما حيلل أن يريد مفتون إال حتريمه يف هذا بعد يشك فهل دواليك وهكذا

 متوه أن تقدر ال والسذج األغبياء عىل موهت إن أنك واعلم ،املفتي فضيلة يا اهللا فاتق
 Ó :يقول الذي اهللا عىل متوه ولن باحلق، بصائرهم اهللا نور من عىل  Ò  Ñ Ð  Ï  Î  Í
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 ًأمدا وبينه بينك أن القيامة يوم ّستود الذي السوء عمل من هذا مقالك أن أشك ال وأنا

 أبيت فإن الباطل، يف التامدي من خري احلق إىل الرجوع فإن احلق، إىل والرتاجع للتوبة وأدعوك ًبعيدا،
 .-وعال جل- اهللا إال اهامد يعلم ال هاوية إىل وقادك اهلوى بزمام زمك قد الشيطان أن فاعلم

 الطرفان اتفق متى الثاين بالرأي األخذ من ًمانعا نرى ال جيعلنا ومما :قولك :عرش الثاين
 :أمهها أمور ذلك عىل

 التي العبادات أو العقائد، من ليست التحديد عدم أو ًمقدما، للربح التحديد مسألة نأ
 رشعها التي اهللا رشيعة حدود يف الطرفني ترايض عىل تتوقف والتي فيها، التبديل أو التغيري جيوز ال

 .الناس مصالح لرعاية سبحانه
 فالزنا الرتايض، والتحريم التحليل يف املعيار كان فمتى منك، كبرية زلة هذه :وأقول

 ثبت وقد الرتايض، حيله ال ًأيضا والربا والزانية، الزاين بني الرتايض حيله ال ًمثال اهللا حرمه الذي
 ؟هذا لك أين من : النبي فقال .برين بتمر اهللا رسول إىل جاء t ًبالال أن$ :احلديث يف
 :ذلك عند النبي فقال النبي ليطعم بصاع صاعني منه فبعت رديء متر عندنا كان :بالل قال
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 اشرت ثم آخر ببيع التمر فبع تشرتي أن أردت ذاإ ولكن تفعل، ال ،الربا عني الربا عني أوه أوه
 .#به

 .الفضل ربا حتريم يف نص هو :العيد دقيق ابن لقا
 عني أوه$ النبي قال فقد ذلك ومع ًراضيا، بصاع الصاعني باع ًبالال أن :واملهم

 مل ما فيه تدخل وال يقل مل ما الرشع عىل تقل وال دكتور، يا اهللا فاتق اإلنكار، أشد وأنكر ،#الربا
 تقول عام سائلك اهللا فإن ؛كاذب ومتحل ممقوته بفلسفة الباطل أهل أعامل تربر وال منه، يكن

 .اهللا حرم ما إحاللك عىل يمجدونك الذين هبؤالء تغرت أن أحذرك وإين وتفعل،
 العقائد، من ليست التحديد وعدم ًمقدما للربح التحديد مسألة نأ قولك :عرش الثالث

 .العبادات من وال
 العبد، يأتيه ما لكل شاملة العبادة إن بالعبادة، الدكتور أهيا جهلك عىل يدل هذا :وأقول

 اهللا إىل العبد هبا يتقرب عبادات من أحكامه بجميع اإلسالمي فالدين يعتقده وما يرتكه، وما
 واملعامالت ذلك، وغري األرحام، وصلة الوالدين، وبر واحلج، والصوم، والزكاة، كالصالة،

 القرآن، به أخرب هو وما والعقائد، تاملعامال من ذلك يتبع وما وطالق، ونكاح ورشاء، بيع من
 املوت من سيأيت وما عليهم، املنزلة وكتبه السابقني، وأنبيائه ومالئكته اهللا عن السنة وصحيح

 ذلك كل والسعداء، األشقياء وحال والنار، واجلنة البعث ويوم الربزخ يف املوت بعد وما
 .عبادة

 يف جاء وقد عبادة، وإعطائه أخذه عن واالمتناع عبادة الربا حتريم فاعتقاد :وباجلملة
 وبعد أمه، الرجل حكين أن مثل :أيرسها ًحوبا وسبعون بضع الربا أن الربا تغليظ يف احلديث

 .العبادات من وال العقائد من ليس الربا إن :تقول كله هذا
 أو لتحليله، وحتايل الربا، حلأ ومن حرام، والربا ًربا، ًمقدما الربح حتديد إن :أقول

 ومتوه اهللا، حرم ما هلم تبيح للمسلمني فتنة تكون أن باهللا أعيذك وإين كافر، فهو حتريمه، يف كش
 .ٍمعتد ظامل فيها أنك عباده من واإليامن العلم وأهل اهللا يعلم ممجوجة بفلسفة

 مقتىض عىل كانت إن هللا، عبادة كلها وتروك وأفعال أقوال من العبد ترصفات مجيع إن
 ورفع عبادة، هللا طاعة اللحية فإعفاء ؛ذلك خالف كانت إن للهوى وعبادة اإلسالمي الرشع
 ومعاملة عبادة، اليمني جهة دون اليسار جهة عىل والبصق عبادة، هللا طاعة الكعبني عن الثوب
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 عبادة، املحرم املال وترك حله من املال وأخذ عبادة، الواجبة احلقوق وإعطاء عبادة، باحلسنى الناس
 وأكله ممارسته، يكون ال وكيف !؟عبادة ورسوله هللا طاعة الربا ترك يكون ال ففكي هذا وعىل

 .مفتون أو جاهل إال هذا يقول ال !؟للهوى وعبادة كربى، جريمة
 يف الطرفني ترايض عىل تتوقف التي االقتصادية املعامالت من هي وإنام :قولك وأما

 اهللا قول ذلك عىل دليلنا الناس لحمصا لرعاية سبحانه رشعها التي تعاىل اهللا رشيعة حدود
= < ? @  D C B A :تعاىل  < ;  : 9

G F E H ]املقطع هذا يف قلته ما آخر إىل ...]٢٩:النساء. 
 يف متناقض ولكنك !اإليامن حق به وتؤمن عنده، تقف أنك لو الكالم هذا أحسن وما
 تعاىل وبقوله ية،باآل تستدل أن تريد فأنت صحيح، أساس عىل تبن مل ألنك وكالمك وضعك

 هذا أن وتزعم ًمقدما، الربح حتديد إباحة عىل G F E D C B A H :فيها
 الناس، مصالح لرعاية رشعها التي اهللا رشيعة حدود يف :تقول ثم ،تراض عن التجارة من

 فكيف اهللا حرم ما وأبحت اهللا، رشيعة عن خرجت قد ًمقدما الربح لتحديد بإباحتك وأنت
 باجلاهلني، ًتغريرا اآلية هبذه املخالفة عىل وتستدل لذلك، خمالف وأنت اهللا، يعةرش حدود يف تقول

 .الغافلني عىل ًومتوهيا
 بالباطل أكل هبذا املال أكل تقول ،اهللا فاتق قصد؛ سوء عن إال منك حصل هذا أرى وما

 كان إنف الربا، من ليس أنه وتزعم الربا، تبيح ثم حرام ذلك وغري وغش وربا وهنب رسقة من
 دخولك من خري العار وحتمل اهللا، إىل تتوب أن أدعوك فإين املفتي، سامحة يا منك ًجهال هذا

 فتكون الباطل، ألهل قدوة تكون أن من خري تبت ثم جهل، عن هبذا أفتيت أنك :قيل لو النار،
 .القصد وراء من واهللا رشعية، صبغة عليه أضفيت ألنك باطلهم يف إمامهم

 زمان، كل يف الناس مصالح رعاية عىل تقوم اإلسالم رشيعة إن :ًثانيا :تقل :عرش الرابع
 .إلخ ... النصوص لبعض خمالفة ظاهرها يف الرعاية هذه تبدو وقد

 ترعى فتارة احلقوق، ومحاية املصالح، برعاية قامت اإلسالمية الرشيعة إن :وأقول
 رعاية أمثلة فمن ؛ًمجيعا امهمصلحت ترعى وتارة املجتمع، مصلحة ترعى وتارة الفرد، مصلحة
 بخري فهو منه يفاشرت تلقي، فمن الركبان تلقوا ال$ : النبي قول :حقه ومحاية الفرد مصلحة
 .#السوق ورد إذا النظرين
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 قد السوق من اخلارج ألن السوق؛ إىل الوارد تلقي عن النبي هنى احلديث هذا ففي
 الركبان لتلقي خيرج أن السوق يف انك من رعالشا فنهى جيهله والداخل فيه، السلعة سعر عرف
 .السوق ورد متى اخليار منه يواشرت يتلق ملن وجعل إليه، بالداخلني يغرر كي

  .املرصاة بيع وعن النجش عن النبي يهن :املجتمع حق رعاية ومن
 .#بعض من بعضهم اهللا يرزق الناس دعوا$ : النبي قول :ًمعا حقهام رعاية ومن

 التسعري عن النبي فامتناع ًبعضا بعضها يناقض ال :أي تتناقض ال اإلسالمية ةالرشيع ولكن
 أحد يطالبني وال اهللا، ألقى أن أرجو إين$ :بقوله ذلك علل ألنه الورع؛ خمرج خرج أنه يظهر
 .#بمظلمة منكم

 املجتمع ألن ذلك ؛التسعري يربر ما جمتمعه واقع من يلمس مل النبي أن :ًثانيا
 بعضهم كان فإذا ضافية عنه واألخبار وإيثار، وتعاطف تراحم جمتمع زمنه يف اإلسالمي
 دلوين ،ومالك أهلك يف لك اهللا بارك :األخ ويقول وماله، أهله يقاسمه أن أخيه عىل يعرض

 يعطوه أن أهله فيأمر السائل فيقف عنب بعنقود له فيؤتى ًمريضا يكون وبعضهم ،السوق عىل
 حتى منا، به أحق فالن أهل :قالوا بيت أهل أعطيه كلام غنم رأس بياتأ سبعة ويتهادى ًمجيعا،
 له وليس صائم، وهو ًمجيعا، به فيتصدق كثري بامل بعضهم ىلإ ويؤتى األول، البيت إىل يعود
  .ذكرتني هال :فيقول خادمه فيعاتبه حلم فطوره عىل

 يعرض واملاء ى،عطش منهم مجاعة يموت جمتمع !؟تسعري إىل حيتاج املجتمع هذا أمثل
 تسعري، إىل حيتاج ال النبي جمتمع أن عىل شواهد فهذه صاحبه، ىلإ يرده منهم وكل عليهم،

 حصل نإ أما ًظلام يكون وحينئذ ،بحقهم إجحاف فيه سيكون التسعري فإن هؤالء عىل سعر فإن
 .)١(الفرد تسلط من اجلامعة حلق محاية هذا يف يرون العلامء من املحققني فإن موجبه

 ،الفارق مع وقياس باطل، قياس فهو التسعري عىل فائدة تسمونه الذي للربا قياسك أما
 بيع عليهم يسعرون ثم املعارض، أصحاب به يشرتي الذي اجلملة بيع معرفة من فيه البد فالتسعري
 .املستهلكني عىل وال عليهم، ظلم فيه يكون الً معقوال ًربحا هلم جيعلوا بأن التفريق

 الرد وسبق الكفاية فيه بام فيه الكالم سبق حمض ربا فهي البنوك أصحاب عند ئدةالفا أما
                                   

 .كتاب احلسبة، لشيخ اإلسالم ابن تيمية:  انظر)١(
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 -اهللا رمحهم- الفقهاء بأن اعرتفت قد وأنت ،مضاربة أنه العمل هذا تسمية من تزعمه فيام كعلي
 ما صحة عىل االستدالل وسبق ،بالنسبة ًمعروفا العامل أجر يكون بأن :املضاربة يف يشرتطون

 .احلق هو وأنه ءالفقها قاله
 وجتعل سنني، وعرش ًقرنا عرش أربعة الفقهاء عليه مشى ما ترتك أن تريد أنت كنت فإذا

 ًكتابا تؤلف أن فبإمكانك اإلسالمي، االقتصاد وخيالف األوريب، االقتصاد يالئم ًجديدا ًفقها لك
 لويل فإن ذا،ه عىل ًقياسا فقولك هذا وعىل !الطنطاوي الفقه :وتسميه املخالفات هذه يتضمن
 البنوك حتدد أن تقتيض للناس املصلحة أن واخلربة العلم أهل استشارة بعد رأى إذا األمر

 .باطل قياس بذلك؛ كلفها ًمقدما األرباح
 قياس وال علة، قياس وال شبه، قياس هو فال األقيسة، أنواع من يشء عىل ينطبق ال ألنه

 تشبه الربوية للزيادة حتديد احلقيقة يف وهو ئدالفوا أو األرباح حتديد أن ادعيت فإن أولوية،
 .التسعري

 :يأيت ملا بصحيح ليس وهذا :قلنا
 .فافرتقا بنقد نقد بيع وهذا بنقد سلعة بيع يف التسعري ألن ً:أوال
 فيه يكون ال ًمعقوال ًربحا املسعر ليعطيه الرشاء قيمة معرفة من فيه البد التسعري أن :ًثانيا

 هي ما املال صاحب يا أنت تدري فال املحدد الربح أما املستهلك عىل وال التاجر، عىل ظلم
 .البنك ورائها من ويكسب يعملها التي األعامل

 كام %١٠٠ ربوية طريقة أمواهلم لتنمية البنوك أصحاب يامرسها التي الطريقة إن :ًثالثا
 .ذلك بيان سبق

 عىل ومنصوص عليه ومتوعد رم،حم ًربا الفائدة حتديد أن ناحية من ًأيضا الفارق :ًرابعا
 ومن فيه، خمتلف أمر عىل واإلمجاع والسنة بالكتاب عليه املجمع املحرم نقيس فكيف حتريمه

 .القياس من زعمته ما بطالن يتبني هنا
 املضاربة يف املتعاقدين أحد يقوم أن يمنع رشعي نص يوجد ال أنه قولك :عرش اخلامس

 .ًمقدما الربح بتحديد
 حيدد احلقل صاحب كان حيث املزارعة يف خديج بن رافع حديث لنا تقدم :وأقول

 الزرع، من ومواضع اجلداول، قبالأو املياه، جماري له يكون أن فيشرتط له تكون التي األماكن
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 بنسبة املعاملة :يقال أو الرشكة، وأجاز ذلك، عن النبي فنهى هذا، وخييب هذا فيصلح
 .ذلك أشبه وما والربع، والثلث، كالنصف الثمرة، يف شائعة

 يف رعةاواملز باملساقاة يقوموا أن عىل خيرب هيود عامل النبي أن ورد ما :هذا ومثل
 .الثمرة من :أي منها خيرج ما نصف عىل أرضها

 أو كالنصف، الثمر يف شائع جزء عىل واملزارعة املساقاة أباح إنام النبي أن ترى فأنت
 أدلة فهذه ؛الظلم إىل يؤدي ألنه املال لرب أو للعامل كان واءس املسمى ومنع الربع، أو الثلث،

 كنت إن فافهم هنا من أخذوا والفقهاء املضاربة يف أو املزارعة يف كان سواء املسمى منع عىل
 أخرب ألهنم خيرب؛ هيود عىل النبي لسمى التسمية يبيح الذمم خراب كان ولو تفهم،
 .ًذمما الناس

 وافية دراسة بعد إال ًمقدما الربح حيدد مل البنك أن معلوم :ًعاراب :قولك :عرش السادس
 بتعليامت يتم التحديد وهذا :قلت أن إىل ...واملحلية العاملية األسواق ألحوال ودقيقة ومستفيضة
 .البنوك بني احلكم بمنزلة يعترب الذي املركزي البنك من وتوجيهات

 تشعر ال أو تشعر، حيث من تعرتف وجعلك باحلقيقة، أنطقك الذي هللا احلمد :وأقول
 .عليها أو ،هلا وحيكم فيها، يتحكم خارجي لبنك والتبعية بالوالء تدين البنوك هذه بأن

 بأين لك أؤكد وأنا يقع وأين عليه، القائمون هم ومن البنك، هذا أنشأ من باهللا وأسألك
 .بصلة اإلسالم إىل يمت ال هيودي نظام ونظامها هيودية، فكرة البنوك فكرة أن وغريي أنا أعلم

 ...املال لصاحب منفعة فيه هذا زمننا يف ًمقدما الربح حتديد أن :ًخامسا :قلت :عرش السابع
 .إلخ

 الرأساميل النظام هو فهذا العاجلة املنفعة هو والتحريم للتحليل امليزان كان إن :فأقول
 العاجلة، املنفعة أجل من واخلمر الربا ويبيح العاجلة، املنفعة أجل من الزنا يبيح الذي األوريب
 أما دين، بال أصبحنا النظام اهذ طبقنا ومتى العاجلة، املنفعة أجل من والظلم الغش ويبيح
 خبري، عليم عند من نزل الذي الرشع فهو حممد أمة عند والتحريم التحليل يف املؤثر امليزان
 .تشاء ما لنفسك واخرت

 بناء مكرر كالم هو والتاسع والثامن والسابع سادسال البند يف قلته وما :عرش الثامن
 وإنام مضاربة البنوك تعمله ما أن زعمت أنك وهو منهار، أساس عىل وأسسته ،باطل أصل عىل
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 ًومتوهيا للحقائق ًقلبا يكون أن يعدو ال زعمته وما فيه، شك وال عليه، غبار ال واضح ًربا هو
 .البصائر وضعاف العلم قلييل عىل

  .وحكمه صفته عىل وجممع الفقهاء عند معروف عقد ةفاملضارب
 خالف وال :القراض كتاب يف الفكر دار طبع )٢/١٧٨( املجتهد بداية يف القرطبي قال

 يعطي أنه عىل وأمجعوا اإلسالم، فأقره اجلاهلية يف كان مما وأنه القراض، جواز يف املسلمني بني
 كان جزء :أي املال ربح من العامل يأخذه معلوم جزء عىل به يتجر أن عىل املال َالرجل ُالرجل
 يف الرخصة وأن املجهولة، اإلجارة من ًىمستثن هذا وأن ًنصفا، أو ًربعا، أو ًثلثا، عليه يتفقان
 ’ا .بالناس الرفق ملوضع هي إنام ذلك

 أن عىل وأمجعوا ):٥٣٠( :املضاربة كتاب )١٢٤ ص( اإلمجاع كتاب يف املنذر ابن وقال
 .جائز والدراهم دنانريبال القراض
 ما أو نصفه، أو الربح، ثلث املال رب عىل يشرتط أن للعامل أن عىل وأمجعوا ):٥٣١(
 .األجزاء من ًجزءا ًمعلوما ذلك يكون أن بعد عليه جيتمعان
 دراهم لنفسه امهكال أو أحدمها، فيه يشرتط الذي القراض إبطال عىل وأمجعوا ):٥٣٢(
 ’ا .معلومة

 .اإلمجاع مراتب يف ًأيضا حزم ابن املضاربة وهو القراض، عىل اعاإلمج ذكر وممن
 عليها املجمع صفته وأن املضاربة، وهو القراض، صفة عىل أمجعوا أهنم يتبني ذكر ومما

 والربح فيه، يتجر أن عىل مال له ليس لرجل ماله من ًمعلوما ًشيئا مال له الذي الرجل يعطي أن
 أو كالنصف فيه شائع الربح من جزء عىل االتفاق يكون أن برشط عليه اتفقا ما عىل بينهام

 .الربع أو الثلث،
 أو دراهم، إما النقدين أحد يكون نأ البد للتجارة املقدم املال أن عىل أمجعوا :ًثانيا

 .العروض عىل املضاربة جيوز ال وأنه دنانري،
 أو دراهم ًشيئا فسهلن العامل أو املال، صاحب سمى إذا أنه أمجعوا العلامء أن :ًثالثا

 .طنطاوي سيد املفتي قدره ما عىل رد وفيه تقدم، كام تبطل املضاربة فإن دنانري،
 الناس فيها يتاجر التي السلع هو فيه، يتاجر الذي املضاربة جمال أن عىل وأمجعوا :ًرابعا

 جنسه، بغري نقد بيع كان إن ًرصفا يسمى النقدين يف فاملتاجرة النقدين دون نوعها كان ا أي
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 والثاين حارض أحدمها أو الثاين من أكثر وأحدمها بجنسه كان إن ًوربا حارضان، وكالمها
 .غائب واآلخر حارض وأحدمها جنسه بغري واجلنس غائب،

 املباحة املضاربة من ًرشعا املحرم الواضح الربا وجعل اآلخر، يف أحدمها أدخل ومن
 .منه ليس ما عالرش يف وأدخل اإلسالم عىل افرتى فقد ًرشعا

 من ختاف َالَأ ،وتفعل تقول عام سائلك اهللا أن واعلم ،صوابك إىل وعد رجل يا اهللا فاتق
 تكون أهكذا !؟قبضته يف ًمجيعا العباد ونفوس نفسك ممن ختاف أال !؟واألرض السموات جبار

 فاعله هللا توعد الذي عليه املجمع باحلرام واحلالل بالباطل، احلق ختلط أن العلمية، األمانة
  !؟واآلخرة الدنيا يف واخلزي واملحق النار، يف واخللود باملحاربة
 تعمله ما وهذا بنقد، نقد بيع فالربا وواضحة كثرية واملضاربة الربا بني الفوارق إن
 ًنقدا يبيعون فهم بنقد نقد بيع معظمه نشاطها فيه متارس الذي البنوك وميدان اآلن البنوك
 عىل ليموه بينهام خلط فمن ذلك خالف املرشوعة واملضاربة ،ًاضالمتف مؤجل بنقد ًحارضا
 .املفرتي الكاذب إثم فعليه الناس

 جتعله وال اجتنابه، وارزقنا ًباطال الباطل وأرنا اتباعه، وارزقنا ا حق احلق أرنا اللهم :أقول ًوأخريا
 .ًكثريا ًتسليام وسلم وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل وسلم اهللا وصىل فنضل، علينا، ًملتبسا

 
 

 يفتح أن ويريد مال، رأس ولديه اجلنسية يمني وهو عيل عزيز شخص يوجد :السؤال
 ينقل أن مني فطلب السعودية، العربية اململكة وقوانني أنظمة يف له حيق ال وذلك البناء، ملواد مؤسسة
 اليمني ويقوم- ًأيضا الوالد باسم املؤسسة يفتح وأن األول، كفيله من ًبدال الوالد اسم عىل كفالته
 املؤسسة وكون كفالته، مقابل اًمعلوم ا سنوي اًمبلغ الوالد عىل وعرض ،شاء كيفام وإدارته بتشغيله
 ًخريا؟ اهللا جزاكم أفتونا حرام أم أوالده عىل يدخله حالل هو هل املبلغ هذا من الوالد فخاف باسمه

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 يف معلوم يشء وأخذ وخداع كذب وفيه له، وعصيان األمر، لويل خمالفة فيه هذا :وبعد
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 .والسالم فعله، لك أبيح فال ؛جمهول عمل مقابل

  

 مسابقة جيعل أن يف ورغب بالطويلة، ليست مدة قبل ا جتاري  حمال فتح شخص :السؤال
 هذه جتمع صندوق يف اإلجابة هذه وجتعل عنده من ًشيئا اشرتى من كل عليها باإلجابة يقوم

 الفائز يويعط إجابات ثالث وختتار اإلجابات هذه تفرز ذلك وبعد الزمن، من فرتة إىل اإلجابات
 من فيه وما املحل بمكان الناس تعريف الغرض بأن ًعلام ،كذا والثالث كذا والثاين كذا جائزة

 اإلجابة فضيلتكم من فنرجو دينية أسئلة فيها عليها جياب التي األسئلة أن ًوأيضا ،طيبة وجبات
 لك؟ذ مثل يف وقع من لكل نصيحة من لكم وهل السؤل، هذا نع

 وقد املقامرة، وهي I اهللا حرمه الذي امليرس من يعترب األمر هذا :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 $ % & ' ) ( * + ,  :يقول حيث باخلمرTاهللا قرنه

 / . - ]٩٠:املائدة[. 
 املحل هذا وصاحب ،صحيحة غري ةقبطري املال اكتساب منه املقصود امليرس أن ومعلوم

 هئورا من بسليك ا خيالي ًمكسبا يوهم بام لآلخرين إغراء دون من والرشاء للبيع  حمال فتح إذا
 أجل فمن وغش بالغري إرضار ذلك ويف ،غريه دون حمله من بالرشاء الناس ويغري ًكثريا ًماال
 قد الذي اهللا برزق معلومة جتارة ولاليز ويرتكه اهللا يتقي أن عليه وجيب ،امليرس من هو ذلك
 .التوفيق وباهللا احتيال، وأ حيلة غري من كتب

 

 من ًشيئا البقالة صاحب فأعطاه البقاالت إحدى من ًمبلغا يرصف أن الناس أحد أراد :السؤال
 .والسالم ًخريا جزيتم أفيدونا ؟ال أم جائز هذا فهل الباقي يعطيه فرتة بعد الباقي :وقال الرصف

 وإن ،يشء تأخري جيوز فال الرصف هو القصد كان نإ ،وبعد :- التوفيق وباهللا- اجلواب
  .ًوحراما ًربا ذلك كان ًشيئا أخر
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 فهذا العرص، بعد وأ ًغدا، الباقي :له وقال ً،رياال ستني فأعطاه مائة يرصف جاء لو ًفمثال
 دعن يكن ومل بعرشين أو بعرشة، حاجة املائة من اشرتى كان إن أما ،نسيئة ربا ألنه جيوز ال

 إىل يبقى والباقي املوجود يعطيه أن جيوز احلالة هذه يف فإنه له يرجع ما كامل البقالة صاحب
 كمسألة الرشاء مسألة فيجعلون يغلطون الناس من وكثري حرج، وال إثم بدون آخر وقت

 .التوفيق وباهللا خمتلف، فيها واحلكم الرصف،

 

 فيرتكه البائع عند مبلغ للمشرتي يتبقى ثم ًسلعا، البائع من يشرتي الناس بعض :السؤال
 ماله؟ فيأخذ املشرتي يعود أن إىل جتارته يف املبلغ بذلك البائع يترصف ثم يعود أن عىل

 ما فيه ليس فهذا ًبيعا كان إذا ماأ ،ًرصفا كان إذا يمنع وإنام يشء، ذلك يف ليس :اجلواب
 .ذلك يمنع

 
 

ً مثال املال من ًمبلغا ويعطيه تاجر إىل رجل يأيت أن وهو :الفعل هذا حكم ما :السؤال
 ني؟اليم كالريال أخرى بعملة آخر بلد يف هم الذين أهله إىل حيوله أن عىل السعودي بالريال

 فيها وحيرم التفاضل، فيها جيوز األخرى بالعملة العملة بيع ألن جيوز ال هذا :اجلواب
 جيوز ال فهذا اليمن يف يمنية عملة إىل حيوهلا وهو السعودية يف سعودية عملة يعطيه وكونه النسأ،
 .نسيئة ربا ألنه

ا يعطيه أن :هذا من والتخلص  ثم اليمنية عملةبال املبلغ يقبض أو اليمني، باملبلغ شيكً
 .والسالم ،حيوله ذلك بعد
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 صاحب هلم فقال حمل استئجار وأرادوا جتارة رشكات هلم شخصيات هناك :السؤال
 احلكم؟ فام اخلسارة يف يل دخل وال الفائدة ربع أريد ولكني ًإجيارا منكم أريد ما :املحل

 يف يكون إنام وهذا ،معلومة تكون أن البد واألجرة جمهول، أجر ألنه جيوز ال :اجلواب
 .غريها دون فيها رخصة املضاربة

 
 

 

 بعد معهم اتفقت وقد األجانب اإلخوان بعض يل يديره ا جتاري  حمال أملك :السؤال
 بأن ًعلام بيننا مناصفة األرباح تكون أن عىل لدي يعملوا أن عىل اخلاص مايل من للمحل التأسيس
 العمل هذا فهل شهري أجر مقابل إال ملبالع لألجنبي تسمح وال ذلك، متنع الدولة أنظمة
 من إثم يدركني وهل شهري؟ أجر مقابل لدي عامل بأهنم أدعي لكوين رشعية ناحية من خمالف
 من عليه وأحصل عليه حيصلون ما وهل الدولة؟ ألنظمة خمالف لكونه الوصف هذا جراء

 حرام؟ أم حالل مضت التي املدة خالل األرباح
 ناحية من ال نواح من إثم يلحقك نعم :أقول :-التسديد ومنه التوفيق وباهللا- اجلواب

 :واحدة
 ملواطنيها محاية نظامها يف وقررته رأته فيام للدولة عصيانك ناحية من إثم يلحقك :أوهلا

 أمر مواطنيها من وتنفيذه ،املرسلة املصالح يف منها ًاجتهادا يعترب وهذا غريهم، يزمحهم ال حتى
 .- وعال جل- هللا معصية فيه يكون وال عليه، ونيستطيع فيام هلم الزم

 أجراء؛ واوليس عندك، أجراء هؤالء أن تزعم حني للدولة اخلداع يف وقعت أنك :ًثانيا
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 .رشكاء ولكنهم
 وإن الفجور، إىل هيدي الكذب إن$ :احلديث يف جاء وقد الكذب يف وقعت :ًثالثا

 .#اجلنة إىل هيدي الرب إنو الرب، إىل هيدي الصدق وإن النار، إىل هيدي الفجور
 ؛حالل أنه يل يظهر فالذي الربح وهو وهلم لك حصل الذي الكسب حل أما :ًرابعا

 الواجب فإن لذا رشعي، ال نظامي هو فيه الذي واملنع ًرشعا، جائز هو ما وإياهم فعلت ألنك
 هللا معصية يكن مل فيام طاعة األمر ويل طاعة ألن األجرة إىل الرشكة عن معهم تتحول أن عليك
 .واجبة تعاىل

 اإلثم مواطن عن تبتعد أن عليك فيجب منك ًجهال فيه وقعت فيام وقعت قد كنت فإن
 اهللا ورمحة عليكم والسالم ،يسخطه ما وإياك وجنبنا رضاه فيه ملا وإياك اهللا وفقنا .املستقبل يف

 .وبركاته

 

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة ،هللا احلمد :السؤال
 البائع أعطيت سعودي ريال ألف ومخسني بعةبأر سكنية أرض قطعة اشرتيت :وبعد

 أسدده أن ومنعت اإلفراغ من منع أنه إال يل يفرغ أن منه وطلبت القيمة إمجايل من ًألفا عرشين
 آالف عرشة بزيادة بيننا يصلح أن سالنا بعض وحاول يطالبني للمحكمة تقدم مدة ميض وبعد
 يف الوقوع من ًوخروجا الزيادة هذه يف شاك وأنا فراغباإل البائع ويلزم األوىل القيمة عىل ريال
 .والسالم اهللا أثابكم ،شك من لدي ما زالةإل علم من اهللا أعطاكم بام تزويدي آمل والشبهة اإلثم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 يقوله كان فيام يدخل ألنه ربا فهذا التأخري مقابل يف اآلالف العرشة هذه كانت إذا :وبعد

 .ِبْوأر زد أو وتعجل ضع :اجلاهلية أهل
 العدل كاتب إىل يأيت أنه إال يبق ومل املتابعة حتملت أنك :تقول اإلفراغ مقابل يف كان وإن

 بأن ًوعلام العدل، كاتب إىل واإلتيان املتابعة، تتوىل ذلك بعد أنتو إلخ، ... البيع نفاذ ويقرر
 ما عىل املقابل أخذ ألن عليه مقابل أخذ له جيوز وال البيع، إلنفاذ البايع عىل واجب يشء البيع تقرير
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 .البيع عىل باالتفاق البايع عىل واجب البيع وإنفاذ جيوز ال الرشع بمحض وجب
 ويكون له، االرتداد قيمة بدفع مستعد أنك تقول فأنت دادارت أخذ من ًخوفا كان وإن
 بعد يشء يلزمك وال عليك بام وفيت قد أنك أرى فإين هذا وعىل ؛حسابك عىل االرتداد
 .التوفيق وباهللا املفعول، وساري ًنافذا البيع بعد أصبح الذي االتفاق

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا ظهحف- الشيخ فضيلة :السؤال
 العمل إن :له فقلت ربوي بنك يف عمله حول خالف رحيمي وبني بيني حصل :وبعد

 وأنا البنك، راتب بنفس ًعمال يل أوجد ًوأيضا أوالدي أطعم أين من :فقال .حرام البنك يف
 اإلجابة؟ أرجو حرام منه األكل فهل أتركه،

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم الصالةو هللا، احلمد :اجلواب
 عىل أعان ومن الربا عىل إعانة ألنه حرام؛ بالربا يتعامل الذي البنك يف العمل :وبعد

 وإذا .#وشاهديه ،وكاتبه وموكله، ،الربا آكل اهللا لعن$ : النبي قال وقد اللعنة، يف دخل الربا
 وسوء جهل فهذا العمل هذا من إال رزقه حيصل لن أنه يظن وكونه غريه، من اهللا فسريزقه تركه
̄ ° ±  ³² باهللا ظن  ® ¬ « ]٢١:امللك[.  

 كتب قد اهللا أن وليعلم .]٥٨:الذاريات[  Z Y X W V U T :وقال
 .التوفيق وباهللا والسالم، ،أمه بطن يف وهو رزقه

 
 

 وهل ًمجيعا؟ افيه التداين جيوز ال الربا حديث يف الواردة الستة األصناف هل :السؤال
 الرب؟ هو الدقيق وهل ًسابقا؟ الشعري هو اآلن املوجود الشعري

 بالنقدين املكيالت من حكمها يف وما وامللح والتمر والشعري الرب بيع جيوز :اجلواب
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 أو بامللح، والتمر بالشعري، كالرب بمكيل مكيل بيع لكن ًمؤجال؛ أو ًحارضا، البيع كان سواء
 اجلنس، اختلف إذا النسأ وحيرم التفاضل، فيه جيوز فهذا بالفضة بهكالذ بموزون موزون
 .التوفيق وباهللا العلة، واحتدت

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 ،ًبئرا خري فاعل فيها حفر وقد ،ةترك األرض وأصل زراعية، أرض لدينا يوجد :وبعد

 البئر مؤسس أوالد وبمسائلة عنها واستغنى عام، مائة قبل آثارها وانمحت اهندمت البئر ههذ
 حفرت البئر هذه أن ًعلام ذلك، يثبت ما عىل احلصول بعدم فردوا البئر مكان اشرتى والدكم هل
 يرعاكم؟ واهللا البئر، فيها حفرت التي األرض يف احلكم فام الرتكة، الزراعية أرضنا يف

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 بيع، ةوثيق توجد ومل تقولون، كام طويلة مدة من اندثرت قد البئر هذه كانت إذا :وبعد

 البئر فأرض تقولون، كام كة،وممل واألرض البئر حفر الذي أوالد عند وال عندكم ال توقيف وال
 صحيح، ناقل األصل هذا عن ينقلها مل ما الرتكة ألصحاب مملوكة كوهنا وهو أصلها، عىل باقية
 .التوفيق وباهللا

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 يتم أشخاص لسبعة تتسع ورقية شهادات ببيع تقوم إيطالية رشكة ًمؤخرا ظهرت :وبعد

 ًدوالرا ١٢٠ يدفع أن عليه الرشاء للشخص يمكن يولك الراجحي؛ بنك طريق عن تداوهلا
 للرشكة ًدوالرا ٤٠و مقابل بدون دةالشها يف األوىل املرتبة حيتل ملن ًدوالرا ٤٠ منه تكون بحيث

 التعامل، هذا يف مضمون املكسب بأن ًعلام الشهادة حيازة له تم قد الذي للبائع ًدوالرا ٤٠و
 هذا صحة عن أفيدونا عاملي بشكل ولكن االجتامعي؛ التكافل ضمن أمر أنه الرشكة وتظهر
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 .ًخريا اهللا وجزاكم ،ًرشعا التعامل
 آله وعىل حممد نبينا واملرسلني األنبياء أرشف عىل والسالم ةوالصال هللا، احلمد :اجلواب

 .وصحبه
T:  @ ? > = < ; : 9اهللا يقول :وبعد

 HG F E D C B A ]قبل من متنح التي الشهادة هذه إن .]٢٩:النساء 
 أربعون١٢٠الـ من يكون ما، مرتبة هبا حتتل ا أمريكي ًدوالرا ١٢٠ بمبلغ اإليطالية الرشكة
 ... وهكذا الشهادة قيمة ًدوالرا  ٤٠و األوىل، املرتبة احتل ملن ًدوالرا٤٠و للرشكة ًدوالرا

 أتباع تكونون كيف املسلمون أهيا فيا يفعلها؛ أن للمسلم جيوز ال حرام املعاملة هذه وإن
 وتطيعون له، تسمعون دراهم بضعة أجل من دينكم عىل هبا يقيض بلعبة أتاكم فمن ناعق كل

 !الرمحن؟ مراقبة أين !اإليامن؟ أين !اإلسالمية؟ القيم أين !تسعون؟و إليه وتقبلون
 رب يدي بني الوقوف ختشون أال !بالباطل األموال أكل عن هناكم اهللا أن تتذكرون أال
 الرتاقي إىل العرق ويبلغ الوليد، فيه يشيب يوم يف الكتاب ومنزل السحاب، وجمري األرباب،

 عن :أربع عن يسأل حتى القيامة يوم عبد قدما تزول لن$ : النبي قول تسمعوا أمل العبيد من
 ماذا علمه وعن أنفقه، وفيام اكتسبه، أين من ماله وعن أباله، فيام شبابه وعن أفناه، فيام عمره
 !؟#فيه عمل

 وما اهللا ذكر إال فيها ما ملعون ملعونة، الدنيا$ : النبي عن جاء ما تسمعوا أمل
 !؟#وااله

 بأذنه النبي فأخذ ميت ّسكأ بجدي وأصحابه هو مر النبي أن تسمعوا أمل
 ا حي كان لو إنه اهللا، رسول يا أحد ال :قالوا بدرهم؟ هذا له يكون أن حيب من$ :قال ثم ورفعه،
 .ألقوه هوانه من :قالوا هاهنا؟ ألقوه حني أهله عىل ًهينا هذا أترون : النبي فقال .ًمعيبا لكان
 اهللا عند تزن الدنيا كانت ولو أهله، عىل اجلدي هذا من اهللا عىل أهون اللدني : النبي فقال
 !؟#ماء رشبة منها ًكافرا سقى ما بعوضة جناح

 منه فأكلت ًحراما ًماال كسبت ربام أنك أتعلم تكسب فيام اهللا تتقي أال املسلم األخ أهيا
 من نبت حلم أيام$ : النبي عن جاء بام ًعداَّمتو وكنت حلمك، اعليه نبت أكالت أو ةأكل

 .#به أوىل فالنار سحت
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 نبي عىل العالم امللك أنزله ما وتنسى احلرام، أكل من إليه يدعونك ما إىل الكفار أتطيع
 فيه أنت عام وارجع ،صوابك إىل وعد هذا يا اهللا فاتق ،- والسالم الصالة عليه- حممد اإلسالم
 حينام ذرة عندك تساوي ال الدنيا لكانت اإليامن وسلبت بأرسها، الدنيا لك سيقت لو وواهللا
 باخلسار إال عليك يدخل ال زائل، مال يف رغبة محلته الذي والغرم سلبت، ما فداحة تعرف
 .والبوار

 بخري لك خيتم أن اهللا لعل اجلبار؛ امللك وراقب النار، أهل من تكون أن فاحذر
 .وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهللا وصىل اجلنة، ويدخلك

 
 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 )لكمبيوترا( اآليل احلاسب أجهزة من جمموعة هلم يشرتي أن تاجر من مجاعة طلب إذا :وبعد

 واختاروها بيعها مكان إىل معه ذهبوا أو األجهزة هذه من يرغبوهنا التي النوعية له ووصفوا
 معه عقدوا ذلك وبعد منزله، يف عنده وقبضها حازها وهو باسمه، البيعة ومتت ،هلم فاشرتاها بأنفسهم

 .املؤجلة طباألقسا يشرتوها بأن وذلك القيمة عىل وبينه بينهم االتفاق بعد آخر ًعقدا
 عىل معه نتفق ثم ومن معني، نوع رشاء عىل معه االتفاق لنا جيوز هل :هو والسؤال

 معه يتفق عندما وهل البيعة، هذه مثل يف املرشوع الترصف هو وما وبينه، بيننا جديد بعقد القيمة
 قيمة عىل يتفقان ثم األول املشرتي حيوزها ثم ألجله فيشرتهيا له معينة سيارة رشاء عىل شخص
 .ًخريا اهللا وجزاكم الصورة؟ هذه مثل يف يدخل هل التقسيط بسعر أخرى

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 رشائه عىل قدرته لعدم ًمعينا، ًشيئا له يشرتي أن التاجر من الرجل طلب إذا :وبعد

 ال فهذا غريه من يبيعها وإال منه الرشاء بينهام تم فإنه لنفسه، السلعة تلك يشرتي أنه عىل بالنقد
 االتفاق قبل ويملكها رحله إىل األول املشرتي حيوزها أن برشط أعلم فيام التحريم من فيه يشء
 .الثاين املشرتي وبني بينه
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 املشرتي من االشرتاط ينبغي أنه عىل جديد من التعاقد بينهام يتم ذلك عند ملكها فإذا
 لنفسه، يشرتهيا أنه يعقد التاجر لكوكذ لك، فالسلعة وإال منك اشرتيت إن له ليقو بأن الثاين

 .التوفيق وباهللا ذلك، مثل السيارة رشاء وكذلك

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 تويف أنه :وهو عليه، اإلجابة أريد سؤال -اهللا عافاكم- عندي الشيخ، فضيلة يا :وبعد

 البن أرضه بنصف وفاته قبل أوىص واملتوىف احلياة قيد عىل وكلهم وولد بنات مخس وله رجل
 ماله، بنصف الوصية جتوز فهل أبيه، عن ابنه دينه بسداد فقام ديون عليه كان املتوىف أن ًعلام ابنه

 .اجلزاء خري عنا اهللا زاكموج ،أفيدونا ال؟ أم الرتكة بقية من الدين خيصم وهل
 اليمنية اجلمهورية :السائل
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 الوصية يف واحليف جيوز، ال أمر وهذا للنساء، املضارة منها يظهر الوصية هذه :وبعد

 املوىص كان وإن هذا من ملفهوما بأن ًعلام الثلث؛ يف تنفذ الوصية هذه فإن والبد كان فإن حمرم،
 يف متأصل وداء خطري، أمر وهذا البنات، عىل االبن يفضل أن يقصد املويص أن وارث غري له

 .راجعون إليه وإنا هللا وإنا الزمان، قديم من املجتمع
 أسباع، مخسة البنات فعىل مرياثهم، بقدر ويتجزءونه ًمجيعا، الورثة عىل فهو الدين أما

 .التوفيق وباهللا بالرتكة، ملحق ألنه عان؛سب الولد وعىل

 

 تلك من اهللا إىل الرجل وتاب حالل بامل اختلط ثم حرام من ًماال اكتسب ٌرجل :السؤال
 ال؟ أم زكاة فيه هل املال ذلك حكم فام األموال

 ذلك، يقدر فهو يعرفه ال كان وإن احلرام، املال من يتخلص أن عليه جيب :اجلواب
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 حتى يبقيه وال عليه، يتوب أن اهللا لعل خريي عمل يف جيعله أو به، يتصدق بأن منه ويتخلص
 .حرام أنه ًمتيقنا كان إذا هذا الزكاة، فيه تلزمه

 

 ال :فقال كرسيدا سيارة يل ييشرت أن منه وطلبت السيارات جتار أحد إىل ذهبت :السؤال
 ألف ٨٠بـ معروف سعرها إن :يل وقال موجودة، تكون أسبوع بعد ولكن ا؛ حالي عنده يوجد
 البيع عقد موت السيارة، استامرة يل أحرض أسبوع بعد ثم مقدم، آالف وعرشة أقساط ريال

 وإنام باسمي يشرتها مل السيارة بأن ًعلام املعرض من سياريت إلخراج وذهبت املقدم، له ودفعت
 ا شهري أدفع بأنني ًعلام باسمي امللكية ونقلت منه، اشرتيت الذي املعرض صاحب باسم هي
 .اًأقساط ريال ومخسامئة ًألفا

 يف رأيكم فام ،ربا إهنا :يقول وبعضهم الربا عىل حتايل فيها الطريقة هذه بأن سمعت وقد
 .املسألة هذه يف التفصيل من بنوع مأجورين أفتونا البيع هذا

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 هذه فإن السيارة، يشرتي أن قبل واألقساط واملقدم بالقيمة أخربك قد كان إذا :وبعد

 والتخلص ذلك، لك قال حني منه قبلت أنك باعتبار ومنه منك حاصل والربا ًربا، تعد الصفقة
 .#الربا أو أوكسهام فله بيعة يف بيعتني باع من$ :حلديث النقدية، القيمة نكم يقبل بأن هذا من

 .التوفيق وباهللا أقلهام، :امأوكسه ومعنى

 

 من إليه للمتقدم يشرتي أن يف صالحية له البنوك من بنك إىل الذهاب حكم ما :السؤال
 مع املعاملة هذه يف فهل بالتقسيط عليه البنك يبيعها ذلك وبعد ،ما سلعة التجارية املحالت أحد
 ال؟ أم رشعي حمظور العمل هذا تعمل التي البنوك هذه أحد

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
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 أي عليه ويقسط ةحارض بنقود له يشرتي البنك ألن واضح؛ ًربا هي العملية هذه :وبعد
 حارض نقد بيع يعترب وهذا إليها، الربوية الفائدة إضافة بعد املؤجلة القيمة له يشرتي الذي عىل
 .جيوز ال حمرم، وهو ًمتفاضال، مؤجل بنقد

 ½ ¼ » º :فقال النهي أشد الربا عن كتابه يف هنى قد سبحانه واهللا
 ÂÁ À ¿ ¾ ]١٣٠:عمران آل[.  

 ) ( * + , ! " # $ % & ' :وقال
.- ]اآليات من ذلك غري إىل .]٢٧٥:البقرة. 

 والتمر بالشعري، والشعري ،بالرب والرب بالورق، والورق بالذهب، الذهب$ :احلديث ويف
 فيه واملعطي اآلخذ ،أربى فقد استزاد أو زاد فمن بيد، ًيدا ،بمثل ًمثال بامللح، وامللح بالتمر،
 الذهب وبيع الرصف :باب املساقاة، كتاب يف t ياخلدر سعيد أيب عن مسلم رواه .#سواء
 .ًنقدا بالورق

 الورق بيع من وهذه عقل، ملن كفاية ذكر وفيام ا، جد كثرية الربا حتريم عىل واألدلة
 :أي- ونسيئة ،- بعض من أكثر بعضه :يعني- ًمتفاضال بالفضة الفضة بيع من :أي بالورق،
 .التوفيق وباهللا اجتمعا، إذا فكيف بمفرده، رامح منهام وكل ،-ًغائبا وبعضه ًحارضا، بعضه
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 وما اإلسالمية، الطريقة عىل ذبح :كلمة عليها يوجد والتي املستوردة، اللحوم :السؤال
 حكمها؟

 ذبائح وحترم كتايب أو مسلم ذبحه سواء جوازه يف شك فال باليد كان إن الذبح :اجلواب
́ I:  µ اهللا لقول والوثنيني امللحدين  ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª

 º¹ ̧  ¶ ]٥:املائدة[. 
 ال الذبح فهذا اآلن مستعمل هو الذي الكهربائي، والصعق بالتدويخ، الذبح كان إذا أما

 أن يمكن ال باملاليني املسلمني لبالد املصدرة الذبائح هذه أن الظن عىل يغلب والذي جيوز،
 .األيدي ذبح من حتصل

 انترشت قد بلدان من يأيت وأكثرها السيام الكهربائية، اآلالت فيها تستعمل أهنا البد بل
 أن املسلم زملي ألنه الذبائح هذه يأكل أال املسلم حق يف األحوط فإن هذا وعىل الصناعة، فيها

 معظم أن يف ذكرنا ما عىل قوية والشبهة السيام حتريمه، يف شك ما يرتك نأو ينه،لد ستربئي
 :يقول والنبي ،ةاحلديث واآلالت الكهربائي بالصعق يتم الزمن وهذا اآلونة هذه يف الذبح

  .#يريبك ال ما إىل يريبك ما دع$
 .#وعرضه لدينه استربأ فقد الشبهات اتقى ومن$ :ويقول

 يستغرب ال اإلسالم أعداء فإن ؛اإلسالمية بالطريقة ذبح نهأ املذبوح غالف عىل الكتابة أما
 كان وإذا اهللا، حرم فيام إيقاعهم بقصد املسلمني عىل ًوتدجيال ًكذبا ذلك يقولوا أن منهم

 حتلون وال عقريتكم، حتلون :وقالوا امليتة، حل يف املسلمني ناظروا قد الكفار من أسالفهم
 .اهللا عقرية

 [ ZY X W V U T S R Q P :بقوله ذلك يف عليهم اهللا فرد
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 التي امليتة حل يف املسلمني جيادلوا أن الكفار من أوليائها إىل أوحت التي فالشياطني

 الطريقة عىل ذبح عليه يكتبوا ثم رشعي غري ًذبحا يذبحوا أن منهم يستغرب ال اهللا حرمها
 منهم، منعدمة والثقة السيام اهللا حرم فيام املسلمني إليقاع ًوقصدا التضليل، يف ًإمعانا اإلسالمية
 الطريقة عىل مذبوح أنه السمك علب عىل كتبوا أهنم سمعنا وقد عليهم ظاهرة والعداوة

 .وتضليلهم ودجلهم كذهبم، عىل ًدليال هذا يكفينا أفال اإلسالمية،
 باب من الكفار بالد من كانت إذا ةداملستور اللحوم أكل عن التنزه أرى أين :واخلالصة

 واإلحلادية الوثنية أما الكتابية، الدول من ًمستوردا كان إذا هذا ،األقل عىل الشبهات ترك
 .التوفيق وباهللا العلامء، بإمجاع ًأصال ذبائحهم فتحرم

 

 هي فهل وأكلتها، الذبح عند ليهاع التسمية ونسيت دجاجة، ذبحت لقد :السؤال
 حالل؟

 يمنع فال ًنسيانا، الذكاة يف تركت إذا التسمية ألن حالل، هي نعم هللا، احلمد :اجلواب
 : فقال ال، أم عليه أسمي ندري وال اللحم يأتينا :سئل ملا النبي لقول أكلها من ذلك

 .#وكلوا أنتم سموا$
 وباهللا حيل، مل ًنسيانا تركت وإن حله، يف طرش عليه التسمية فإن الصيد، بخالف وهذا

 .أمجعني وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل التوفيق،
 
 

*     *     * 
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 وما األفراح؟ عند فيه املرخص هو وما األعراس، يف الزلفة استعامل حكم ما :السؤال
 ةالزلف ترضب يالت للمرأة املال بعض للعرس احلارضات النسوة تدفع أن :وهو النقط، حكم

 املتزوج؟ أقارب من وبخاصة
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وال عرس يف ال جيوز ال واستعامهلا حمرمة، املحلية الزلفة أن مرة غري قلت قد :وبعد

 .والصحن النيدو علبة عنه تكفي صغري طبل وهو الدف هو العرس يف جيوز والذي غريه،
 الباطل عىل والعصاة للمطبلني تشجيع نهأل جيوز ال فإنه املطبلة عىل النقط أما
 .التوفيق وباهللا للامل، وتبذير والعصيان،

 

 السالم آمني، اهللا وفقه املكرم األخ حرضة إىل باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد من :اجلواب
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم

 كام العلامء، الفضيلة أصحاب إىل منك املوجه املرفقة الرسالة صورة عىل اطلعت :وبعد
 حممد بن وزيد النجمي، حييى بن أمحد الشيخني من الصادرة عليها املذيلة الفتوى عىل اطلعت
 الفتوى أن ونفيدك تصيل ال وهي تزوجتها، التي للمرأة النكاح صحة بعدم املدخيل هادي

 .#كفر فقد تركها فمن الصالة وبينهم بيننا الذي العهد$ : يالنب لقول صحيحة، املذكورة
 وليها بواسطة جديد من عليها تعقد أن فعليك فيك ترغب وهي فيها، ترغب كنت وإذا

 .الصالة ترك من توبتها بعد وذلك املرأة به ترىض حسبام ًقليال ولو جديد، بمهر
 يرضيه، ملا اجلميع يوفق أن اهللا وأسأل النكاح، شبهة أجل من أوالدك فهم األوالد أما
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 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم
 العام الرئيس

 واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات

 

 فتاة اأن ًخريا، اهللا وجزاك كتابة، األسئلة هذه عىل اإلجابة فضيلتكم من أرجو :السؤال
 الصالة، عىل حيافظ ال أنه منه الحظت الزواج وبعد يل ٌقريب وزوجي سنوات أربع منذ متزوجة
 وإذا اآلخر، البعض ويفطر بعضه يصوم أو رمضان، شهر ومصي ال أنه منه الحظت وبعدها
 العادة بعمل يقوم فإنه رفضت وإذا فأرفض، صائمة، وأنا معي اجلامع وحياول يليص ال فإنه صام

 .ويرفضها نصيحتي إىل يستمع ال ولكنه أنصحه؛ وأنا أمامي، رسيةال
 ومنذ رمضان، يف اخلمر يرشب بأنه صارحني الرمضان هذا ويف األيام بيننا ودارت

 واهتمني أنكر أبوه سأله وملا أهله، وأخربت يقلع ومل فنصحته، املخدرات ويستعمل سنوات
 إذا به ألحتفظ رشيط يف وسجلته يفعل، وكيف به يأيت أين من سألته أخرى ومرة بالكذب،
 .إياه وأسمعهم والدي وأعطيت إياه أعطيتهم أهله أمام كذبني

 اهتمني كشفته وملا به، اهتمته ما كل من سليم إنه :وقالوا له وحللوا به وذهبوا فصدقوا
 ملا واآلن أهيل، أخرب ومل وراجعني، فرتة طلقني قد اآلن وهو اهللا، يعلم كام بريئة وأنا بالرسقة،
 يف حيرم أنه مع ذلك يف إثم عيل فهل وجيامعني ًكثريا حرمني وقد وحرمني، ثانية طلقني فضحته
 لقلة منه أمتنع أم ،يوبنت ولدي أوالدي، أجل من إليه أعود هل حمتارة أنا واآلن غضب، حالة
 .والسالم ؟أبنائي أجل من إليه أعود وأ أخالقه، ودناءة دينه

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 جيوز وال إليه، تعودي أن لك جيوز ال فإنه ذكرتيها، التي الصفة هبذه زوجك كان إذا :وبعد

 واملستهرت كافر، الصالة تارك فإن مسلمة، وأنت كافر، وهو يطأك، نفسك من متكنيه أن لك
 .ينبالد مستهرت أنه أمره، ظاهر وهذا كافر، بالدين
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 هنار يف اجلامع عىل وإرصاره صومه وعدم رمضان، هنار يف اخلمر رشبه ذلك عىل والدليل
 كذلك كان ومن بالدين، استهتاره عىل يدل كله هذا أمامك، يستمني رفضت وإذا رمضان،

 .مستحل عمل عمله ألن كافر؛ فهو
 فإذا ليه،إ والعودة قبوله عىل أوالدك حب حيملك وال تفارقيه، أن به أنصحك فالذي

 هللا ًشيئا ترك من أن واعلمي اهللا يفاتق مثله، وتكوين قلبك اهللا يمسخ أن آمن فال ذلك فعلت
 بمثل الزواج فإن تأسفي فال الزواج فاتك ولو اآلخرة، يف أو الدنيا يف سواء منه ًخريا اهللا عوضه
 .لتوفيقا وباهللا لك، نصيحتي هذه اجلنة، يثيبك أن اهللا ولعل التأيم، منه خري هذا

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 ا، نفسي األوىل زوجتي عىل ًكثريا ذلك أثر وقد ثانية زوجة تزوجت أين أفيدكم :وبعد

 يمكن ال يمةجر ثانية زوجة من الزواج نيعترب ثحي يزرهنا الاليت النساء كالم كثرة ذلك وزاد
 .عليها املوافقة أو قبوهلا، للمرأة

 أن يمكن ال إنه :وتقول الزوجية، املعارشة طلب ا بات ًرفضا ترفض أهنا ذلك عىل ترتب وقد
 أو راضية، غري أهنا ًأيضا ملسته ومما عصمتي، يف الثانية الزوجة كانت طاملا ذلك عىل توافق
 نصيحة تقديم فضيلتكم من آمل لذا الزوجات دتعد به اهللا أحل الذي الرشعي باحلكم مسلمة

 .مستفيد سائل النساء؟ من وملثيالهتا خاصة هلا
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 األحكام، وسن الرشائع، فرشع احلق، ودين باهلدى ًحممدا نبيه أرسل اهللا فإن :وبعد

 يتزوج أن للرجل أن رسوله لسان وعىل كتابه، يف اهللا رشع مما وكان واحلرام، احلالل َّوبني
 .ورغبته قدرته حسب عىل يتزوج واحد وكل ،اًأربع أو ًثالثا، أو اثنتني أو واحدة

̀  i h g f e d cb a :تعاىل فقال  _ ̂  ] \ [ Z
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 أربع نع زاد ما يرتك أن أربع من أكثر وحتته أسلم من يأمر كان النبي أن صح وقد
 خيتار أن النبي فأمره نسوة عرش وعنده أسلم الثقفي سلمة بن غيالن أن$ :احلديث ففي
 .#ًأربعا منهن

 .ًأربعا منهن خيتار أن النبي فأمره نسوة، ثامن وعنده األسدي عمرية وأسلم
 من أكثر بني جيمع أن ألحد جيوز ال أنه اهللا رسول سنة دلت وقد :الشافعي قال

 .أربع
 بعض عن حكي ما إال العلامء بني عليه جممع الشافعي قاله الذي وهذا :كثري ابن قال
 أن أمجعت حممد أمة أن يتبني وهبذا تسع، إىل أربع من أكثر بني اجلمع جيوز أنه الروافض
 من يأيت ملا الرشعية احلكمة غاية هي وتلك زوجات أربع إىل واحدة من أكثر يتزوج أن للرجل
 :العلل

 .جمتمع كل يف الرجال من أكثر النساء أن :احلكم يف واملؤثرة األوىل
 .املتأيامت النساء عدد فيزيد للقتل يتعرضون الرجال أن :الثانية
 .زوجة إىل الرجل فيحتاج بمرض تصاب املرأة أن :الثالثة
 وثالثة ثانية، إىل فيحتاج قوية، الرجل طاقة تكون وقد وتنفس، حتيض املرأة أن :الرابعة

 .ورابعة
 .رضورة التعدد إىل فيحتاج قوية طاقة عنده الرجال بعض أن :اخلامسة
 تزوجوا$ : قال رشعي مقصد وتكثريه النسل، كثرة يف سبب التعدد أن :السادسة

  .#األمم بكم مكاثر فإين الولود، الودود
 الطعن وعدم له، واخلضوع احلكم هذا قبول مسلم كل عىل الواجب فإن هذا علم إذا

 ؛كفر عليه ًجممعا ًحكام أنكر ومن املسلمني، بني عليه ًجممعا ًحكام أنكر فقد أنكره ومن فيه،
 .العلم أهل قرر هكذا

 به جاء وفيمن فيه، وتطعني منه، وتتضجري احلكم، هذا تنكري أن اهللا أمة يا فإياك
 w v y x :أهلها ويف افيه اهللا قال التي للنار وجبةتمس وتكوين اهللا، غضب فتستحقي
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 قال ،عليك ما وأدي لك ما فخذي ًحقوقا عليك وأوجب ًحقوقا لك أوجب اهللا إن
 .]٢٢٨:البقرة[  t s r qp o n ml k j i h :تعاىل

 ًمرشوعا ًأمرا أتى فقد تزوج إذا زوجك إن وعقابه غضبه واحذري هللا،ا اتقي اهللا أمة يا
 اهللا ورمحة عليكم والسالم لك، وصيتي هذه ،به التربم أو رشع ما بإنكار عليك اهللا تغضبي فال

 .وبركاته
 أمرت لو$ :يقول فالنبي ؛زوجك طاعة عن اخلروج من ًأيضا أحذرك :ملحوظة

 .#عليها حقه لعظم لزوجها تسجد أن أةاملر ألمرت ألحد يسجد أن ًأحدا
 يف الذي بات عليها ًساخطا فبات فامتنعت فراشه إىل امرأته الرجل دعا إذا$ :ويقول

 .#تصبح حتى تلعنها املالئكة وتبيت عليها، ًساخطا السامء
 .والسالم ويرىض حيب ملا اجلميع اهللا وفق غضبه، واحذري اهللا إىل فتويب

 

 وهذا بالكلية، دراستي من األخرية السنة يف أزال ما وأنا خلطبتي، تقدم ا شاب إن :السؤال
 خلقة أهنا أم حادث بسبب هي هل أدري وال قدمه، يف بسيطة إعاقة به الشيخ فضيلة يا الشاب

 ال؟ أم به الزواج أقبل هل كوين يف حمتارة وأنا فيه، اهللا من
 إن وأخشى الطيبة، والصفات األخالقية، الناحية من ًطيبا ًكالما عنه أسمع أين العلم مع

 .سيئة ذلك بعد حيايت وتصبح أرتضيه، ال من َّإيل يتقدم فسوف رفضته
 سعيدة حيايت أعيش وحتى يل، ًمناسبا ترونه ما إىل بإرشادي التكرم فضيلتكم من فأرجو

 ًخريا؟ اهللا وجزاكم يل، اهللا قدره بام ةراضي ورمحته اهللا، بمشيئة
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وكذلك واخللق، الدين بصاحب واملسلمة املسلم حق يف االهتامم يكون أن ينبغي :وبعد
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  .#يداك تربت الدين بذات فاظفر$ :حلديث واخللق الدين صاحب عىل حترص أن جيب املرأة
 إن ثم اهللا، فاستخريي  بسيطة واإلعاقة وخلق، دين صاحب املذكور الشاب كان إن

 .التوفيق وباهللا فتندمي، ترديه وال عليه، وافقي لك، عزم

 
 

 أن له جيوز هل يديه عىل مداحل وهللا أسلمت، كافرة، خادمة عنده رجل :السؤال
 يديه؟ عىل أسلمت الذي وليها يكون فهل آخر رجل من تزوجت وإذا يتزوجها،

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 هلا كان فإن يديه، عىل فأسلمت، كافرة كانت التي اخلادمة هذه يتزوج أن له جيوز :وبعد

 تنتقل الوالية فإن ًكافرا؛ وليها كان بل يكن؛ مل إذا أما املسلم، بوليها إال جيز مل هبا يعقد مسلم ويل
 النبي لقول هبا العقد يتوىل الذي فهو مسلم رشعي قاض البلد يف كان فإذا املسلمة، السلطة عىل
: $له ويل ال من ويل السلطان#. 

 

 عن سألناكم وأن سبق ال؟ أم ًشغارا يعترب اآلخر عند واحد كل تزوج جمرد هل :لالسؤا
 النكاح؛ يف يوجد مل الرشط وهذا رشط فيه يكون أن البد الشغار أن وذكرتم بالشغار تزوج رجل
 من الزوجتني بتذهيب اآلباء أحد وقام ،أخيه ابن منهام ٌّكل جَّزو مهاافأبو ؛عم أوالد مها وإنام
 ال؟ أم شغار هذا يعترب هلف عنده،

 بعد حتسب فهل واحدة، طلقة زوجته طلق قد أحدمها فإن العقد، وجددوا شغار كان وإذا
 ذكرتم تبقى، بل خترج ال الثاين زوجة فإن وزوجته أحدمها اختصم إذا أهنام ًوأيضا ال؟ أم العقد
 ال؟ أم املهر يدفع وهل ،املكاتبة هذه حتصل ماذا فعىل امرأته وأهل الزوج بني مكاتبة حتصل أنه
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ًشغارا، يكون النكاح فإن املهر، من النكاح خال أو رشط، حصل إذا أنه بينت أنا :وبعد

 يقال واخللو ليبول، رفعها إذا برجله الكلب شغر من مأخوذ الرفع أو اخللو، الشغار ومعنى
 .شغلها عن خلت يعني كذا وظيفة شغرت

 ٌرشط وجد ولكن صوري؛ مهر وجد وإن لذلك، باطل فهو املهر من النكاح خال فإن
 ال أنه بينهام يكتبان ذلك من وللخروج باطل، النكاح فإن تلك، بنكاح إال يتم ال هذه نكاح بأن

 نفسها عىل خترب التي واألرسة لنفسها تصلح التي فاألرسة باألخرى، األرستني إلحدى تعلق
 وباهللا ا؛ رمزي ولو ًمهرا املرأة يوتعط القديم العقد وجيدد عليه، ويوقعان ذلك عىل ويشهدان
 .التوفيق

 

 الرشعية احلقوق ضمن تدخل والكي والغسيل الطبخ مثل الزوج خدمة هل :السؤال
 الزوجة؟ عىل للزوج

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :واباجل
 غري ذلك وغري والطحن والغسيل الطبخ أن الفقهاء من املتأخرين بعض يرى :وبعد

 ،-ًمطبوخا :أي-  ًناضجا ًطعاما لزوجته يشرتي أن الزوج عىل أوجبوا بل الزوجة؛ عىل واجب
  .كثرية ألدلة ذلك وغري والطحن بيتها، أهل وطعام طعامها، طبخ عليها املرأة أن واحلق

 .درعه قيمتها يف ورهنه ألهله نفقة شعري من ًصاعا ثالثني هيودي من أخذ النبي أن :منها
 من رأسها عىل أرضه من النوى فتنقل الزبري زوجها ختدم كانت بكر أيب بنت أسامء أن :ومنها

 .#أعتقني فكأنام$ :قالت ًدما،خا بكر أبو فأعطاها فرسه، تسوس وكانت فرسخ، مسافة
 .فرتجله عائشة إىل املسجد من رأسه خيرج كان النبي أن :ومنها
 بشعري وكيله إليها فأرسل اليمن إىل وانطلق زوجها، طلقها قيس بنت فاطمة أن :ومنها

 .احلديث ... نفقة من علينا لك ما واهللا :فقال خطته،سفت
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 جملت حتى وطحنت ثياهبا، اغربت حتى كنست اهللا رسول بنت فاطمة أن :ومنها
 .ذلك غري إىل.#وأحد بدر يتامى سبقك$ :هلا فقال ًخادما تسأله أبيها إىل جاءت ثم يداها،

 لو$ : النبي قال وقد لزوجها، الزوجة من اخلدمة وجوب عىل األدلة بعض هذه
 .التوفيق وباهللا .#عليها حقه لعظم ؛لزوجها تسجد أن املرأة ألمرت ألحد يسجد أن ًأحدا أمرت

 

 مـل األنصار نساء اهللا يرحم$ :ل عائشة تقول املحرتم، الشيخ فضيلة :السؤال
 من سؤايل عىل اإلجابة حرضتكم من التمس املنطلق هذا من #الدين يف التفقه من احلياء يمنعهن

 :حرج دون
 مع زوجي أن ومشكلتي ،تعاىل اهللا شاء إن ديني بأمور تزمةومل متعلمة، مسلمة زوجة أنا
 يف أجد التي األمور بعض يف منه أشتكي أين إال كثرية أمور يف إجيابياته أنكر وال له، احرتامي
 .حتملها من حرج نفيس

 أنه من ذلك غري إىل -إلخ ...تفهمي ال هبيمة، محارة،- بذيئة ًألفاظا يوجه ًمثال فهو
 من أمر يف ألناقشه اقرتبت كلام السكوت مني ويطلب ًأبدا، التفاهم يقبل وال املزاج، عصبي
 ًأوال، زوجك أطيعي :قال النساء عن اهللا رسول بكالم أكلمه وأ القرآن أقرأ وجدين إذا األمور

 .جهنم يف يرميك اهللا عاصية، يا عاصية، وأنت كذا، أفعل ثم
 أو متعبة، أكون ًأحيانا أنه إال حقوقه من ا حق أنقصه وال فيه، اهللا أخاف أين العلم مع
 عدنا وأن حصل أنه كله ذلك من واألهم االهتامات، عيل ويصب ذلك، يقدر ال ولكنه مريضة؛

 ال اًوقت قضينا أن بعد حصل ما ولكن وأطعته؛ نفيس عىل حتاملت لكني متعبني ما مكان من
 فقال فرفضت ذلك، يعلم وهو ا جد ويضايقني أكرهه أنا معني وضع يف طلبني لتفصيله داعي
 للشيطان يرتك ال حتى وإرضائه األمر فهم وحاولت ستلعنك، املالئكة عاصية أنت :ًغاضبا
 .اهللا إال يعلمها ال ليلة وبت جارح ولفظ قسوة بكل صدين لكنه ،فرصة

 نفيس عىل يؤثر وذلك متعب، أنه بحجة لفراشه دعاين أن بعد مرتني تركني نهأ العلم مع



  ٧٩  

 أفيدوين فراشه وأترك الكالم عدم إىل ما بيشء أعاتبه أن يل وهل ذلك، يف الدين رأي فام ،اًكثري
 ذلك؟ كلفني مهام ولرسوله هللا مطيعة سأكون اهللا شاء وإن اهللا، أفادكم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 الزوج عىل لك أوجبTاهللا أن واعلمي الورقة، من آلخرا اجلانب قرأت فقد :وبعد

 i h :تعاىل قال ؛وأرجح أكثر عليك حقوقه وجعل ًحقوقا، عليك له وأوجب ،ًحقوقا
 qp o n ml k j ]٢٢٨:البقرة[. 

 لعظم لزوجها تسجد أن املرأة ألمرت ألحد يسجد أن ًأحدا أمرت لو$ : النبي وقال
 صدور وعدم الفاضلة، األخالق وتبادل الزوجني، بني احمالرت جيب أنه إال .#عليها حقه

 إىل أحدمها من صدر فإن القبيحة، األعامل أو اجلارحة، األقوال من كانت سواء اإلساءة
 يعرتف أن امليسء وعىل يتحمل أن الثاين عىل وجب برشيته، بحكم ذلك، من يشء صاحبه
 .صاحبه من العفو ويطلب ته،ءبإسا

 وال يعذره، أن اآلخر عىل وجب معروف، عذر به أو مريض، الزوجني أحد كان فإن
 من طلب وإن فراشه، إىل طلبها إذا الكاذبة األعذار وتنتحل زوجها، متاطل أن للمرأة جيوز

 .فيه ملخلوق طاعة فال اهللا، حرم فيام إال تطيعه أن عليها وجب التمتع يف تطيعه أن الزوجة
 ةمالحظ مع جائز فهو لالقب يف الدبر من الوطء أما الدبر، يف الوطء هو اهللا حرمه والذي

 .اهللا حرمه فيام يقع أال :أي االحتياط
 أو ،-وجهها عىل مدبوسة :أي- جمبية زوجته يأيت أن للرجل جيوز أنه :العلم أهل قال وقد
 فال ًمعينا ًوضعا تكره زوجته أن الزوج علم فإن جائز، ذلك كل جنبها عىل أو ًرشحا، يرشحها
 يغضب أال الزوج عىل وجيب متنع، ال فهي ًأحيانا كان وإذا ًأحيانا، ذلك يفعل بل فيه؛ ليهاع يشدد
 فيه ملا اجلميع يوفق أن اهللا وأسال هذا، املتفامهة، الزوجية أحسن فام املهذب، اهلادئ العتاب من

 .والسالم رضاه
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 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 من الزفاف ليلة يف الناس اعتاده ما حول أمور عدة يف ناءإفتا فضيلتكم من نأمل :وبعد

 الدف بني العلامء فرق حيث الزفاف ليلة يف الطبول حكم ما :وهي عليها، احلكم نريد أمور
 ماو الزلفة، وهي الطبلة، يف احلكم نعرف مل ولكن حمرم؛ والزير جائز، الدف أن وبينوا والزير،
 الصحون؟ أو النيدو بعلم الزواج يف التشهري حكم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 بأن يشاع أنه :منها بأشياء يتم واإلعالن ،اإلعالن به يتم بام النكاح إعالن السنة :وبعد

 من يعمل الذي احلفل :نهاوم بالدف، الرضب :ومنها فالن، بنت فالنة عىل فالن زواج الليلة
 الفراقع عمل احلارض عرصنا يف زاد وقد الوليمة، عمل :ومنها والعروسة، العريس أهل قبل
 أذن وقد اإلرساف، حد إىل به خرجوا بل اإلعالن؛ عىل به وزادوا فيه، الناس أرسف ذيال

 والزير الزلفة أما ،والصحن النيدو علبة عنه وتكفي صغري طبل والدف ،بالدف الشارع
 فيام وبقي اإلعالن ملصلحة النكاح يف أبيح وإنام التحريم؛ فيه األصل الدف وحتى حمرمة، فهي
 .التحريم عىل عداه

 

 بالدف؟ الرضب عىل الرقص حكم وما الطبل، رضب عىل األجر تقايض حكم ما :السؤال
 رضب ألن وحرام، سحت هو بل جيوز ال الطبل رضب عىل األجر تقايض :اجلواب

 .حرام فهو عليه أخذ وما بنفسه، حرام هو الطبل
 ،الرقص أجاز العلم أهل من ًأحدا أعرف ال ،بالدف الرضب عىل الرقص حكم أما
 .اخلالعة أهل عمل من وكونه ذمه عنهم واملعروف
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 املغني ةشهاد تقبل ال :أصحابنا من الفقهاء وقال :إبليس تلبيس يف اجلوزي ابن قال
 .والرقاص

 :: القيم ابن وقال
   

   

   
 .التوفيق وباهللا

 

 ومعه رجل عىل نقبض أن ًأحيانا حيصل - اهللا سلمه- الوالد الفضيلة، صاحب :السؤال
 عقد بإجراء عليهم السرت املرأة وويل واملرأة الرجل من فيطلب حمرمة، خلوة حالة يف ومها امرأة

 .هلام النكاح عقد جيوز فهل هلام النكاح
 هإلي ونرجع عليه، نسري ًمنهجا ليكون بالتفصيل السؤال هذا عىل اإلجابة منكم أرجو

 اهللا ورمحة عليكم والسالم خطاكم اخلري طريق عىل ويسدد ويرعاكم حيفظكم واهللا احلاجة، عند
 .بجيزان الصديق بكر أيب هيئة مركز رئيس .وبركاته

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 النكاح عىل الجتامعا يف رغبا إذا الزانيني أن العلم أهل أقوال من فاألصح :وبعد
 يف مهام بن الرزاق عبد ذلك روى كام الصحابة من مجاعة أفتى وبذلك ذلك، هلام جاز الرشعي
 فعن ،)١٢٧٨٥( األثر رقم ،يتزوجها ثم بامرأة يزين الرجل :باب ،)٢٠٢ص/٧لدجم( مصنفه

 .#نكاح وآخره سفاح أمرمها أول$ :قال أنه عباس ابن
 .#حالل وآخره حرام زنا أمرمها أول بذلك سبأ ال$ :اهللا عبد بن جابر وعن
 أن يريد ثم بامرأة، ىزن رجل عن سئل أنه -عنه تعاىل اهللا ريض- الصديق بكر أيب وعن

 .#نكاح إىل سفاح من خرجا ؛يتزوجها أن من أفضل توبة من ما$ :قال يتزوجها
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 بن وعلقمة جبري، بن وسعيد ،ي عمر بن اهللا وعبد وعائشة، مسعود، ابن عن وروي
 .عباس وابن وجابر، بكر، أيب عن روي ما بمعنى - اهللا رمحهم- الشعثاء وأيب وطاوس، قيس

  .هبا أحق هو :الشعثاء أبو وقال
 .حيبها ألنه هبا؛ أحق هو :البرصي احلسن وعن
̀  :تعاىل قوله الفت ذلك، عن سئل أنه t مسعود ابن وعن  _ ^ ] \

 d c b a ]٢٥:الشورى[. 
 أمرمها ظهر إذا للزانية، الزاين نكاح جواز حيث من املعنى متقاربة فتاواهم هؤالء وكل

 كانت إن احلمل ووضع وتغريبهام عليهام، احلد إقامة بعد جائز بينهام النكاح فإن بالزنا، واعرتفا
 .ًحامال املرأة

 يف كذهبام من ًخوفا أنه إال أوىل باب من جيوز فإنه بالزنا، يعرتفا ومل خلوة يف وجدا إن أما
 ال فإنه لذلك محل عنه نشأ ربام الذي اخلفي االتصال من بينهام حيصل قد لعله ملا ًودفعا اإلنكار،
 احلمل عدم من والتأكد عليها، للكشف املستشفى إىل حتال أن بعد إال عليها له يعقد أن ينبغي
 .فيها

 حتى عليها يعقد مل حامل أهنا علم وإن هلام، العقد أجري احلمل من سليمة أهنا علم فإن
 زرع ماءه سقى من اهللا لعن$ احلديث يف جاء فقد جيوز ال احلمل وجود مع العقد ألن وحتد تضع
 .احلمل هو والزرع .#غريه

 ال؟ أم عليها العقد له جاز غريه، أحد يقرهبا مل أنه اعرتفت بأن له الزرع كان وإذا :قيل فإن
 :ألمرين جيوز ال :قلنا

 .االدعاء اذه يف كذبت أهنا ربام :األول
 باملاء خيتلط أن جيوز فال ؛رشعي غري بامء نبت قد فإنه له الزرع أن قدر لو أنه :الثاين
 .الرشعي

 أن جيوز إنه :يقال فقد يطأها مل أنه عىل - واملرأة الرجل :أي– اتفقا إذا أهنام :واخلالصة
 أمانة قلة أجل من واألحوط األوىل ولكن املخبآت؛ عن كشف وال بحث دون من هلام يعقد
 من سالمتها من التأكد بعد إال العقد هلام جيرى أال فيهم اخليانة وفشو الزمن، هذا يف الناس
 .وصحبه وآله حممد نبينا عىل اهللا وصىل أعلم، واهللا ،املستشفى بواسطة احلمل



  ٨٣  

 
 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 احلد بجلدمها احلكم وتم ًطفال، وأنجبت بامرأة الفاحشة فعل قد أخي أن فضيلتكم أفيد :وبعد

 فإهنام وجوار قرابة تربطهام واملرأة الرجل نإ وحيث بيش، إىل واملرأة صبياء، إىل الرجل وتغريب
 وبعد اآلن، عليها يعقد بأن التغريب حكم ينفذ أن قبل بالنكاح، بينهام الرشعي تصالاال يرغبان

 .والسالم ًخريا، جزيتم أفيدونا ال؟ أم جائز ذلك فهل الدخول يتم التغريب
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :-التوفيق وباهللا- اجلواب

 أهل أكثر قول يف جائز وتغريبهام عليهام احلد إقامة بعد لزانيةبا الزاين تزوج فإن :بعدأما 
 ،٢٠٢ص /٧ج( املصنف يف : الرزاق عبد روى فقد ؛والتابعني الصحابة من العلم
 ،ب اهللا عبد بن وجابر ،ب عباس ابن عن ذلك جواز )بعده وما -١٢٧٨٥ األثر رقم

 t مسعود بن اهللا وعبد ،ب عمر بن اهللا وعبد ،t الصديق بكر وأيب ،t اخلطاب بن وعمر
 .ل عائشة وعن

 قيس بن وعلقمة البرصي، واحلسن والزهري، جبري، بن سعيد عن :التابعني ومن
 .وطاوس النخعي،

 وعدم اجلواز حكى أنه الروياين عن ،)٢٢١ص ١٦ج( املهذب رشح املجموع يف وذكر
 والشافعي، ومالك، لعرتة،وا الزبري، بن وعروة املسيب، بن وسعيد طالب، أيب بن عيل عن التحريم
  .]٢٤:النساء[ 2 1 0 / . :تعاىل بقوله مستدلني ثور وأيب وربيعة،

 .t عمر ابن حديث من ماجه ابن أخرجه .#احلالل احلرام حيرم ال$ :وبحديث
 عمر بن اهللا عبد إسناده يف إخراجه بعد ماجه ابن قال ضعيف، فهو عمر، ابن حديث أما :قلت

 بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر بن اهللا عبد هو هذا عمر بن اهللا وعبد ضعيف، وهو العمري،
 ).٢٠١٥( رقم ماجه ابن ضعيف يف األلباين وضعفه ضعفوه، اخلطاب
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 ذلك وراء هو مما هبا واملزين .2 1 0 / . :اآلية من مأخوذ واجلواز
 .حمصنة غري كانت إن

 H N M L K J I :تعاىل اهللا قول وهي النور آية من ًأيضا ومأخوذ
Z Y X W VU T S R Q P O ]٣:النور[. 

 ينكحها ال والزانية مرشكة، أو زانية إال ا رشعي ًنكاحا ينكح ال الزاين أن اآلية هذه فظاهر
 املؤمنني عىل حيرم أنه :أي ﴾Z Y X W﴿ مرشك، أو ٍزان إال ا رشعي ًنكاحا

 بالزنا معروفة زانية منهم أحد ينكح أن حدوده عند الواقفني به املتحلني باإليامن املتصفني
 .فيه حمدودة

 ومحل ة،يزان إال االزن عىل الزاين تطاوع ال :أي ،الوطء هناك بالنكاح املراد إن :وقيل
 ذلك عىل واستدلوا التحريم، خمرج خترج ومل الذم، خمرج خرجت أهنا اآلية القول هذا أصحاب
 يد ّترد ال امرأيت إن ،اهللا رسول يا :فقال النبي إىل جاء ًرجال إن$ :فيه جاء الذي باحلديث
 :قال .نفيس تتبعها أن وأخاف أحبها إين :قال .طلقها :-رواية ويف- .غرهبا :قال .المس

 .#هبا فاستمتع
 :بأجوبة احلديث هذا عن :بالتحريم القائلون وجييب
 يف اجلوزي ابن أورده ذلك أجل ومن كثري، كالم فيه احلديث هذا أن :أحدها

 ًمرسال ًأيضا ورواه احلديث،...رجل ج النبي أتى :قال الزبري، أيب عن ًمرسال وضوعاتامل
 أنه حنبل بن أمحد عن ونقل ، اهللا رسول عن كالمها عطية بن وحسان عمري، بن عبيد عن
 .بترصف البيان أضواء من ’ا. اللله رسول عن يثبت ال ديثاحل هذا :قال

 داود، أبو رواه :-أورده أن بعد- املرام بلوغ يف قال فقد العسقالين حجر ابن أما
 ب عباس ابن عن آخر وجه من النسائي وأخرجه ثقات، ورجاله والبزار، والرتمذي،

 .#فأمسكها :قال .عنها أصرب ال :قال .طلقها$ :قال بلفظ
 .نظر فيه املوضوعات يف له اجلوزي ابن ذكر أن تعلم وهبذا :: الشنقيطي قال

 من ماله فتعطي سمح خلقها ألن ماله؛ حتفظ ال أهنا :#المس يد ترد ال$ معنى أن :الثاين
 اللمس، من ًالمسا ألن ملتمس؛ يد ترد ال :لقال املقصود هو هذا كان لو بأنه هذا ورد سأل،

 .الطلب من وملتمس
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 بحل النبي يأمره فلم متيقنة والعقدة مظنون، أمر منها الفاحشة وقوع أن :الثالث
 أن واملقصود األصح، هو اجلواب هذا ولعل يقع، ال وقد يقع قد مظنون ألمر ؛املتيقنة العقدة

 .األعفاء املؤمنني عىل هو إنام التحريم
 اهللا حرم ما عىل التقيا أن بعد اهللا أحل ما عىل التقائهام بجواز فالقول والزانية الزاين أما

 جواز عىل متفقة - همعلي اهللا رضوان- الصحابة فتاوى جاءت فقد ولذلك احلق؛ القول هو
 .والزانية الزاين بني النكاح

 نكاحها يريد ثم باملرأة، يزين الرجل عن سئل حني أفتى أنه ،ب عباس ابن فعن
 .#نكاح وآخره سفاح، أمرمها أول$ :فقال

 .#حالل وآخره حرام، أمرمها أول$ :فقال اهللا، عبد بن جابر ذلك بمثل وأفتى
 بعد زنيا وامرأة رجل بني جيمع أن حرص أنه مرع عن صحيح بسند الرزاق عبد وأخرج

 .الرجل فأبى نكاح يف احلد عليهام قامأ أن
 فيه آخر وبسند احلد، عليهام أقام أن بعد زنيا وامرأة رجل بني مجع أنه t بكر أيب وعن

 أفضل توبة من ما$ :قال يتزوجها أن يريد ثم بامرأة ىزن رجل عن سئل t بكر أبا أن جمهول
 .#نكاح إىل سفاح من خرجا جهايتزو أن من

 عن نافع، عن عمر، بن اهللا عبيد طريق من متصل بسند األوىل القصة البيهقي وأخرج
 .عمر بن اهللا عبد زوجة عبيد أيب بنت صفية

 البيهقي وأخرجه ،عبيد أيب بنت فيةص عن نافع، عن مالك، عن بكري، ابن طريق ومن
 عن إسحاق، بن حممد حدثنا :زائدة أيب بن زكريا بن ىحيي حدثنا :املديني بن عيل طريق من ًأيضا
 وهو كالم من بلوث عليه فالث رجل جاء إذ املسجد يف بكر أبو بينا$ :قال عمر ابن عن نافع،

 إن :قال .t عمر إليه فقام ،اًشأن هل فإن شأنه، يف فانظر إليه قم t لعمر بكر أبو فقال دهش،
 .ابنتك عىل سرتت أال اهللا قبحك :وقال صدره يف t عمر فصك ،بابنته فوقع ضعيف ضافه
 .ً#حوال أو ًعاما فغربا هبام وأمر اآلخر، من أحدمها تزوج ثم احلد، فرضبا بكر أبو هبام فأمر :قال

 يف اهللا عبيد وخالفه عمر، ابن عن نافع، عن إسحاق، بن حممد رواه هكذا :عيل قال
 صفية عن نافع، أخربين :اهللا عبيد حدثنا :سعيد بن حييى حدثنا :قال :عيل قال ولفظه إسناده
 بكر أيب إىل أخوها فجاء أخته فافتض ًرجال أضاف ًرجال أن عبيد أيب بنت صفية وهي :عيل قال
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 بكر قال .ثيب أم أبكر فقال به فأقر إليه فأرسل له ذلك فذكر -عنه تعاىل اهللا ريض-  الصديق
 .الياممة يوم قتل ثم :قال .بعد املرأة تزوج  الرجل إن ثم :قال فدك، إىل ونفاه مائة فجلده

 ٨ج( للبيهقي الكربى السنن من انتهى .نافع عن وغريه، مالك رواه وبمعناه :أمحد قال
 ).٢٢٣ص

 الراشدين؛ اخللفاء من ومها ذلك جواز عىل رأهيام اتفق ب وعمر بكر أبا أن :واملهم
 فقهاء من مجاعة رأي اممعه واتفق باآلخر الزانيني أحد تزويج جواز عىل -همأفضل بل-

 .والتابعني الصحابة
 بن وأمحد قتادة، عن مروي وهو ،تاب إذا إال الزانية يتزوج أن للزاين جيوز ال :قوم وقال

 .حنبل
 أن عندي العلم أهل قويل أظهر أن اعلم :قال حيث البيان، أضواء يف الشنقيطي جنح وإليه

 ،جائز نكاحهام فإن الذنب إىل يعودا أال ونويا منهام، كان ام عىل وندما الزنا، من تابا إن والزاين الزانية
 ).٦/٨٣( .’ا .له ذنب ال كمن الذنب من التائب فإن ،امتوبته بعد ينكحها أن له فيجوز

 وهو ،والعكس للزانية العفيف نكاح يف هو إنام التوبة رشط أن يل يظهر الذي :قلت
 P O N M L K J I H T S R Q :اآلية ظاهر من يتبادر الذي

Z Y X W VU ]٣:النور[. 
 فليس والزانية الزاين أما األعفاء، املؤمنني عىل هو إنام التحريم أن اآلية من فالظاهر

 .أعلم واهللا حتريم، عليهام
 أن للزاين جيوز ال :قال أنه البرصي احلسن عن ذكروا العلم أهل أن :املجموع يف ونقل

 .ًأبدا الزانية ينكح
 يف الرزاق عبد روى وقد البرصي، احلسن عن صح وإن يف،ضع قول وهذا :قلت
 حيبها ألنه هبا أحق هو والزانية الزاين يف قال أنه احلسن عن قتادة، عن معمر، عن املصنف،
 األول والقول البرصي، احلسن عن األصح هو وهذا ،)٢٠٦ص /٧ج( املصنف يف أخرجه
 أحد نكاح بأن والتابعني لصحابةا فتاوى عليه جرت الذي وهو الصحيح، هو به بدأت الذي

 .رشط غري من جائز لآلخر الزانيني
 النبي عن صح قد ألنه يصح وال جيوز ال حمرم فهو حبىل وهي الزانية، عىل الزاين عقد أما
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غريه زرع ماءه سقى من اهللا لعن$ :قال أنه#. 
 عيرش مانع واحلمل املوانع، من خلوها :عليها املعقود عىل العقد صحة رشط ومن

 احلمل بوضع احلامل عدة وجعل العدةTاهللا رشع ذلك أجل ومن عليها، العقد إجراء يمنع
 من ،هلا ًوحفظا لألنساب ًوصونا الرجال مياه فيها ختتلط أن لألرحام محاية العدة رشعت وإنام
 .تضيع أن

 هي اعرتفت وربام منه، فحملت بفالنة ىزن الذي هو ًفالنا أن علم إذا :قائل قال ولربام
 .زرعه والزرع ه،ؤما واملاء عليها، له يعقد أن من املانع هو فام ًمجيعا واعرتفا بذلك،

 الولد$ : النبي لقول رشعي غري ماء الزاين ماء أن :املفرتض السؤال هذا عىل وجياب
 غري املاء يبقى بل الرشعي غري باملاء الرشعي املاء خيتلط أن جيوز فال .#احلجر وللعاهر للفراش
 ونظف اجلنني خرج فإذا أمكن إن جزاءه، صاحبه ويأخذ هنايته إىل يصل حتى وحده عيالرش

 .العلم أهل أقوال من الصحيح القول هو وهذا العقد، صح الرحم
 املرأة نكاح جيوز ال أنه عندي العلم أهل قويل أظهر أن واعلم :البيان أضواء يف قال

 العلم أهل من جلامعة ًخالفا محلها تضع حتى هانكاح جيوز وال احلمل، وضع قبل الزنا من احلامل
 نكاح ألن حنيفة؛ أيب مذهب وهو وغريه الشافعي عن مروي وهو حامل، وهي نكاحها جيوز :قالوا

 :تعاىل قوله لذلك ويدل جيوز، ال وهو الغري، بامء الزرع سقي فيه غريه، من ًحامال امرأة الرجل
 ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ ]الطالق سورة .]٤:الطالق. 

 نكاح جيوز فال إليه الرجوع جيب دليل أخرجه ما إال اآلية هذه عموم من خيرج وال :قال
 فيجب محلهن، يضعن أن أجلهن احلوامل بأن اهللا رصح وقد عدهتا، أجل ينتهي حتى حامل

 ).٦/٨٣( البيان أضواء من انتهى .العموم هذا استصحاب
 عىل حنني غزوة يف املسبيات  وطءTاهللا حرم فقد ًختصيصا، العموم هلذا أعرف ال :قلت

ا ملكوهن الذين الرجال  احلامل تضع وأن بحيضة للحائل استرباء بعد إال يطئوهن أن ا رشعي ملكً
 بالسبي ملكت سواء أوىل باب من فغريه ًحامال كانت إذا وطأها عليه حمرم األمة لكام كان فإذا محلها

 يسرت أنه زعم ومن إليه، الطريق أو الوطء إىل لسبيلا هو ألنه جيوز ال والعقد، الرشاء، أو الرشعي،
 .التوفيق وباهللا ذلك، ثمإ وعليه اهللا، حدود تضييع يف تسبب فقد بذلك الزانية
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 واجباهتا، يف ويقرص ويلعنها، يرضهبا بأنه زوجها من فيه تشكو امرأة سؤال هذا :السؤال
 :وتقول إثم ذلك يف عليها يكون أن اهللا من خائفة وهي وحترمه منه، نفسها متنع ذلك بإزاء وهي
 ذلك؟ هلا جيوز فهل يشعر ال حيث من بيته من تتصدق إهنا

 .وصحبه آله وعىل نبيه عىل والسالم والصالة اهللا، محد بعد :اجلواب
 يف ربك تدعي وأن اهللا، ىلإ تشكيه أن جيب فهذا نفيس، بمرض مصابة كونك أما :وبعد

 مباحة هي التي األسباب تعميل أن مانع وال ذلك، عىل وحده القادر فهو به صابكأ ما رفع
 يفعل الذي هو وأنه اهللا، بيد كله األمر أن تعلمي أن جيب ذلك مع ولكنك املستشفى؛ كمراجعة

 .بك َّمـأل مما ويشفيك عنك يرفع أن اهللا لعل اهللا؛ إىل والترضع الدعاء من تكثري وأن يشاء، ما
 عليه  فيجب وقبيحة، سيئة معاملة يفه ؛ذكرتيها التي بالصورة لك زوجك لةمعام أما

 ال كام سبب بدون يرضبك أن له جيوز وال أوالد، ثامنية لك وأنت طاملا إليك، اإلساءة يرتك نأ
 اللعن فجريمة .#كقتله املؤمن ولعن$ : النبي قال وقد حمرم، اللعن ألن يلعنك، أن له جيوز

 عن يكف أن عليه الواجب فإن ذلك أجل من بالقتل شبيهة النبي اجعله عظيمة جريمة
 السيام باحلسنى، يعاملك أن مريضة أنك يعلم وهو عليه، جيب أنه كام املعاملة، هذه مثل

 .باإلساءة يزداد النفيس واملرض
 كونك وأما ًوخمرجا، ًفرجا لك اهللا جيعل حتى فاصربي تشتكيه، أن تريدين ال ولكونك

 عليه أنت ما عىل فاستمري مسلم كل عىل الواجب هو فهذا اآلخرة يف تفكرين ًودائام اهللا، نم ختافني
 .املواعظ وسامع الكريم، القرآن قراءة سامع من

 إن حقك وستوفني اآلخرة، يف عليك يفوت لن فإنه الدنيا، يف يشء فاتك إن أنه ميلواع
 عىل نفسك توطني وأن ،تصربي أن لك ينبغي ذلك أجل من زوجك لدى مظلمة لك كان

 .الصرب
 وإذا تصربي، أن لك ينبغي الذي بل منك؛ ينبغي ال فهذا زوجك حترمني كونك أما

 يمني كفارة فيه حتريم فكل منك، صدر الذي التحريم أما ذلك، له تبذيل أن نفسك منك طلب
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 إطعام وهي واحدة، كفارة ففيه واحد يشء عىل كان إن أما خاص، يشء عىل حتريم كل كان إن
 إيتاء عىل قادرة غري كنت إن أيام ثالثة صيام أو األرز، من كيلو مسكني لكل مساكني؛ عرشة

 .طعامباإل الكفارة
 .Tاهللا يتقي أن وعليه عليه، حرام فهذا والرشاب الطعام عليك يمنع كونه أما
 جالناض الطعام :أي املأكول يف جيوز فهذا يرض ومل يعلم ال وهو بيته، من الصدقة أما
 البيت يف يلزم ما رشاء أو العفش تغيري يمنع كونه أما أبنائك، عىل نقص هناك يكون أال برشط
 حمله، يف الطلب كان إن عليه جيب أنه احلقيقة يف فهذا األوالد كسوة أو واملواعني األثاث من
 كان إذا اهذ ذلك، عىل حياسبه واهللا آثم، فهو ومنع َّقرص فإن احلاجة، عليه ًشيئا تطلبي بأن :أي

 صعب عام وتتغايض تيرس ما تقبيل أن عليك فيجب ميسور، غري حاله كان إن أما ًقادرا،
 .ولزوجك لك وصيتي هذه وتعرس،

  .معك احلسنة للعرشة زوجك يوفق وأن يشفيك أن اهللا وأسأل
 اهللا أمر ما فهذا رضتك، وبني بينك فيام العدل عىل حيرص بأن ًأيضا زوجك أويص كام

 جاء مهااحدإ إىل لفام زوجتان هل كان من$ :األثر ويف ًجائرا، به يعد الذي امليل له وزجي وال به،
 .#مائل وشقه القيامة يوم

 .وصحبه وآله حممد نبينا عىل اهللا وصىل 

 
 

 ريال ألف ومخسون مخسة قدره مهر عىل واتفقوا ةأامر خطب ... ىيدع أخ يل :السؤال
 وزوجته إخوانه نحن فوكلنا تويف هبا يدخل أن وقبل املذكورة، املرأة عىل له وعقد ًكامال، دفعه
 ًمعاشا له وتقرر عليه، كانت ًديونا به سددنا احلقوق من حصل والذي احلقوق، مطالبة يف ًوكيال
 أفتونا هبا؟ يدخل مل وهو التقاعدي املعاش قتستح زوجته فهل لزوجته فرصفه ا تقاعدي

 .والسالم مأجورين
 يدخل ومل قران، عقد الزوجة هذه عىل عقد أخوك كان إذا :-التوفيق وباهللا- اجلواب
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 إنام التقاعد ألن تستحقه؛ فال التقاعدي املعاش أما العدة، وعليها ًكامال، املهر هلا فإن مات حتى
 جعلت التي الزوجية واجبات عليه هلا ووجب هبا متتع نأ للزوج سبق التي للزوجة يكون
 معاشات مصلحة تنبيه يلزم لذا ذلك وغري وكسوة ونفقة مسكن من له نفسها بذل مقابل ًرشعا

 ونفقة مسكن من زوجية حقوق عليه هلا جتب ومل الزوج هبا يدخل مل الزوجة هذه أن التقاعد
 هبا، مدخول الزوجة أن فهموا أهنم يظهر ألنه الصواب؛ إىل يعودوا حتى ذلك وغري وكسوة
 .والسالم

 
 

 الشيخ فضيلة وبركاته، اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 وتوجد ،-التسليم وأتم الصالة أفضل عليه- املصطفى بيت بآل نسبها يتصل قبيلة من نحن
 السادة من البيت آل من كان ملن إال بناتنا نزوج ال أننا وهي جد، عن اًأب ورثناها عادة لدينا

 العكس؟ أم I اهللا لرشع موافق هذا عملنا فهل واألرشاف
 ،منا شخص أقدم إذا أنه ًعلام آثمون؟ نحن فهل صواب غري فعلنا وكان هذا، فعلنا وإذا

 صواب عىل هم فهل وقاطعوه ذلك عليه وأنكروا القبيلة بقية هجره خلق وذا ًدينا ًرجال وزوج
 مأجورين؟ أفتونا ذلك كل يف احلق هو وما الرحم، لقطيعة اإلثم يناهلم أهنم أم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 T: K J I H G F E N M Lاهللا يقول: وبعد
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 بقطع األتقى هو عنده األكرم وأن وحواء، آدم مها وأنثى ذكر من كلنا أناTاهللا فأخرب

  .#آدم بنو كلكم$ :حديث ويف ولونه، وجنسه أصله عن النظر
 ألبيض وال أعجمي عىل لعريب فضل ال تراب من وآدم آدم، بنو كلكم$ :اآلخر احلديث ويف

 .#بالتقوى إال دأسو عىل
 يف فتنة تكن تفعلوا أن إال فزوجوه، وخلقه دينه ترضون من أتاكم إذا$ : النبي وقال
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 .#كبري وفساد األرض
 .#منه نكحواأو هند، أبا أنكحوا بياضة بني يا$ :قال النبي أن ًأيضا احلديث ويف

 .ًاماَّحج ًرجال وكان
 فاطمة وزوج مواله، حارثة نب بزيد عمته بنت جحش بنت زينب النبي زوج وقد

 .هلا القرشيني جهم وأيب معاوية، خطبة ورد زيد، بن بأسامة العامرية القرشية قيس بنت
 الكندي قيس بن األشعث بكر أبو وزوج أخته،ب ًبالال عوف بن الرمحن عبد وزوج

 من وحتى العرب، قبائل رسائ يزوجون كغريهم هاشم بني أن عىل أدلة كلها وهذه بأخته،
 دينه، يف ًمستقيام نفسه يف ًصاحلا منهم يكون من العجم وكذلك أصله، عىل أو الرق، عليه رىج

 وإن آثم، فهو النسب إال تزوجيه من يمنعه مل ومن احلق، هو هذا يزوج، فإنه أخالقه يف ًومقبوال
 أن وعليهم املخطئون هم ذلك أجل من وهيجرونه والسنة احلق اتبع من عىل يغضبون الذين
 ؛وآثمون خمطئون عوانس ويصبحن يعجزن حتى التزويج من بناهتم يمنعون والذين اهللا، إىل بوايتو

 .التوفيق وباهللا يديه، بني وسيقفون عليه قادمون هم الذي اهللا فليتقوا

 

 الثانية؟ الزوجة من البنه ًحمرما ابنتها أو األب زوجة أم هل :السؤال
  :-التوفيق وباهللا- واباجل

 :تعاىل اهللا لقوله وابنتها، أمها دون ًفصاعدا اجلد وأ األب تزوجها من عىل منصب التحريم
 KJ I H G F E D C B A @ ]وعىل .]٢٢:النساء 

 ذلك َّبني وقد جائز، ذلك فإن العكس، أو أمها، االبن وتزوج امرأة، األب تزوج فلو هذا
  .]٢٤:النساء[  2 1 0 / . :ةآي عىل تفسريه يف القرطبي

 .التوفيق وباهللا
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 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 من مكون وهو عليه، باإلجابة التفضل منكم ونرجو هذا، سؤالنا إليكم نقدم :وبعد

 ).ب أ،( فقرتني
 ما وهو املال من اًمبلغ منه يطلب فإنه والدها من امرأة ليخطب رجل جاء ذاإ أنه -أ
 وانظر إليهن أرسل أو إليهن، فاذهب النساء وأما يل، املال هذا للخاطب يقول ثم باملهر، يسمى

 يريدون الذي بهالذ كل فيها ورقة ويعطونه ذهب يريدون أهنم :فيقولون طلباهتن هي ما
 وإذا وجدهتا، وخلالتها هلا املال من اًمبلغ تطلب وأمها ،ةالسمي عشاء يسمى الامل من اًمبلغ ويطلبون
 وهو املال، من ًمبلغا يدفع أن بعد إال كبيقر ال :للبنت يقولون فإهنم والدخلة العقد ليلة جاءت

 العمل؟ هذا حكم فام الرص، أو الوزرة، فتحة يسمى ما
 أفيدونا أمها؟ أو املخطوبة والد يشرتطه املال من بمبلغ املخطوبة إىل النظر حكم ما - ب
 .مأجورين

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم هللا، احلمد :اجلواب
 أقول ولكن حرام؛ إهنا أقول أن أستطيع ال ًعابمت ًعرفا اآلن أصبحت التي األشياء هذه

 أوىل وتركها املنال، صعب وجتعله الرشعي، النكاح زمؤوت الزوج، كاهل تثقل األشياء هذه أن
 .والسالم

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ فضيلة :السؤال
 وأوالده زوجته إضافة عدم خيشى بعد وفيام التحليل، بطريقة بأجنبية تزوج رجل :وبعد

 يقوم فسو احلالة هذه ويف لك السامح يتم حتى اإلمارة إىل بالتقدم عليك شخص له فقال
 .له بالعقد الرشعي املأذون
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 .ًخريا اهللا زاكمج أفيدونا ال؟ أم جائز، أخرى مرة له العقد هل :هنا السؤال
 زالت ما كانت وإذا باطل، فالعقد التحليل طريقة عىل تزوجها كان إذا هللا، احلمد :اجلواب

 .يقالتوف وباهللا باحلرام، يعارشها فإنه وإال العقد، جيدد أن عليه فيجب معه

 
 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 وقت إىل يسهر زوجها إن تقول وجلة، خائفة وهي زوجها، من تشتكي امرأة :وبعد

 بعد الثانية الساعة البيت إىل ويعود الشيشة ورشب القات أكل عىل حابهأص مع الليل من متأخر
 يف منها يطلب ثم الصغار، أطفاهلا مع نائمة وهي نومها، من ويوقظها بعدها، أو الليل، فصمنت
 منها، فيغضب مستعدة، وال متهيئة، غري ألهنا فتمتنع جيامعها أن الليل من املتأخر الوقت هذا

 .ًخريا اهللا وجزاكم ؟ولزوجها املرأة هلذه نصيحتكم فام كثرية، لمشاك بينهام وحتصل
 ًتسليام وسلم وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب

 .ًكثريا
 ًسهرا السهر ينبغي ال بيته يف وحتى بيته، يف إال يسهر أال للزوج نصيحتي :ًأوال :وبعد

 والسهر العشاء قبل النوم عن النبي هنى وقد اجلامعة، يف الصبح صالة حضور من حيرمه
 .#بعده سمر وما العشاء، قبل اهللا رسول نام ما$ :ل عائشة قالت كام بعدها

 يؤخر أن يستحب اهللا رسول كان$ :قال حني t األسلمي برزة أيب عن ورد وكام
 لأللباين ماجه ابن حصحي يف ذلك انظر .#بعدها واحلديث قبلها، النوم يكره وكان العشاء،
 يكون الزوج أن زوجة كل حق من هو كام املرأة هذه حق ومن )٧٠٩و ٧٠٨( احلديث برقم
 أن اهللا نسأل رضورية حاجة يف إال بيته عن يتخلف ال العشاء بعد وباألخص الليل، يف عندها
 .رضاه فيه ملا املسلمني هيدي

 فيام صحهاتن وأن نفسها، متنعه وال ،تغضبه وأال زوجها، تطيع أن :للمرأة نصيحتي :ًثانيا
 النصيحة يتقبل أن وعليه عليه، اهللا أوجب ملا اإلضاعة وعدم اهللا، تقوى عىل وحتثه وبينها، بينه
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 .النصيحة تتقبل أن وعليها ينصحها أن عليه كام
 واملشاقة وباملعاكسة الشحناء، وتذهب األلفة تسود الزوجني بني فيام الودي وبالتفاهم

 وضياع الندم يصحبه الذي الطالق ذلك عن نتج وربام الوئام وعدم والشقاق، صاماخل حيصل
 .التوفيق وباهللا األرسة، وتفرق األوالد

 

 أمها أن البنت وعلم ًبنتا، منها وخلف طلقها ثم امرأة، تزوج رجل :الشيخ فضية :السؤال
 يدري ال وهو ابنتها، وتزوج طلقها ثم ر،آخ برجل تزوجت األول من طالقها بعد وأمها ماتت، قد
 أمها زوج هو زوجها أن البنت وعلمت أبوها مات فرتة وبعد ًأوالدا، منها وخلف ابنتها، أهنا
 .ًخريا اهللا جزاكم األوالد؟ ينسب من وإىل تفعل فامذا احلياة، قيد عىل أمها وأن

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 .جرمها من كبري قسط األب عىلو فظيعة، قصة هذه :وبعد
̧   » º ¹ :يقول تعاىل واهللا أمها، من البنت منع أنه ً:فأوال ¶ µ 
¾½ ¼ ]اهللا يقول القديس احلديث ويف .]٢٣٣:البقرةT: $من الرمحن من شجنة الرحم 

 فلو الزواج حصول يف تسبب وأمها البنت بني وبالقطيعة .#بتته قطعها ومن وصلته، وصلها
 .الزواج حدوث قبل األمر انكشاف إىل وألدى اخلطبة، حني ألخربهتا تعرفها كانت

 ًفالنا أن فكيف ا حضاري كان ولو إسالمي جمتمع يف هذا مثل حدوث أستغرب أنا :ًثانيا
 عن األم تسأل ال وكيف مطلقته، تزوج الذي هو هذا أن أبوها يعرف ال وكيف فالنة تزوج
 .طويلة سنني ابنته

 عظيمة، فوائد له النكاح بإعالن اإلسالمية الرشيعة أمر أن عىل تدل القصة هذه :ًثالثا
 .فالنة تزوج ًفالنا أن معرفة ومنها

 وإن إثم، عليهم يكون أال فأرجو يعلمون ال وهم ذلك، يف وقعوا أهنم اهللا علم إن :ًرابعا
 .عسري اهللا عند واحلساب طري،خ حقه يف فاألمر وتساهل علم بعضهم أن اهللا علم



  ٩٥  

 وهي علمه فور يفارقها أن وعليه ،ةشبه أوالد ألهنم به؛ فيلحقون األوالد أما :ًخامسا
 .والسالم عمل، بام  كال وسيجازي حميط وهبا رقيب، عباده أعامل عىل واهللا كذلك،

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا وفقه- الفاضل لشيخا حرضة :السؤال
 خارج املبيت بمعنى :أي- غريبة بلد يف وأهله زوجته وترك الزوج، سفر حكم ما :وبعد

 بدليله؟ احلكم بيان الرجاء ،البلدة هذه عن غريبان بأهنام ًعلام ،-الزوجة هبا تسكن التي البلدة
 .تهوبركا اهللا ورمحة عليكم والسالم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 اهللا سبيل يف جهاد أو إليه، حيتاج رضوري عمل أو لتجارة، سفره كان إذا ً:أوال :وبعد

 فهو احلاجات هذه من حاجة، بدون سفره كان إذا أما مستحب، بل جائز؛ فهذا الكفار قتال أي
 .له ينبغي ال

 .والتأديب التعليم حق من ًشيئا األوالد عىل يفوت أنه :ًثانيا
 تشويه السفهاء بعض حاول فربام فيهم، هلم خالق ال من تطمع بيته أهل عن غيبته أن :ًثالثا

 .وترويعهم عليهم، بالدخول أهله سمعة
 عمل فهذا البيت خارج باخلروج التعبد ترى مجاعة يف ًمنتظام الزوج هذا كان إذا أما

 عمرة، أو حج أو لغزو إال بيته من خيرج النبي كان فام النبي هلدي خمالفة منكرة بدعة
 .الدليل فعليه ذلك خالف زعم ومن

 بن عمر إىل امرأة جاءت وقد ًعاصيا، يعد زوجته فراش وهيجر البيت، يف يتعبد من حتى
 الليل قوموي النهار، يصوم زوجي إن املؤمنني أمري يا :فقالت سور بن كعب وعنده ،t اخلطاب
 .زوجك الرجل نعم :فقال

 .زوجها تشكو املؤمنني أمري يا إهنا :فقال
 من عرفت فإنك بينهام اقض :لكعب عمر فقال ،فجاءته بزوجك، ائتيني :هلا فقال

 بيوم عليه فقىض العبادة، يف رغبة عرشهتا ترك أنه وتبني مساءلتهام وبعد ،أعرف مل ما كالمها
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 مع حصل وهذا زوجات، أربع له أباحTاهللا ألن فيها؛ يتعبد له ٍلالي وثالثة ليال أربع من وليلة
 جلهاد وال رضوري، ألمر ال ةيالزوج بيت من خيرج من أما الزوجية، بيت يف يتعبد الزوج أن

 .والسالم ،ويستغفره اهللا إىل يتوب أن وعليه عاص، فهو مرشوع

 

 :النداء هذا أوجه املواطننيو املسئولني من يراه من إىل
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 والدنيا الدين يف كثرية ومنافع عظيمة، دئفوا من الرشعي للناكح ما تعلمون فأنتم :وبعد
 ووسيلة العفة، سبيل ألنه بتيسريه؛ وأمر فيه، ورغب الرشع، عليه حث فقد لذلك واآلخرة،
 البغاء ةأمح يف الرتدي من السالمة أومرف املصالح ىلع التعاون وطريق والتكاثر، التناسل
 وفوق واجلامعات، األفراد بني املستعصية األمراض انتشار يف ًسببا يكون الذي اخللقي والفساد

 تيسريه فإن وكذلك واآلخرة، الدنيا يف نقمة كل به حتل الذيTاهللا لغضب موجب ذلك
 أعظم من املزري باجلشع دونه يلولةواحل وتعسريهTاهللا إىل القربات أفضل من وتسهيله
  .املوبقات

 إىل وتوجيههم الناس، إلرشاد والقرى املدن يف جتولنا بسبب وسمعنا ورأينا ملسنا وقد
 ًطلبا علينا املشاكل من كثري عرض وبسبب غضبه، أسباب عن ويباعدهم اهللا، من يقرهبم ما

 والطمع الفاضح اجلشع من اخليال يف ريدو وال بالبال، خيطر ال ما حكمها، عن واستفتاء حللها
 طرق قطاع صورة يف املرأة أهل يصور مما املتزوج من األموال البتزاز املشني واالحتيال املزري
 .هوادة بال صاحبه من وينهبونه رمحة، بال املال يسلبون

 حتى كاألفاعي وينهشونه كالسباع عليه يعدون حتى بينهم اخلاطب قدما تستقر نأ فام
 ا شجي للهموم ًحليفا بالديون ًمثقال بادية ًعظاما ويرتكونه واللحم، اجللد عنه ايكشطو

 فيها يقيض أقل أو أكثر أو سنني وسبع ليتزوج، املال جيمع سنني عرش الشاب فيظل باألحزان
 هبا يمنع لكي هاءأسام هلم ونوع الشيطان هلم نوعها التي الطلبات بسبب حتملها التي الديون
 .بالسفاح اإليامن ضعفاء عنه فيستبدل عيالرش النكاح



  ٩٧  

 وهذه للمقىض تنزيل وهذا ةسد مقىض أو هدرة، وهذه قهوة، صبة وهذه نظرة، فهذه
 أخوال عشاء وهذا سميه، عشاء وهذا لألم، عشاء وهذا والزميالت، لألصحبات هدايا

 فتح وهذا رسير قيام وهذا سيارات، دخول وهذا خنه، فك وهذا وزره، فك أو وهذا وأعامم،
 .الزوج ببيت دخول قبل جلوس وهذا نقول، وهذا باب

 عرشة إىل ثالثة أو ألفني من بأقل منها واحدة كل يف الزوجة أهل يقنع ال كلها وهذه
 حتمله قد ما إىل باإلضافة وهذا بلغنا، كام ريال ألف ثالثني إىل أعالها وصل قد بل آالف؛
 ومخسني مائة إىل تصل قد والتي للزوجة وذهب لألم، وعشاء لألب مهر من العقد قبل الزوج
 .ًقليال أكثر أو ًقليال أقل أو ًألفا،

 باملواطنني وهنيب واملآيس املهازل ههلذ ا حد يضعوا أن باملسئولني هنيب فإنا لذا
 هلذه  حال يرونه ما تنفيذ عىل املسئولني مع يتعاونوا أن وأعياهنم القبائل عرفاء وباألخص

 معاجلة عىل اجلميع يتعاون وأن اخلري، داعي عن وتصامم احلق عىل مترد بمن ليغوالتب املشكلة
 بذلك نواملواطن يلتزم وأن ،سواه ما ويمنع للمهر، ًمعقوال ا حد جيعل بأن بجد املشكلة هذه
 .وتأزيمه الزواج منع جراء من املرتقب الرش نأمن حتى

 بركة النساء أكثر األثر يف جاء وقد وتسهيله الزواج تيسري يف واخلري الربكة بأن ًعلام
 .ًمهرا أيرسهن

 أال$ :t اخلطاب بن عمر قال :قال العجفاء أيب عن ماجه وابن الرتمذي، أخرج وقد
 نبي هبا أوالكم لكان اهللا عند تقوى أو الدنيا يف مكرمة كانت لو فإهنا ؛النساء صدقة يف تغالوا ال
 من أكثر عىل بناته من ًشيئا أنكح أو نسائه نم ًشيئا نكح  اهللا رسول علمت ما اهللا

 حديث :الرتمذي وقال ،)١٨٨٧( رقم احلديث لأللباين ماجه ابن صحيح .#أوقية عرشة اثنتي
 .صحيح حسن

 .ًدرمها وثامنون أربعامئة أوقية عرشة ثنااو ًدرمها أربعون :األوقية :قال
 عىل امرأة نكاح يالنب وأقر ًرياال، وعرشون مائة السعودي بالنقد وهي :قلت

 مخسة قيمته ما عىل عوف بن الرمحن عبد وتزوج حديد، من خاتم عىل أخرى ونكاح نعلني،
 الزواج ليسهل واهللع ةاملباها واتركوا الناس أهيا اهللا فاتقوا ا، سعودي ًوربعا ًرياال :أي دراهم،
 .التوفيق وباهللا الفساد، دابر وينقطع
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 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،- ورعاه اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 منكرات القرى بعض يف عندنا يوجد أنه املنطقة هذه أبناء نحن ًعلام نحيطكم :وبعد

 :ومنها القرى هذه يف تقام التي األفراح يف كثرية
 .والرصاص بالشحات النكاح إعالن -١
 .األقل عىل ريال بألف إال خمطوبته رىي أن للخاطب السامح عدم -٢
 الزوج يصعد القرى بعض ويف والكشف، الغناء أدوات من فيها يعمل وما املرسح -٣

 الزوج إخوة ًأيضا يصعد بعضهم أن وذكر النساء، مجهور أما ويقبلها املرسح عىل زوجته إىل
 .عليها ويتعرفوا املرأة يد ويقبلون
 ألن إرساف؛ وفيه فقط الزفاف ليلة ةالعروس سهتلب الذي األبيض الفرح فستان -٤

 .ريال ٢٥٠ واألجرة أكثر أو ألفني إىل وستامئة ألف من قيمته
 معينة بطريقة شعرها تعمل ةاملولب تسمى ةأالمر املدن بعض إىل ةبالعروس يذهبون -٥
 .شوكة أبو العايل الكعب وتلبسها والكحل واحلامورة باملكياج وجتملها الفل وتصف
 املغنيني جلب أو والغناء والزلفة الطبل رضب أو املسجل من الزفاف ليلة ألغاينا -٦
 .فرقهم مع واملغنيات
 .الفجر صالة وتضييع الثالثة أو للثانية أو الليل نصف بعد إىل فيه املبالغ السهر -٧
 .إرساف من فيها وما العزائم -٨
 .جالالر يسمعه حتى املعروف بالغناء ألصواهتن النساء رفع -٩

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 حد إىل خيرج مل إذا رشعي مانع فيه ليس الرصاص أو بالشحات النكاح إعالن :وبعد
 الناس من كثري يفعله كام واإلزعاج اإلرساف حد إىل اإلعالن جتاوز فإن اإلزعاج أو اإلرساف
 .فحش إن التحريم وإىل الكراهة، إىل احلكم خرج
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 إىل املعقول حدود عن واخلروج فيه، باإلرساف التحريم إىل أو الكراهة ىلإ ينتقل واملباح
 .]٣١:األعراف[ 1 0 / . -, + * ) :تعاىل اهللا قال العبث

 ريال ألف أو املال، من بمبلغ إال خمطوبته يرى أن للخاطب السامح عدم :الثاين السؤال
 .يكثر وقد يقل قد

 قال وقد تعجبه، ال أو يعجبها، ال فلعله تراه، وأن خمطوبته يرى أن السنة أن :اباجلو
 أعني يف فإن ؛إليها فانظر اذهب :قال .ال :قال ؟إليها نظرت هل$ :امرأة خطب لرجل  النبي

 .مسلم أخرجه .#ًشيئا األنصار
 .#بينهام يؤدم أن أحرى فإنه إليها، فلينظر امرأة أحدكم خطب إذا$ :اآلخر واحلديث
 الفلوس أخذ أما ،ةخلو بدون أمكن إن والكفني كالوجه منها، ظهر ما إىل يكون والنظر

 شبه وجعلته الزواج أزمت التي السيئة العادات من وهو السلف، عن يؤثر مل فهذا النظر عىل
 .مستحيل

 من للعروس تعمل التي املنصة وهي منكرات، من فيه وما املرسح، :الثالث السؤال
 .إلخ ... الدار خارج من ترى حتى املنصة يرفعون أهنم فيها التي راتاملنك

 أما أرى فيام ذلك يف يشء فال ًكثريا ترفع ومل مستور، حمل يف املنصة كانت إن :فاجلواب
 إىل خرجت ًكثريا ًماال عليها أنفق أو الدار، خارج من عليها جيلس الذي يرى حتى رفعت إن
 .ذلك أجل من رمةحم أو مكروهة وكانت الرسف، حد

 ًأيضا إخوانه وارتقاء لزوجته وتقبيله للمنصة هؤوارتقا النساء بني العريس دخول أما
 فعلها ومن ،يفعلها أن ملسلم جيوز ال منكرات كلها فهذه أخيهم زوجة ليد وتقبيلهم املنصة عىل
  .اجالزو هذا مثل عن همءنسا يمنعوا أن القرية أهل عىل وجيب ،ديوث فهو هبا ريض أو

  .#إبليس سهام من مسموم سهم النظر$ :احلديث ويف
  .#النظر وزناها تزين العني$ :ًأيضا احلديث ويف
 .ديوث فهو زوجته يد ويقبلون املنصة عىل يرقون إخوته أن العريس ريض وإذا

 .األبيض الفرح فستان :الرابع والسؤال
 7 6 5 4 3 :ىلتعا اهللا قال جائز أنه األصل األبيض الفرح فستان :اجلواب

>= < ; : 9 8 ]مرتفعة، قيمته كانت إذا ولكن .اآلية ]٣٢:األعراف 
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 عن$ : النبي هنى وقد اإلرساف، حد إىل خيرج فإنه الزفاف، ليلة بعد منه يستفاد ال وهو
 .#املال وإضاعة السؤال وكثرة :وقال قيل،

 تعمل املولبة مىتس امرأة إىل املدن بعض إىل بالعروسة يذهبون :اخلامس والسؤال
 العايل الكعب وتلبس والكحل واحلامورة، باملكياج وجتملها الفل وتصف معينة، بطريقة شعرها
 .شوكة أبو له يقال الذي

 :ٍومعاص آفات فيه املرأة هذه إىل الذهاب :فاجلواب
 خرق بيتها غري يف ثياهبا نزعت امرأة أيام$ :احلديث ويف ،والبد عندها ثياهبا ختلع :أوهلا

 ).١/٤٧( جممع ،)٦/٣٠١( أمحد .#ًسرتا عنها اهللا
 فيكن الكافرات، الغرب بنساء وتشبهها مذمومة هيئة عىل شعرها جتعل لعلها :ثانيها

 .واملزينة املزينة آثامت كلهن
 الفل ذلك وفوق األطياب أنواع من رأسها يف وجعلت املرأة، هذه هلا )١(عظت إذا :ًثالثا

 فال ًبخورا أصابت امرأة أيام$ :احلديث ويف السيارة، يف اأهن ولو عاصية، فهي خرجت ثم
 هذا يف املنع أوىل باب فمن اجلامعة صالة شهود منعها النبي كان فإذا .#العشاء معنا تشهدن
 .السبيل

 اهللا ناأخرب وقد اهللا، خللق وتغيري مبتدعة بزينة جتميل واحلامورة باملكياج جتميلها :ًرابعا
̈  ©  «ª :بقوله نفسه عىل آىل -اهللا عنهل- إبليس أن تعاىل § 

 .األصيل لوهنا منً بدال محراء إىل الشفاه تغري فاحلامورة .]١١٩:النساء[
 األرداف ويظهر الكسور يسبب ذلك مع وهو فراتابالك تشبه العايل الكعب :ًخامسا
 .#منهم فهو بقوم تشبه من$ : النبي قال وقد والصدور،

 وفتح متتابعة هبا وامليش والنساء الرجال من املختلطة لسياراتا ركوب :السادس السؤال
 القرى يف هبا والدوران والزغاريد الرصاص أو بالشحات والرمي بالبواري والرضب األنوار

 .باحليل وجممالت العطور بأطيب ومتطيبات احللل أمجل البسات النساء أن مع
                                   

س أ رأسها األطياب واألعشاب العطرية وتضخم ريف هتامة جتمع يفهي طريقة يستعملها النساء :  عظت)١(
  . احلديث#..رءوسهن كأسنمة البخت $:  احلديثيفء املرأة حتى يكون كام جا
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 النساء مع الرجال فركوب فيه ما ةالفتن وأسباب البطر، من فيه العمل هذا أن :اجلواب
 الكاذي أو بالفل، ومزينات الطيب، بأحسن ومتطيبات احللل أمجل البسات وهن املحارم غري
 جيوز ال منكر كله هذا األصوات ورفع األنوار فتح مع وباألخص والنساء، للرجال عظيمة فتنة

 Óفـ هذا من أقل هو ما فيه يكفي واإلعالن فعله،  Ò  Ñ  Ð Ï Î Í
Ô ]كنتم إن الفتنة، وأسباب البطر مظاهر من اهللا غضب يوجب ما ودعوا .]٣١:النور 

 .#أمته تزين أو عبده، يزين أن اهللا من أغري أحد ال$ :مؤمنني
 مع واملغنيات املغنيني وجلب غريه أو املسجل من الزفاف ليلة ءالغنا :السابع السؤال

 احلكم؟ ما فرقهم
 عىل تدل التي الثابتة لألدلة التحريم الغناء يف صلاأل :-التوفيق وباهللا- اجلوابف
 األول برشوط بالدف والرضب الغناء من اللهو فيه فيجوز العرس ذلك من ويستثنى التحريم،

 فحيونا أتيناكم أتيناكم :قلتم هل$ :لعائشة النبي كقول املباح، من الغناء مادة تكون أن
 .#بواديكم حلت ما األمحر الذهب ولوال ،ريكمعذا سمنت ما السمراء احلنطة فلوال نحييكم،

 .الرجال يسمعهن ال مستورات بيت يف يكن أن :الثاين
 وهو بالطبل، عليه رضب فإن صغري طبل وهو فقط، بالدف عليه يرضب أن :الثالث

 .ًممنوعا واملباح ًحراما، احلالل انقلب الزلفة أو الزير،
 ؛واضح ِّبني وفسق عظيم منكر فهو فرقهن وأ فرقهم مع واملغنيات املغنيني استدعاء أما

 هم بام ريض فقد استقدمهم ومن وفجور وخالعة هتتك أصحاب واملغنيات املغنني هؤالء ألن
 سقطت ذلك فعل ومن للضاللة، اشرتاء فيه املال وبذل والفجور، واخلالعة التهتك من عليه

 .توبته تظهر أن إال شهادته وردت فسقه، وثبت عدالته
 .الليل منتصف بعد الثالثة، أو الثانية الساعة إىل فيه املبالغ السهر :الثامن السؤال
 يف تسبب ومن جيوز ال الفجر، فريضة ضياع إىل يؤدي والذي فيه، املبالغ السهر أن :اجلواب

 ًمتهجدا بات ولو حتى منافق فهو منه تكرر وإذا كبرية، مرتكب عاص فهو وقتها عن الفجر إضاعة
 ورشب هلو عىل يبيتون الزمان آخر يف ًقوما أن$ : النبي عن صح وقد معصية عىل بات إذا فكيف

 .باهللا والعياذ .#اجلبل بعضهم عىل ويدك وخنازير، قردة مسخوا وقد فيصبحون
 .إرساف من فيها وما الوالئم :التاسع السؤال
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 بني وسطال واحلق حمرم الواجبات عن البخل أن كام حمرم والتبذير اإلرساف إن :اجلواب
!" # $ % & ' ) ( * + ,-  :تعاىل اهللا قال وذاك، هذا

 1 0 / . ]٣١:األعراف[.  
. /  9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 :تعاىل وقال

 : ]٢٩:اإلرساء[. 
 يف فالعبث املحرم يف االنفاق هو والتبذير املباح يف احلاجة عن الزيادة هو واإلرساف

 النبي عن صح وقد واخليالء، ةاملباها يقصد كان إذا وباألخص املباح، يف اإلرساف من الوالئم
: $خميلة وال إرساف، غري من وارشب كل#. 

 قال وقد اإلرساف، لذلك كفارة ليكون ؛الفقراء عىل الباقي يوزع أن وجب حصل فإن
 صفية عىل أومل .#بشاة ولو مـِلْوَأ$ :قال صفرة أثرة عليه رأى ملا عوف بن الرمحن لعبد النبي
 للتكلف ًمطرحا كان النبي أن يتبني هذا ومن وحلم، بخبز زينب عىل وأومل ومتر، قبسوي

 ًتسليام وسلم عليه اهللا صىل- هبديه والتأيس سنته اتباع عىل نحرص أن وينبغي ،للتيسري ًمتوخيا
 .-ًكثريا

 .املعروف بالغناء ألصواهتن النساء رفع :العارش والسؤال
 كتابه يفTاهللا قال وقد جيوز، ال بالغناء لصوهتا املرأة رفع :-التوفيق وباهللا- اجلواب

: ; > = < ? @  :هلن ًومؤدبا املؤمنات وسائر نبيه لنساء ًمعلام
A ]٣٢:األحزاب[. 

 خضع :قال .< ; : :قوله يف زيد ابن قال :: جرير ابن قال
 .الرجال قلوب يف يدخل مما للرجال النساء قول من يكره ما القول

 .]٣٢:األحزاب[  D C B :قوله يف عباس ابن عن طبيالقر وذكر
 وكذا األجانب خاطبت ذاإ تندب واملرأة ،املنكر عن وهناهن باملعروف باألمر أمرهن :قال
 بخفض مأمورة املرأة فإن صوت رفع غري من القول يف الغلظة إىل باملصاهرة عليها املحرمات

 .الكالم
 السهو عند يصفقن أن أمرهن النبي أن :مالكال بخفض مأمورات أهنن عىل يدل ومما
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 -التصفيح :رواية ويف- والتصفيق ،للرجال التسبيح$ :فقال الرجال حق يف التسبيح من ًبدال
 .#للنساء

 كف ظاهر عىل يدهيا إحدى بصفحة ترضب أن وهو التصفيق، بمعنى :والتصفيح
 باب فمن أصواهتن تسمع ال حتى لإلمام التسبيح من منعهن عِّاملرش كان فإذا األخرى،

 حتى به الصوت رفع أن إال املتقدمة بالرشوط العرس يف فيه ًمأذونا كان وإن فإنه الغناء أوىل
 .-التوفيق وباهللا-  جيوز ال الرجال يسمع

 

 قبله، تزوجت قد ةامرأ تزوج رجل يف -اهللا وفقكم-  العلم أهل قولكم ما :السؤال
 أن يريد أمه زوج قام تويف أن وبعد تويف واآلن وأنجب تزوج، أوالدها من الكبري إن ثم وأنجبت
 .والسالم مأجورين، أفتونا ال؟ أم ذلك جيوز فهل أمه وبني بينها فيجمع امرأته يتزوج

 مستفيد سائل
 .بهوصح آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 :ألمرين وامرأته الرجل أم بني الرجل جيمع أن جيوز أنه يل تبني الذي :وبعد
 .منها أجنبية ابنها زوجة أن :األول األمر
 أن جيز مل ًذكرا إحدامها أن قدر لو امرأتني بني جيمع ال :تقول التي القاعدة أن :الثاين األمر

 جيمع أن أجازوا اجلمهور أن بدليل النسب من بالقرابات خاصة القاعدة هذه أن األخرى يتزوج
 .وابنته رجل زوجة بني الرجل

 .التوفيق وباهللا أمه، وبني بينها فيجمع زوجته ابن بزوجة يتزوج أن هلذا جيوز :واخلالصة
 مما وكان عنها، ًكالما فيها أجد فلم املطوالت يف وبحثت املسألة هذه يف ًأوال توقفت :ملحوظة

 وبحثي توقفي وكان وزوجته، الرجل بنت بني اجلمع بجواز اجلمهور ولق قبل ذي من معلوم وهو ذكر
 إلدارات العام الرئيس وهو بذلك، مني أوىل هو من إىل الفتوى أسند أو قبيل ممن املسألة يف ًكالما ألجد

 .باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد الشيخ واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث
 للشيخ أرسلتها كتابتها وبعد هلا صدري وانرشح أعاله املدونة ىالفتو عىل يل عزم ثم
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 :ييل ما الفتوى أسفل يف فكتب برأيه، ألستأنس املدخيل حممد بن زيد
 واحد، فاحلكم منه؛ وبانت فارقها، وقد احلياة، قيد عىل زوجها كان ولو حتى :ملحوظة

 .ملدخيلا حممد بن زيد :هكذا وقع ثم .يل ظهر الذي وهذا أعلم، واهللا

 

 بحكم يعلم ال كان إنه ويقول م،١٩٨١ عام يف بشغار زوجه أباه إن يقول رجل :السؤال
 والراجح ريال، ألف عرش ةمخس العقد صك إن :ويقول ،يعمل ماذا يسأل جاء علم فلام الشغار،

 العمل؟ هو فام .هكذا كتبت بل زوجته، أهل إىل تسلم مل أهنا لديه
 من الشغار خال فإذا ليبول، رفعها إذ برجله الكلب شغر من مأخوذ الشغار :اجلواب

 سواء باطل فهو اآلخر، يف مرشوط النكاحني من  كال أن أي الزواج فيه اشرتط أو ،الصداق
 ومعناه ،ابني تزوج أن إال ابنك أزوج ال أين رشط معه ووجد صداق وجد أو الصداق، من خال
  .موليتك عن ترفع أن إال موليتي نع أرفع ال

 حتصل أن بعد العقد جتديد وجيب ًباطال، النكاح كان الرشط وجد فمتى هذا وعىل
 .التوفيق وباهللا للجميع، العقد تعيدون ثم وبينهم، بينك أو امرأتك وأهل أبيك بني مكاتبة

 
 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 .كتابة والتوجيه السؤال هذا عىل اإلجابة نرجو :وبعد
 الصغرية والطفلة ًتقريبا، سنوات ٤ حوايل تبلغ الكربى وبنتان ولد ويل مدرسة امرأة أنا

 وأسكن جيزان منطقة قرى إحدى يف مدرسة وأعمل ًتقريبا سنتان عمره والولد السنة تتجاوز ال
 معي وآخذ جيزان مدينة يف أهيل إىل أذهب األسبوع هناية ويف عريش أيب مدينة يف زوجي مع

 أن العلم مع عريش بأيب املنزل يف الشغالة عند الصغرية الطفلة وأترك والولد الكربى البنت
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 يف أو ل،اللي من متأخر وقت إىل إحضاري عن األحيان بعض يف ويتأخر بأخرى متزوج زوجي
 .الشغالة عند الفرتة هذه طيلة الصغرية البنت وتبقى الثاين، اليوم

 ذلك يف مسئولية عيل وهل الشغالة، عند الصغري الطفلة لرتكي بالنسبة هذا حكم فام
 مأجورين؟ وجهوين

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 :ثالثة أخطاء هناك :وبعد
 : لقوله جيوز؛ ال أمر وهذا حمرم، بدون الكيلومرتات آالف من الشغالة استقدام :اأوهل

 .#حمرم ذي مع إال وليلة يوم مسرية تسافر أن اآلخر، واليوم باهللا تؤمن المرأة حيل ال$
 للفتنة، وللشغالة لزوجك تعريض وهذا وحدها البيت يف للشغالة تركك :الثاين واخلطأ

 يؤمن ال أخرى جهة ومن أحد، عىل منها يؤمن وال حاصلة، ةنالفت لكن ا؛ًخري بزوجك نظن ونحن
 كله وهذا فرصتهم فتكون وحدها، البيت يف بأهنا اهللا خيافون ال الذين الشباب بعض يعلم أن

 .معك بأخذها كلها االحتامالت هذه لتقطعي معك أخذتيها اإذ ولكن حتقيق؛ ال جتويز
 الشغالة كانت إذا تأمني وال إليك، بحاجة وهي طويلة، مدة للطفلة تركك :الثالث

 الفطرة عىل يولد مولود كل$ :الصحيح احلديث ويف لديانتها، تعلمها أن مسلمة غري ديانتها
 ’ا.#يمجسانه أو ينرصانه، أو هيودانه، فأبواه لسانه، عنه يعرب حتى

 نيتضع أقاربك من اًعجوز أو يمنية، ًعجوزا حصلت إذا أنك إليه أوجهك والذي
 .والسالم لك، خري فهو الشغالة من وتتخليص األوالد، عندها

 

 السؤال، هذا إليك أبعث :وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ فضيلة :السؤال
 .عنه واباجل سامع بعد ضمريي إليه يرتاح الذي الشايف اجلواب عندك أجد أن Tاهللا وأسأل

 ينقصني ال يل مطيعة الزوجات خرية من وزوجتي واحدة، سنة منذ تزوجت لقد :السؤال
 خري؛ بكل إال أذكرها وال احلبيبة، زوجتي بفضل ثم اهللا، بفضل كله وهذا موجودة، كانت إذا يشء
 عة،اجلام إىل تذهب بل تريد ال وهي دراستها، تكمل أن يريداهنا وأمها أباها أن املشكلة ولكن
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 .السنة هذه تنجح مل أهنا حتى فقط لوالدهيا إرضاء أيام مخسة وجتلس
 املعيشة، يف تساعدين ذلك وبعد أصرب :قلت دراستها، عىل ًموافقا كنت مراأل بداية يف أنا

 ألن ًسببا كانت اجلامعة يف متكثها التي األيام اخلمسة أعني زوجتي وبني بيني الذي البعد ولكن
 ولقد أشهر أربعة منذ فتاة عىل تعرفت أين وهو يل، يغفره أن اهللا من أرجو ًكبريا، خطأ أخطئ
 ًزوجا لك أكون نأ أريد :هلا قلت بل ًحراما، ًشيئا أريد ال ولكن صدق بكل الفتاة هذه أحببت

 فاحتت أين هي املشكلة ولكن بالزواج وعدهتا ولقد اخلرب، هبذا فرحت هي ورسوله، اهللا سنة عىل
 عندك، ىأبق وال أيب بيت إىل سأذهب تزوجت إذا :فقالت أتزوج أن أريد :اهل وقلت زوجتي،
 أن وأخشى بتوءم، علينا اهللا َّمن وقد األخري ويف حامل وهي رفضت، ولكنها معها؛ وحاولت

 أعدل وسوف معي جتلس أن أريدها بل اليشء؛ هذا أريد ال وأنا بيننا للخالف ضحية يكون
 .-اهللا شاء نإ- بينهام

 أن وأريدها ورسوله، اهللا سنة عىل أتزوجها أن أريد بل البنت؛ هذه تركأ أن يدأر وال
 .املشاكل أخشى ولكن صدق بكل أحببتها ألين الثانية؛ زوجتي تكون

 ًذخرا وجيعلك عمرك يف يطيل أن Tاهللا وأسأل يمكن ما بأرسع اجلواب أرجو :ًوختاما
 واملسلمني؟ لإلسالم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل السالمو والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 \ [ Z Y X W V U T :تعاىل قال اهللا أباحه أمر النكاح :وبعد
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 فعليه يستطع مل ومن فليتزوج، الباءة منكم استطاع من الشباب معرش يا$ : النبي وقال
 عىل ًقادرا دمت وما املالية، والكفاءة الذاتية، الكفاءة :الباءة ىومعن .#وجاء له فإنه بالصوم،
 من قسمها وهلا ًرشعا، لك اهللا أباحه أمر من متنعك أن حق لزوجتك فليس وتكاليفه الزواج
 .والسالم ،والكفاية املبيت
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 :وبركاته اهللا ورمحة عليكم سالمال ،- اهللا سلمه- الشيخ فضيلة :السؤال
 ودفع ا، رشعي ًعقدا له عقدت وقد ابنتي من للزواج أختي ابن إيل تقدم أنه ًعلام أحيطكم

 تويف ولكن يتزوج؛ ثم املهر بقية يكمل أن عىل ًألفا وعرشون مخسة وبقيت املهر، من ًألفا عرشين
 مهر من عليها أو هلا بزوجته املتعلقة الرشعية األحكام هي فام ذلك قبل مروري ثحاد يف

 .والسالم ال؟ أم املهر من يشء إعادة يلزمني وهل وإحداد ومرياث
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ًمهرا، هلا سمى قد وكان هبا، يدخل ومل املرأة، عىل عقد أن بعد الرجل تويف إذا :وبعد

 هبا، عقد وإن زوجته، أصبحت ألهنا املرياث؛ وهلا العدة، عليها ووجب املسمى للمرأة وجب
 املثل، مهر هلا وجب املفوضة الفقهاء عند وتسمى ًمهرا هلا يسم ومل مات، حتى هبا يدخل ومل

 .املرياث وهلا العدة، وعليها
 قيس، بن علقمة عن مجاعة وحسنه الرتمذي وصححه واألربعة ،أمحد رواه ما :دليله

 حتى هبا يدخل ومل ًصداقا هلا يفرض ومل امرأة تزوج رجل عن سئل أنه$ :t ودمسع ابن عن
 املرياث، وهلا العدة، وعليها شطط، وال وكس ال نسائها صداق مثل هلا :مسعود ابن فقال مات
 ما مثل منا امرأة واشق بنت بروع يف اهللا رسول قىض :فقال األشجعي، سنان بن معقل فقام

 .#t سعودم ابن هبا ففرح قضيت
 هلا فرض قد كان فإن خيتلف، احلكم فإن بالطالق، الدخول قبل الفراق كان إذا أما
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 البسة كانت األهن يولج ومل حائض وهي األمام من زوجته بارش فيمن احلكم ما :السؤال
 ًرسواال؟

 اهللا إىل يتوب أن وعليه أساء، قد فهو لذلك ؛حمرمة فرجها يف للحائض املبارشة :اجلواب
 .ويستغفره

 
 

 تزوجت أهنا فيه تقول لالسؤا هذا أرسلت أظن فيام بصبياء البنات كلية من فتاة :السؤال
 األخرية، األشهر يف اآلن وهي محلت وقد فقبل الدارسة تواصل أن أهلها عليه اشرتط شاب من
 السكن، يف أيام مخسة متيض هي واآلن ،منعوا أهلها ولكن تركها؛ وأرادت الدراسة كرهت وقد

 والدهيا بةرغ حتقيق بني حائرة ولكنها زوجي؛ ذنب فام كذلك وهي ذلك من يعاين وزوجها
 زوجها؟ رغبة وحتقيق

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ترتكي أن عليك فال للدراسة مرتاحة غري أنك وجتدين وتعبانة ًحامال كنت ذاإ :وبعد

 .تستطيعنه ال ًأمرا يكلفك مل اهللا فإن والداك غضب وإن الدراسة،
 باإلنفاق الرجال كلف قدTواهللا املادة، وجللب للدنيا، إال يقصد ال الدراسة إكامل :ًثانيا

 من هلا خلقت التي البيت وظائفب املرأة لتقوم البيوت، يف باالستقرار النساء وأمر النساء، عىل
 وتقوم أوالدها ولرتيب عليها؛ وينفق يكدح بأن ُأمر الذي الزوج بحق والقيام ،والوالدة احلمل
 .وتأديب وتعليم وتلقني وعطف نحنا من عليها بحقهم

 بحق لتقومي الدراسة؛ عن تعديل أن أردت إذا عليك العتب بعدم وأمك أباك وأنصح
 ًزوجا هلا يرس اهللا أن وعىل ابنتكام، سرت عىل اهللا امحدوا هلم وأقول وأوالدك، وزوجك بيتك
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 أوالدهن يربني اليتال األمهات، خري من فتكون ًأوالدا يرزقها أن اهللا ولعل مؤنتها؛ يكفيكام
 وبيته، بحقه، تقوم زوجة يريد فالزوج بزوجها إسعادها طريق يف عقبة تكونا وال اإلسالم، عىل

 .والسالم ينفعها، ما عىل ًعونا هلا فكونا خرج إذا إليها ويطمئن دخل، إذا وتؤنسه

 

 للزوجة التابع والذهب الزوج لدى املهر من بقي ما حكم عن لتكمفضي من نستفرس :السؤال
 كليهام؟ حكم فام املتوفية،

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 من خيصها ما وكذلك الزوج، لدى املتوفية للمرأة املهر من بقي ملا بالنسبة :وبعد

 األشقاء وإخوهتا وأمها، زوجها عن توفيت أهنا أفدتم قدو لورثتها، مرياث ذلك كل الذهب،
 الثالثة وأما لزوجها، فهي -النصف وهي- الثالثة أما أسهم، ستة مرياثها فإن وعليه ًناثا،إو ًذكورا
 ًأصال املهر ألن وذلك األنثيني، حظ مثل للذكر يقتسموهنا اثنان وأخوهتا واحد، فألمها الباقية

 .التوفيق وباهللا لورثتها، ًمرياثا نيكو وفاهتا وبعد للزوجة

 

 فتوى وسمعت اململكة، خارج من ألتزوج املسئولة اجلهات من ًإذنا أخذت :السؤال
 صحيحة؟ الفتوى هذه فهل صحيح، غري تصيل ال التي املرأة عىل العقد إن :تقول

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل سالموال والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 يصيل أحدمها زوجني بني نكاح عقد عقد إذا أنه :وهي صحيحة، الفتوى هذه :وبعد

 .باطل العقد فإن يصيل، ال واآلخر
 فمن الصالة وبينهم بيننا الذي العهد$ : النبي لقول كافر يصيل ال من ألن ذلك

  .#الصالة ترك رالكف وبني الرجل بني$ :وقوله ،#كفر فقد تركها
 .ًشيئا تعطيها وأن صحيح عقد عىل تبني حتى مصلية إال تتزوج أال جيب نهإف ولذا



  ١١٠  

 

 بكثرة؟ً ماال الطبل صاحبة إعطاء أي األعراس، يف النقط حكم ما :السؤال
 سيئة، عادة ادةالع وهذه ينبغي، فال هلا إعانة يعترب ًماال الطبل ترضب التي إعطاء :اجلواب

 .ًمجيعا احلارضين من النقود من ًشيئا واملطبلة املغنية عطاءإ :النقط ومعنى تركها، جيب

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم املحرتم، املكرم الشيخ حرضة :السؤال
 وليي يسل خايل بأن علمي مع الزواج عقد يف وكييل يكون أن خلايل جيوز هل :وبعد

 هنا، غريه أقارب يل ليس بأنه العلم مع ًمناسبا تراه ما افعل :وقالوا بإخويت ا هاتفي لاتص ولكنه
 الشكر؟ جزيل ولك

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ًجالعا العقد إجراء وإياه أنت وتريدي السعودية، يف هنا خيطبك من لك كان إذا :وبعد
 وتكون العقد، إجراء يف خلالك وكالة يرسلوا أن ا هاتفي هبم تتصيل أن فعليك غائبني وأولياؤك
 تكن مل إذا الوكالة فإن وإال إخوتك، يقطنها التي اجلهة يف الرشعي احلاكم ومن رسمية، الوكالة
 .التوفيق وباهللا هنا، تقبل ال رسمية

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم اهللا، سلمه الشيخ، ةفضيل :السؤال
 وأيد للنساء، املحلق الذهب لبس جواز بعدم أفتى األفاضل خياملشا أحد أن سمعنا فقد :وبعد

 جتاهل يستطيعوا مل حيث املسلمني بعض لدى ًحرجا ذلك سبب وقد املطهرة، السنة من بأدلة ذلك
 هذه يف احلق بيان نرجو لذا ؛ذلك بجواز يفتي العلم هلأ من ًكثريا أن العلم مع الفتوى هذه
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 .والسالم القصد وراء من واهللا خطاكم وسدد -اهللا وفقكم- أمكن إن الدليل مع املسألة
 تبعهم ومن وصحبه، آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب

 .الدين يوم إىل بإحسان
 مل ما وعلمنا وضري، رش كل وإياك وجنبنا خري، لكل -ياكوإ اهللا وفقنا- فاعلم :أما بعد

 فمنها متعارضة؛ أحاديث فيها وردت املسألة هذه أن ،نعلم بام العمل ورزقنا ،نعلم نكن
 لبس تبيح أحاديث ومنها حبيبه، ألبسه أو الذهب، لبس ملن والوعيد التحريم تفيد أحاديث
 .زكاته تؤد مل بام الوعيد وتقيد زكاته منه أديت إذا الذهب

 فقد العلم أهل نظر يف اجلواز أو الوعيدو اإلباحة أو التحريم من األخري معرفة ولعدم
 .للنساء الذهب لبس جواز يف اختلفوا

 كلها والوعيد املنع أحاديث ألن ًنظرا املنع؛ جانب عىل اإلباحة جانب بَّغل من :فمنهم
 اإلباحة أحاديث أما زكاته، تؤد مل بام مقيدة، أو منسوخة، أو ضعف، وفيها معللة معظمها أو
 .الصحابة بفعل مؤيدة أباحه من نظر يف صحيحة أحاديث يفه

 املوسومة رسالته يف كالشوكاين، العموم، عىل والتحريم املنع جانب بَّغل من :ومنهم
 عىل واعتمد مسلكه، وأخذ جمراه جرى ومن ،#العموم عىل الذهب حتريم يف املرقوم بالويش$

 من فيها ما ًمبينا الفريقني أدلة وسأستعرض بالتحريم، القائلني من سبقه من فتوى أو فتواه،
 وأسأل الدليل، عىل املعتمد املتحرر البحث بعد يل تضحا ما األخري يف أقرر ثم قوادح،و علل أو صحة
 جدير، وباإلجابة قدير، يشء كل عىل إنه الصواب يلهمني وأن ذلك، يف احلق يريني أنTاهللا

 .التحريم بأحاديث بدأوسأ
 حيلق أن أحب من$ :قال اهللا رسول أن t هريرة أيب عن :األول احلديث :فأقول

 فليطوقه نار من ًطوقا حبيبه يطوق أن أحب ومن ذهب، من حلقة فليحلقه نار، من بحلقة حبيبه
 ولكن ذهب، من ًسوارا فليسوره نار من ًسوارا حبيبه يسور أن أحب ومن ذهب، من ًطوقا

 .#هبا فالعبوا بالفضة ليكمع
 ابن اهللا عبد طريق من اخلاتم كتاب آخر من للنساء الذهب يف جاء ما :باب يف داود أبو أخرجه

 عن الرباد، يزيد بن أسيد أيب بن أسيد عن وردي،راالد حممد بن العزيز عبد عن القعنبي، مسلمة
 .هريرة أيب عن عياش، بن نافع
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 وكان وغريمها، الشيخان له خرج عابد، فثقة مسلمة بن اهللا عبد أما :السند يف الكالم
 .التقريب .’ا .املوطأ يف ًأحدا عليه يقدمان ال املديني وابن معني، بن حييى

 غريه كتب من حيدث كان صدوق، :التقريب يف فقال ديرواالدر العزيز عبد وأما
 ليس :مرة وقال قوي،بال ليس :ًأيضا وقال منكر، عمر بن اهللا عبيد عن حديثه :وقال فيخطئ،

 حدث وإذا بالطلب ًمعروفا كان :حنبل بن أمحد وقال .احلفظ سيئ :زرعة أبو وقال .بأس به
 .يلغط احلديث كثري ثقة كان :سعد ابن وقال صحيح، فهو كتابه من

 بن عيل بن بأسيد واشتبه .صدوق :التقريب يف عنه فقال :الرباد أسيد أيب بن أسيد أما
 .العزيز عبد بن عمر عامل للحجاج شيخ أسيد بن بأسيد ًأيضا واشتبه ًأيضا، صدوق األنصاري عبيد
 اجلرح يف  وكذلك يوثقه ومل التهذيب، يف ترمجه هو بل :احلافظ وقال األول، غري كأنه :املزي قال

 .وثقه أنه حبان ابن عن وحكى صدوق، :للذهبي الكاشف يف :وقال ،حاتم أيب البن والتعديل
 .t هريرة أيب عن روى فهو عياش، بن نافع ماأ :عياش بن نافع
 بن زهري عن العقدي، عامر عن املسند يف فقال متابع، رواد أيب بن العزيز لعبد وجد وقد

 .هريرة أيب عن الغفاري، طلق بنت عقيلة موىل عياش بن نافع عن ،أسيد أيب بن أسيد عن ،حممد
)٢/٣٣٤.( 

 أسيد عن ،حممد بن العزيز عبد عن سعيد، بن قتيبة طريق من )٢/٣٧٨( يف ًأيضا ورواه
 آداب يف األلباين وصححه الغفارية، طلق بنت عقيلة موىل عياش بن نافع عن أسيد، أيب بن

 عند حممد بن زهري أسيد عن تابعه وقد :وقال .الرتغيب يف املنذري عن تصحيحه وحكى الزفاف،
 وتابعه له، الزيادة مع رىاألخ والرواية :قال ،٣٣٤ وهو ،٣٣٣ قال هكذا )٢/٣٣٣( أمحد
 املسند يف شاهد وللحديث ،)٢/٩/٢( حديثه يف اإلمخيمي احلسن أبو رواه ذئب، أيب ابن ًأيضا

 ).١٤٠( الزفاف آداب من ’ا .الشك عىل هكذا قتادة أيب أو موسى أيب حديث من )٤/٤١٤(
 الصمد، عبد طريق من )٤/٤١٤( املسند يف احلديث أن تبني املسند إىل بالرجوع :قلت

 أبيه، عن موسى، أيب ابن عن أسيد، أيب بن أسيد عن ،-دينار بن اهللا عبد ابن :يعني- الرمحن عبد عن
 نظر وفيه أسيد أيب بن أسيد عىل مداره احلديث أن هذا من ويظهر أبيه، عن قتادة، أيب ابن عن أو
 الذهبي قول أما التساهل، من عنده ما خيفى وال حبان، ابن غري بتوثيقه أحد يرصح مل فإنه

 امفي التوقف الناظر عىل توجب التي احلفظ سوء غائلة عنه ينفي ال فهذا صدوق أنه :واحلافظ
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 .انفرد إن عليه يعتمد ال لكنه بحديثه؛ يستشهد أنه يعني به يعترب أنه الدارقطني وقول به، ينفرد
 حبان، ناب غري أحد يوثقه مل أنه مع : له األلباين الشيخ تصحيح من تعجبت ولقد

 ثالث وأمر طريقه، من وهو لألول، ًشاهدا الثاين احلديث واعتباره بالتساهل، معروف وهو
 عن موسى أيب ابن هو أو أبيه، عن قتادة أيب ابن هو هل والتابعي الصحايب يف وشكه تردده وهو
 .أبيه

 وحتريم هذا مثل تفرد عىل االعتامد وإن ضبطه، وعدم ضعفه، عىل يدل ذلك وكل
 y x w v u :النساء عن يقولTاهللا أن مع -أرى فيام- اخلطأ هلو : األلباين يراه كام التحليق بقيد أو ،: الشوكاين يراه كام بالكلية النساء عىل الذهب

} | { z ]سواء التحيل أنواع كل فيها يدخل مطلقة هنا واحللية .]١٨:الزخرف 
 اهللا غفر اجتهادمها إليه أدى ما اهذ ولكن اجلواهر؛ من أو الفضة، من أو الذهب، من كان

 .التوفيق وباهللا معهام، يل وغفر  واأللباين للشوكاين
 اهللا رسول أن حلذيفة أخت عن امرأته، عن خراش، بن ربعي عن :الثاين احلديث

 تظهره ًذهبا حتيل امرأة منكن ليس إنه أما به، حتلني ما الفضة يف لكن أما النساء، معرش يا$ :قال
 .#به عذبت إال

 خمترص يف املنذري احلافظ قال النسائي، وأخرجه ،)٤٢٣٧( رقم داود أبو أخرجه
 اخلاء بكرس :وخراش خولة، :وقيل فاطمة، اسمها حذيفة وأخت جمهولة، ربعي وامرأة :السنن

 .شني األلف بعدو املهملة الراء وفتح املعجمة،
 قالدة تدتقل امرأة أيام$ :قال اهللا رسول أن يزيد بنت أسامء وعن :الثالث احلديث

 ذهب من ًخرصا أذهنا يف جعلت امرأة وأيام القيامة، يوم النار من مثلها عنقها يف قلدت ذهب من
 .#القيامة يوم النار من مثله أذهنا يف جعل

 عمرو بن حممود أن اخلرب هذا علةو النسائي، وأخرجه ،)٤٠٧٣( رقم داود أبو أخرجه
 وعيل القطان، ابن عن املنذري ابن ذلك حكى مجاعة، عنه وىر قد كان وإن جمهول، األنصاري

 .ذلك أجل من ضعيف فاحلديث هذا
 بن معاوية عن قالبة، أيب عن القناد، ميمون طريق من داود أبو أخرجه :الرابع احلديث

 .#ًمقطعا إال الذهب، لبس وعن النامر، ركوب عن هنى : اهللا رسول أن$ :سفيان أيب
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 .معاوية يلق مل قالبة أبو :داود أبو قال :وقال
 .مراسيل قالبة وأيب املسيب، بن سعيد عن القناد، ميمون :البخاري وقال
 موضعني، من منقطع فالسند ؛معاوية من يسمع مل قالبة أبو :الرازي حاتم أبو وقال
 .ذلك أجل من ضعيف واحلديث

 خالد، عن يب،حب بن سفيان عن فتارة ؛اختالف فيها كثرية طرق من النسائي رواه وقد
  .معاوية عن قالبة، أيب عن

  .معاوية سمع أنه اهلنائي شيخ أيب عن قتادة، عن سعيد، عن وتارة
 عن اهلنائي، شيخ أبو حدثني حييى عن املبارك، بن عيل عن كثري، أيب بن حييى عن وتارة

 ...معاوية أن محان
  .معاوية أن محان أخيه عن شيخ، أيب عن ،حييى عن شداد، بن حرب عن وتارة
 محان حدثني :قال إسحاق أبو حدثني :قال كثري أيب بن حييى عن األوزاعي، عن وتارة

 .األنصار من ًنفرا افدع معاوية حج :قال
  .محان حدثني :قال كثري بن حييى حدثني :قال األوزاعي عن وتارة
 .اهلنائي شيخ أبو حدثنا :قال فهدان بن بيهس عن شميل، بن النرض عن وتارة
 ابن عن ،شيخ أيب عن فهدان، بن هسيب عن فرواه غراب، بن عيل خالفهو :النسائي قال

 شميل، بن النرض خالف :يعني .#ًمقطعا إال الذهب لبس عن اهللا رسول هنى$ :قال عمر
 .غراب بن عيل عن

 فهو صح وإن احلديث، ضعف عىل يدل السند يف الكثري االضطراب هذا أن تعلم وهبذا
 .منسوخ

 أيب عن زيد، حدثني :قال كثري أيب بن حييى طريق من النسائي وأخرج :خلامسا احلديث
 رسول إىل هبرية بنت جاءت$ :قال اهللا رسول موىل ثوبان أن :الرحبي أسامء أيب عن سالم،

 يرضب اهللا رسول فجعل :-ضخام خواتيم :أي ،أيب كتاب يف كذا- فقال فتخ يدها ويف اهللا
 فانتزعت اهللا رسول هبا صنع الذي إليها تشكو اهللا رسول بنت فاطمة عىل فدخلت يدها،
 والسلسلة اهللا رسول فدخل حسن أبو إيل أهداها هذه :وقالت ذهب، من عنقها من سلسلة فاطمة
 ومل خرج ثم نار، من سلسلة يدها ويف اهللا رسول بنةا :الناس يقول أن أيغرك فاطمة يا :فقال يدها، يف



  ١١٥  

 ًعبدا، مرة :وقال ًغالما بثمنها واشرتت فباعتها، السوق إىل بالسلسلة مةفاط فأرسلت .يقعد
 .#النار من فاطمة أنجى الذي هللا احلمد :فقال بذلك فحدث فأعتقته، معناها كلمة وذكر

 سالم أيب عن كثري أيب بن حييى رواية إن :قالوا قد الناس أن وعلته :القطان ابن قال
 ذلك؛ دلس إنه :قيل وقد سالم، أبو حدثنا :قال قد كثري أيب بن حييى أن عىل منقطعة احلبيش
 .يدز حدثنا :يقول فجعل زيد أجازه كان ولعله

 أيب عن اجلهم، أيب عن طريف بن مطرف طريق من النسائي وأخرج :السادس احلديث
 اهللا رسول يا :فقالت امرأة فأتته النبي عند ًقاعدا كنت$ :قال t هريرة أيب عن زيد،

 من طوق :قال .ذهب من طوق اهللا رسول يا :قالت .نار من ناسوار :قال .ذهب من سواران
 من سواران عليها وكان :قال .نار من قرطني :قال .ذهب من قرطني اهللا، رسول يا :قالت .نار

 يمنع ما :قال .عنده صلفت لزوجها تتزين مل إذا املرأة إن اهللا رسول يا :وقالت هبام، فرمت ذهب
 .#بعبري أو بزعفران رمهافتص ثم فضة، من قرطني نعتص أن إحداكن

 غري عنه روى نعرف وال جمهول، هريرة أيب عن راويه زيد أبا أن وعلته :القطان ابن قال
 .هذا يصح وال اجلهم، أيب

 أخربنا :قال جريج ابن حدثنا :روح حدثنا :مسنده يف أمحد أخرج :السابع احلديث
 النبي فدخل رقبتها يف ذهب من شعائر جعلت$ :تقال ج النبي زوج سلمة أم عن عطاء،

 رض ما :قال أنه زعموا :قال .أعرض زينتك عن :قال لزينتها تنظر أال :فقلت عنها، فأعرض
 ’ا.#بزعفران جعلته ثم ورق، من ًخرصا جعلت لو إحداكن

 .الصحيح رجال أمحد ورجال :وقال ،)٥/١٤٨( الزائد وجممع ،)٤/٣١٥( مسند
 من احليل إظهار يف للنساء الكراهية :باب الزينة كتاب يف النسائي أخرج :الثامن احلديث

 هو عشانة أبا أن احلارث، بن عمرو أنبأنا :قال وهب ابن حدثنا :قال بيان بن وهب طريق
 واحلرير، احللية أهله يمنع كان اهللا رسول أن$ :خيرب عامر بن عقبة سمع أنه حدثه املعافري
 .#الدنيا يف تلبسوها فال وحريرها، اجلنة حلية حتبون كنتم إن :ويقول

 الذهب بني النبي مجع يف أن إال يل يظهر فيام صحيح، سنده احلديث هذا :قلت
 حل عىل استقر اإلمجاع ألن التحريم؛ ذلك نسخت األحاديث أن عىل يدل ما فيه واحلرير
 وباهللا اهللا، شاء إن أكثر ذلك توضيح سيأيت كام نظريه والذهب شذ، من إال للنساء احلرير
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 .التوفيق
 عروة، عن شهاب، ابن عن احلارث، بن عمرو طريق من النسائي روى :التاسع احلديث

 أخربك أال$ : اهللا رسول فقال ذهب مسكتي عليها رأى اهللا رسول أن ل عائشة عن
 كانتا بزعفران صفرهتام ثم ورق من مسكتني وجعلت هذا، نزعت لو هذا من أحسن هو بام
 .#سنتنيح

 .حمفوظ غري هذا :-النسائي :يعني- الرمحن عبد أبو قال
 غري نهإ :عنه قال قد النسائي أن إال صحةلا سنده ظاهر كان وإن احلديث، هذا :قلت

 ثم والتضعيف، التصحيح يف بقوهلم يؤخذ الذين والتعديل اجلرح أئمة من والنسائي حمفوظ،
 إىل النسائي أشار وقد ا، شاذ وال ًمعلال يكون أال :الصحيح احلديث رشط ومن شاذ، هو

 .املحفوظ يقابل ما هو الشذوذ ألن حمفوظ؛ غري هذا :بقوله شذوذه
 أن هلا النبي أمر أن عىل يدل .#هذا من أحسن هو بام أخربك أال$ :قوله أن :ًثانيا

 .إجياب أمر ال إرشاد أمر ورق من مسكتني الذهب مسكتي بدل تتخذ
 الذهب خواتيم تلبس كانت أهنا ل عائشة عن رصح قد أنه ًيضاأ ذلك عىل يدل ومما

 .باب ترمجة يف ًمعلقا البخاري ذلك أورد كام
 حدثنا :الطبقات يف سعد ابن فأخرجه عائشة أثر أما ):٥/٧١( التعليق تغليق يف وقال

 القاسم سألت عمرو بن عمرو عن ،حممد بن العزيز عبد حدثنا :قعنب بن مسلم بن اهللا عبد
 كذبوا :فقال والذهب املعصفر األمحرين عن هنى اهللا رسول أن يزعمون ًناسا إن :تقل

 .الذهب خواتيم وتلبس املعصفر تلبس عائشة رأيت لقد واهللا
 .ذلك وسعها وال عائشة، خالفته ما إجياب أمر األمر كان لو :قلت
 تدل أحسن كلمة ألن أبعد ملا الذهب إباحة عىل يدل احلديث هذا أن أحد قال لو :ًثالثا

 وهذا األول، من أحسن الثاين أن إال احلسن يف عنه واملنهي به املأمور :األمرين اشرتاك عىل
 .العوام حتى ويعرفه اللغة من معروف

 النبي يقصد ال أحسن كلمة ولعل املفهوم، بطريق الذهب إباحة عىل دالة فالعبارة
 فيكون الذهب من كبرية كمية تأخذ الذهب من املسكتني أن منها قصد ولكن احلل، ناحية منها
 واهللا اإلرساف، وعدم اجلامل، ومها املصلحتني، بني جيمع أمر إىل يوجهها أن فأراد ،إرساف فيها
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 .أعلم

 
 

 بشامله، ًحريرا اهللا رسول أخذ$ :قال t طالب أيب بن عيل عن :األول احلديث
 صحيح .#إلناثهم حل أمتي، ذكور عىل حرام هذين إن :فقال يديه، هبام رفع ثم بيمينه، ًوذهبا
 .ًأيضا النسائي وأخرجه ،)٢٨٩٦( ماجه ابن صحيح ،)٢٧٧( اإلرواء

 إحدى ويف اهللا رسول علينا خرج$ :قال t وعمر بن اهللا عبد عن :الثاين احلديث
 .#إلناثهم حل أمتي ذكور عىل حمرم هذين إن :فقال ذهب، األخرى ويف حرير، من ثوب يديه

 .قبله بام صحيح :وقال )٢٨٩٨( لأللباين ماجه ابن صحيح
 وما قبله، بام تأيد وقد احلفظ، سيئ فريقياإل أنعم بن زياد بن الرمحن عبد فيه ألن :قلت

 .عدهب
 لباس حرم$ :قال اهللا رسول أن t األشعري موسى أيب وعن :الثالث احلديث

 ًأيضا وأخرجه ،)١٤٠٤( الرتمذي صحيح .#إلناثهم وأحل أمتي ذكور عىل والذهب احلرير
 يكون هذا وعىل منه، يسمع مل موسى أيب عن الراوي هند أيب بن سعيد بأن أعل وقد النسائي،

 ويف تعضده، أخرى طريق من يأيت حتى فيه يتوقف ومثله املدلس، وأ اخلفي، املرسل قبيل من
 درجة إىل التوقف وهدة من ترفعه له شواهد عامر بن وعقبة ،عمرو بن اهللا وعبد عيل، حديث
 .أعلم واهللا لغريه، احلسن

 الباري فتح كتابه يف العسقالين حجر ابن احلافظ األحاديث هذه ثبوت قرر وقد
 .منه جيوز ما وقدر للرجال، احلرير لبس :باب للباس،ا كتاب يف )١٠/٢٨٨ج(

 احلرير إباحة ثبت فقد ًوأيضا :البحوث رئاسة ونرش طبع إليها املشار الصفحة يف فقال
 ’ا .للنساء احلرير باب يف عليه التنبيه سيأيت كام للنساء، والذهب

 ابن ححهوص السنن، وأصحاب أمحد أخرج وقد للنساء، احلرير :باب ):٢٩٦( يف وقال
 عىل حرامان هذان :فقال ًوذهبا ًحريرا أخذ النبي أن$ :t عيل حديث من واحلاكم حبان،
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 .#لنسائهم حل أمتي ذكور
 t موسى أيب حديث من واحلاكم الرتمذي وصححه والنسائي، داود، أبو وأخرج

 مل هند أيب بن سعيد ألن باالنقطاع؛ وغريه حبان ابن وأعله ،تقدم كام بمعناه حديث مثل يعني
 .منقطعة عنه فروايته موسى أيب من يسمع

 :قال أنه خملد بن سلمة حديث من وصححه والطحاوي، ،أمحد وأخرج :الرابع احلديث
 الذهب$ :يقول سمعته :فقال اهللا رسول من سمعت بام فحدث قم t عامر بن لعقبة

 .#إلناثهم حل أمتي ذكور عىل حرامان واحلرير
 فالذي ،حلكمة للرجال النهي ختصيص إن :قلنا إن :مجرة أيب بن حممد أبو الشيخ قال

 هو إنام ًغالبا نتزينه وألن إباحته؛ يف هبن فلطف التزين عن صربهن قلة علم I أنه يظهر
 له يصلح ال الفحل أن هذا من ويستنبط :قال اإليامن، من التبعل حسن أن ورد وقد لألزواج،

 ١٠ج( الباري فتح من ’ا .اإلناث صفات من لكذ لكون ؛امللذوذات استعامل يف يبالغ أن
 ).٢٩٦ص

 من حلية  النبي عىل قدمت$ :قالت ل عائشة عن داود، أبو وأخرج :اخلامس احلديث
 بعود اهللا رسول فأخذه :قالت حبيش فص فيه ذهب، من خاتم فيها له أهداها النجايش عند

 حتيل :فقال زينب ابنته ابنة الربيع نب العاص بنة أمامة دعا ثم أصابعه، ببعض أو عنه، ًمعرضا
 حسن :وقال الرتمذي صحيح يف األلباين وأخرجه ،)٤٢٣٥( رقم داود أبو ’ا .#بنية يا هبذه

 .اإلسناد
 وقد يدلس، صدوق فإنه إسحاق، بن حممد إال حفاظ ثقات كلهم سنده رجال :قلت

 واحلسن لذاته حسن األلباين قرر كام فاحلديث إذن التدليس؛ غائلة فأمنت بالتحديث رصح
 .املحدثني مجيع عند حجة لذاته

 .التوفيق وباهللا للنساء، الذهب حل يف حجة احلديث فيكون
 بن حممد طريق من احليل وزكاة ؟هو ما الكنز كتاب يف داود أبو وأخرج :السادس احلديث

 :قالت سلمة أم عن ،عطاء عن عجالن، بن ثابت عن - بشري ابن :يعني– عتاب عن عيسى،
 فزكي زكاته تؤدي أن بلغ ما :قال ؟هو أكنز اهللا رسول يا فقلت ذهب من ًأوضاحا ألبس كنت$

 .#بكنز فليس
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 فقط، منه املرفوع حسن :وقال )١٣٨٣( رقم داود أيب صحيح يف األلباين أخرجه
 عجالن، بن ثابت عن املهاجر بن حممد طريق من )١/٣٩٠( املستدرك يف احلاكم وأخرجه
 .الذهبي ووافقه خيرجاه، ومل البخاري، طرش عىل صحيح :وقال

 ):١٥٦٣( رقم احليل وزكاة ؟هو ما الكنز باب يف ًأيضا داود أبو وأخرج :السابع احلديث
 عن حسني، حدثنا :حدثهم احلارث بن خالد أن :املعنى مسعدة بن ومحيد كامل أبو حدثنا
 ابنتها يد ويف ،هلا ابنة عهاوم  اهللا رسول أتت امرأة نأ$ :جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو

 اهللا يسورك أن أيرسك :قال ال، :قالت ؟هذا زكاة أتعطني :فقال ذهب، من غليظتان مسكتان
 هللا مها :فقالت . النبي إىل فألقتهام فخلعتهام :قال !؟نار من سوارين القيامة يوم هبام

 .#ورسوله
 ورواه ،)٣/٢٩٦( رواءاإل يف خترجيه إىل وأشار الرتمذي، صحيح يف األلباين حسنه

 عن كالمها الصباح، بن واملثنى هليعة ابن طريق من احليل زكاة يف جاء ما :باب يف الرتمذي
 .شعيب بن عمرو

 النبي عن هذا يف يصح وال احلديث، يف يضعفان هليعة وابن الصباح بن واملثنى :قالو
 كام ،احلديث هلذا داود يبأ رواية بصحة وحكام حجر، وابن املنذري، الرتمذي تعقب وقد يشء،
 صاحب عنهم ذلك نقل الراية نصب يف والزيلعي القطان ابن ًأيضا داود أيب رواية بصحة حكم
 .صحيح غري يشء النبي عن هذا يف يصح ال الرتمذي قول أن فظهر :وقال األحوذي، حتفة

 من اديثاألح هذه يف الناس اختلف وقد )١٣٨٢( رقم داود أيب صحيح يف األلباين وحسنه
 .عليهم وأشكلت اختالفها، أجل

 أحاديث ضعفت :أي كلها وعللتها التضعيف، مسلك هبا سلكت منهم فطائفة -١
 .هبا العمل عدم وتفرض صحتها، يف تقدح ًعلال هلا أظهرت :أي ،وعللتها والوعيد التحريم
 وأيب عيل بحديثي واحتجت نسخ، ثم اإلسالم أول يف كان ذلك أن ادعت وطائفة -٢
 دون أمته من الذكور عىل واحلرير الذهب حتريم فيهام النبي أعلن حيث تقدما اللذين موسى
 .إناثهم

 يلحقها فال أدته من أما حليها زكاة ِّتؤد مل من عىل الوعيد أحاديث محلت وطائفة -٣
 إىل اليمن من أتت امرأة أن$ :جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو بحديث واحتجوا وعيد،
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 زكاة أتؤدين :فقال ذهب من غليظتان مسكتان ابنتها يد ويف هلا ٌبنت ومعها اهللا رسول
 أم وحديث احلديث، .#... !؟نار من بسوارين اهللا يسورك أن أحتبني :قال .ال :قالت ؟هذا

 .#بكنز ليس فزكي زكاته تؤدى أن بلغ ما$ :بلفظ ل سلمة
 أما هبا، وتربجت حليها رتأظه من عىل واقع والتحريم الوعيد أن :قالت وطائفة -٤

 باب النسائي بوب وقد :قالوا ،الوعيد من يشء يناهلا فال فقط لبعلها بحليها تزينت من
 .احليل إظهار يف للنساء الكراهية

 التي باألحاديث العمل عدم عىل اتفقوا قد املسالك هذه أصحاب أن يتبني العرض هذا ومن
 كلها ألهنا وإما معناه، يف وما عيل حديث يفيده كام منسوخة ألهنا ماإ الذهب، لبس حتريم تفيد

 مل ما عىل حممولة ألهنا وإما احلديث، رجال عن األحاديث تلك تعليل بينا أن سبق كام ضعيفة
 .وفقامل واهللا هبا، وتربجت حليتها أظهرت من عىل حممولة أو زكاته، َّتؤد

 

 :ييل ما يل تبني وسربها املنع تفيد التي األحاديث يف النظر وبعد
 .٦ ورقم ،٣ ورقم ،٢ رقم كاحلديث حجة به تقوم ال ضعيف هو ما منها -١
 واحلديث ،٤ رقم كاحلديث هبام، أو االنقطاع، أو باالضطراب، معلل هو ما ومنها -٢

 .٥ رقم
 انفرد ذاإ بحديثه يؤخذ وال عليه، يعتمد ال من عىل يدور طرقه مجيع يف هو ما ومنها -٣
 يف حبان ابن ذكره الرباد أسيد أيب بن أسيد عىل طرقه مجيع يف يدور فإنه األول، كاحلديث
 التهذيب، يف احلافظ وكذلك ًتعديال، وال ًجرحا فيه يذكر ومل حاتم، أيب ابن وذكره الثقات،
 هو منفي ًغالبا تقال وهي التعديل، درجات أدنى من هي العبارة وهذه صدوق، :الذهبي وقال

 وبالتايل أوهام، له صدوق أو خيطئ، صدوق :فيقولون احلفظ سيئ ولكنه نفسه؛ يف صدوق
 والراوي الصحايب اسم يف تردده من فهم ربام الذي احلفظ سوء غائلة عنه تنفي ال العبارة هذه فإن
 أن تفيد العبارة فهذه به يعترب الدارقطني قول أما وابنه، موسى أبو أو وابنه قتادة أبو هو هل عنه

 حديثه تصحيح أن يتبني هذا ومن بحديثه يؤخذ فال انفرد إذا أما الشواهد، يف هب يؤخذ حديثه
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 .التوفيق وباهللا ًتساهال، يكون أن يعدو ال
 ،٧ رقم كاحلديث منسوخ أو معلول، أو شاذ أنه إال الصحة ظاهره ما ومنها -٤
 .٨ رقم واحلديث
 أجل ومن ،٩ رقم ثكاحلدي ،إجياب أمر ال إرشاد أمر فيه األمر أن يتبني ما ومنها -٥

 األسباب يف همؤآرا اختلفت وإن األحاديث، هبذه العمل ترك عىل العلم أهل اتفق فقد ذلك
  .ذلك إىل أدت التي

 :اآليت يف تتلخص وهي
 .وشاذة معلولة واعتبارها الوعيد، يف الواردة األحاديث تضعيف -١
 املسلك وهذا ،حةاإلبا بأحاديث منسوخة الوعيد أحاديث أن :أي بالنسخ، القول -٢

 :ثالثة أمور عليه شجع
 يديه بإحدى ًذهبا أخذ النبي أن$ :t طالب أيب بن عيل حديث :األول األمر

 ابن رواية ويف .#أمتي ذكور عىل حرام هذين إن الأ :وقال رفعهام ثم األخرى، باليد ًوحريرا
 .معناه يف وما ،#ألناثهم وحل$ :ماجه

 يديه إحدى يف للحرير النبي أخذ أن إال فيه يخالتار يعرف مل وإن احلديث وهذا
 عىل يدل الصنيع هذا اإلناث دون الذكور عىل حتريمهام وإعالن ورفعهام، األخرى يف والذهب

 .ينافيه بام إليهم تقدم قد أنه إال ذلك إىل احتاج ما النبي أن
 عىل وحمرم للنساء زجائ بالذهب التحيل أن عىل العلامء من املنعقد اإلمجاع :الثاين األمر

 غري بالفضة التحيل وكذلك الرجال، عىل وحمرم للنساء جائز احلرير لبس وكذلك الرجال،
 .للنساء جائز الرجال عىل حمرم اخلاتم

 .أمكنني ما العجالة هذه يف وسأنقل العلم، أهل من كثري اإلمجاع هذا قرر وقد
 حالل، للنساء احلرير لباس أن عىل العلامء أمجع :التمهيد كتابه يف الرب عبد ابن قال
 الرجال، عىل حظر وأنه النساء، دون الرجال به خوطب إنام احلرير لباس عن النهي أن وأمجعوا
 ).١٤/٢٤١( التمهيد ’ا .ذلك يف خيتلفون ال بالذهب التحيل وكذلك للنساء، وأبيح

 | { z y x w v u :تعاىل قوله تفسري يف القرطبي وقال
} ]الزينة :واحللية .الرتبية :والنشوء احللية، يف وينبت يربى ينشأ أومن :]١٨:الزخرف. 
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 .اآلية هذه وتال واحلرير، الذهب للنساء، رخص :: جماهد قال :قال أن إىل
 ال فيه واألخبار عليه منعقد واإلمجاع ،للنساء احليل إباحة عىل داللة فيه :الكياهرايس وقال

 .الزخرف سورة القرطبي تفسري ’ا .حتىص
 خاتم عن فالنهي هذا تقرر إذا ):١٠/٣١٧ج( الباري فتح يف حجر ابن احلافظ وقال

 ’ا .للنساء إباحته عىل اإلمجاع نقل فقد النساء، دون بالرجال خمتص به التختم أو الذهب
  .وأقره العيد دقيق ابن عن طويل كالم ضمن نقله وهذا
 بتحريم القائلني للجامهري لدلي واحلديث ):٢/٨٤ج( األوطار نيل يف الشوكاين وقال

 التحريم أن عىل اإلمجاع ووقع ذلك قبل قال وقد للنساء، وحتليلها الرجال عىل واحلرير الذهب
 ’ا .األحاديث بعموم  مستدال الزبري ابن ذلك يف وخالف النساء، دون بالرجال خمتص

 ).٨٢ص(
 كام الرجال، دون اءللنس واحلرير الذهب حل عىل الزبري ابن بعد انعقد اإلمجاع :قلت

 .العلامء بعض بذلك رصح
 والديباج ستربقواإل احلرير لبس وأما ):٣٢ص/١٤ج( مسلم رشح يف النووي وقال

 أن إال ؛غريها أو للخيالء لبسه سواء الرجال عىل حرام فكله -احلرير من نوع وهو- والقيس
 أنواعه ومجيع حلريرا لبس هلن فيباح النساء وأما واحلرض، السفر يف فيجوز للحكة يلبسه

 والغنية والعجوز والشابة وغريها الزوجة سواء الفضة ومن منه، احليل وسائر الذهب وخواتيم
 .والفقرية

 شيخ ًأيضا وحكاه القرآن أحكام يف العريب وابن البيهقي من كل اإلمجاع حكى وقد
 الذهب لباس فإن اللباس باب وأما :قال )٦٤ص/٢٥ج( الفتاوى يف تيمية ابن اإلسالم
 ’ا .ذلك من إليه حيتاج ما للرجال ويباح باتفاق للنساء يباح والفضة

 ما هذا الفضة  وخاتم السيف، وحلية والسن كاألنف إليه حيتاج ما للرجل يباح بام وقصده
 .للنساء جوازه عىل اإلمجاع حكاية باتفاق وقوله ًمطلقا، هلن فيباح النساء أما ،للرجال يباح

 كل يف بالذهب النساء حتلية عىل بعدهم فمن الصحابة من املتصل لالعم :الثالث األمر
 حد إىل ووصل زاد إذا إال الذهب لبس كره أنه الصحابة من أحد عن يرو ومل ،ومكان زمان،
 أخاف فإين بالذهب، تتحيل ال بنية يا :البنته يقول كان أنه هريرة أيب عن يرو ما إال ؛الرسف



  ١٢٣  

 ومنهم همءوإما همءونسا بناهتم حيلون كانوا فإهنم لصحابةا من عداه من أما اللهب، عليك
  .الزكاة فيه تلزم ال أنه ًمعتقدا يزكيه ال من ومنهم يزكيه من

 :ذكره ما عىل والتابعني الصحابة وفتاوى عمل من اآلثار هذه القارئ وإىل
 ،القاسم بن الرمحن عبد عن الثوري، عن )٧٠٥٢( برقم ًأثرا شيبة أيب بنا أخرج فقد

 بالذهب أخيها بنات حتيل كانت عائشة أن$ :-بكر أيب بن حممد بن القاسم :يعني– أبيه عن
  .#ًيسريا يومئذ حليهم وكانت تزكيه، فال واللؤلؤ

 قالت$ :قال علقمة عن إبراهيم، عن محاد، عن الثوري، عن )٧٠٥٦( رقم ًأثرا وأخرج
  .#فزكيه درهم مائتي بلغ إذا :قال ؟أفأزكيه ا حلي يل إن :اهللا عبد امرأة

 عبد عن شعيب، بن عمرو عن موسى، أيب عن الثوري، عن )٧٠٥٧( رقم ًأثرا وأخرج
 كان أكثر أو األلف ذكر أراه مائتني، من أكثر ذلك بالذهب بناته حييل كان أنه$ :عمرو بن اهللا

 .#يزكيه
 ابرج سألت$ :قال دينار بن عمرو عن ومعمر، الثوري عن )٧٠٤٦( رقم ًأثرا وأخرج

  .#كثري األلف :قال ؟دينار ألف كان إن :قلت .ال :قال ؟زكاة فيه احليل عن اهللا عبد ابن
 عن طاوس، ابن وعن مثله، جابر عن الزبري، أبو أخربين جريج ابن طريق من وأخرجه

 .الزكاة فيه جتب بام حتلت إن ٌلسفيهة وإهنا زكاة، احليل يف ليس :قال أبيه
  .ال :تقال .زكاة قيمتها عىل هل هلا حيل عن اسألته عائشة عن عمرة، وعن

 :قال زكاة احليل يف زيد بن جابر سئل :)١٥٤ص/٣ج( املصنف يف شيبة أيب ابن وأخرج
 .درهم مائتي أو ًمثقاال، عرشين كان إذا نعم

 إذا :فقالوا املصنف يف- زكاة احليل يف :قالوا ومكحول، والزهري، عطاء، عن وأخرج
 .زكاة والفضة الذهب حيل يف أن السنة مضت :فقالوا -حذفها والظاهر السنة، مضت

 .زكاة والفضة الذهب حيل يف :بريج بن سعيد وعن
 يبيحون كلهم زكاة احليل يف ليس :قال ومن زكاة، احليل يف قال من فكل :وباجلملة

 ال ما هذا حرام وهو الذهب، يبيحون كلهم هؤالء أن أترى الذهب من احليل لبس للنساء
 .نسخه عىل ذلك دل صحيح حديث خالف عىل العمل وجد وإذا ًأبدا، يتصور

  :: حافظ الشيخ قال
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 املسلك فهذا حليها، زكاة تؤد مل من عىل الوعيد أحاديث محل وهو :الثالث املسلك أما 

 زكاته تؤد مل من عىل الوعيد أحاديث بحمل ارضةاملتع األحاديث بني اجلمع أهله قصد
 ذلك يف الواردة باألحاديث ًعمال زكاته أديت ما أو أدى من عىل اإلباحة عىل الدالة واألحاديث

 ما$ : النبي وقول سلمة، أم وحديث اليمنيتني، املرأتني قصة يف شعيب بن عمرو حلديث
 .#بكنز فليس فزكي زكاته ىتؤد أن بلغ

 النسخ عىل مقدم اجلمع أن األصولية القواعد ويف طيب، ومجع حسن، مسلك وهذا
 من ٌخري اجلمع وهذا منهام، ليشء إسقاط غري من ًمعا بالدليلني فيه يعمل ألنه الرتجيح؛ وعىل
 املحلق، عىل الوعيد فيها التي األحاديث محل من -وإياه ووفقنا اهللا حفظه- األلباين مجع

 .الزفاف آداب كتابه يف عليه دندن الذي املحلق غري عىل املبيحة واألحاديث
 من عىل الوعيد أحاديث محل وهو الثاين، اجلمع أو الرابع، املسلك أما :الرابع املسلك

 :ألمرين ضعيف اجلمع فهذا فقط، لزوجها به تزينت من عىل اإلباحة وأحاديث تظهره ًذهبا لبست
 .حراش بن ربعي امرأة لةجلها ضعيف حديث عليه اعتمد الذي احلديث أن ً:أوال
 حليل أو جسدها، ملحاسن ًإظهارا كان ولو حتى العقوبة يوجب الزينة إظهار أن :ًثانيا

 .بالذهب خيتص فال الفضة،
 التحريم بأحاديث العمل ترك عىل اتفقوا قد كلهم املسالك هذه أصحاب فإن :ًوأخريا

 يعد فهو اإلباحة تفيد التي اديثباألح والعمل تركها أسباب يف همؤآرا اختلفت وإن والوعيد،
 .التوفيق وباهللا هبا، العمل ترك عىل منهم ًإمجاعا
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 خاتم حتريم ):١٣٩ ص( #الزفاف آداب$ يف : األلباين الدين نارص حممد الشيخ قال
 .النساء عىل ونحوه الذهب

 السوار ومثله ،عليهن الذهب خاتم حتريم يف الرجال مع يشرتكن النساء أن واعلم
 أن أحب من$ :هريرة أيب حديث أورد ثم فيهن، وردت خاصة ألحاديث الذهب من والطوق

 نار من بطوق حبيبه يطوف أن أحب ومن ذهب، من حلقة فليحلقه نار، من ةبحلق حبيبه حيلق
 ذهب من ًسوارا فليسوره نار من بسوار حبيبه ريسو أن أحب ومن ذهب، من ًطوقا فليطوقه

 .إلخ .#...
 العزيز عبد طريق من )٢/٣٧٨( وأمحد ،)٢/١٩٩( داود أبو أخرجه خترجيه يف قال ثم

 أيب عن عياش، بن نافع عن ، الرباد أسيد أيب بن أسيد عن ،-وردياالدر :يعني- حممد ابن
 املنذري وقال )٢/٧٠( األوطار نيل يف ينالشوكا أثبته وقد جيد، إسناد وهذا ًمرفوعا، هريرة
 .صحيح إسناده :الرتغيب يف

 فيه به تفرد وقد الرباد، أسيد أيب بن أسيد رواية من كونه مع احلديث هذا تصحيح :قلت
 أيب ابن أما حبان، ابن غري يوثقه مل الرباد أسيد أيب بن وأسيد عليه، يدور طرقه مجيع يف فإنه نظر،
 عن توثيقه حكي وال يوثقه؛ مل التهذيب يف حجر ابن وكذلك ًتعديال؛ وال ًرحاج فيه يذكر فلم حاتم
 كان ولو آخر؛ أسيد أيب بن وبأسيد األنصاري، عيل بن بأسيد اشتبه أنه ذكر بل حبان؛ ابن غري أحد

 كان ولو حبان، ابن غري لوثقه الصحة يف رشطان مها ذينلال والضبط واحلفظ بالعدالة ًمعروفا
 .بغريه اشتبه ما لروايةبا ًمعروفا

 سوء غائلة عنه يدفع ال فذلك التقريب يف له حجر ابن ومتابعة صدوق :الذهبي قول أما
 إذا السيام تفرده حيتمل ال فإنه كذلك كان ومن تقدم، كام وشكه تردده من فهم ربام الذي احلفظ
 أهنم عليهم مواحلك كلهم، الصالح السلف ختطئة عليه ترتب الذي احلكم كهذا حكم يف كان

 الذين حممد أمة علامء من سيأيت ومن مىض، من عىل ًأيضا واحلكم فاستحلوه، حمرم عىل أقدموا



  ١٢٦  

 اهللا كتاب إىل ًاستنادا ومكان، زمان، كل يف للنساء الذهب بحل الناس يفتون قرن كل يف فتئوا ما
 .]١٨:الزخرف[ T: } | { z y x w v uاهللا يقول حيث

 حتيل :وقال ذهب، من ًخامتا ابنته ابنة النبي أعطى حيث اهللا رسول سنة وإىل
 األخرى، يف ًوحريرا يديه إحدى يف ًذهبا أخذ أن بعد :ًأيضا وقال حسن، حديث وهو هبذا،
 .#إلناثهم حل$ :ماجه ابن زاد .#أمتي ذكور عىل حرام هذين إن الأ$ :وقال

 العلم أهل بني املتداول احللو ،املستمر بالعمل والتابعني الصحابة من السلف وإمجاع
 أفيليق ،ألمتهم وفتوى همئلنسا حتلية متقدمهم عن ومتأخرهم كبريهم عن صغريهم يأخذه
 !؟حبان ابن إال يوثقه مل رجل بحديث ونأخذ كله، هبذا نرمي أن هذا بعد

 ابن مقدمة يف قال ؛حاله هذا من بتفرد يؤخذ ال أنه االصطالحية القاعدة بأن ًعلام
 .تفرده معه حيتمل ما واإلتقان الثقة من راويه يف ليس الذي الفرد وهو الثاين ومثال :الصالح

 احلديث :أي– أنه احلافظ الربدجيي هارون بن أمحد بكر أيب عن بلغنا :قال ذلك وقبل
 رواه الذي الوجه من ال روايته غري من هنمت يعرف وال الرجل به ينفرد ذيال ديثاحل$ :-املنكر
  .املنكر معرفة عرش الرابع النوع الصالح، بنا مقدمة من ’ا .#آخر وجه من وال منه،

 أوثق هو من خالف وقد ثقة، اعتربناه لو إنا ثم ،تفرده حيتمل ال ممن أسيد أيب بن وأسيد
 فتكون واالصطالح، األصول قواعد من معروف هو كام األوثق برواية األخذ لوجب منه

  .ا شاذ وال ًمعلال يكون أال الصحيح رشوط من بأن ًعلام املحفوظ، يقابلها شاذة روايته
 قد ألنه الذكور؛ األوالد حتلية عن النهي يف ورد احلديث هذا فلعل :أخرى جهة ومن

 يفعله كام .#ذهب من حلقة فليحلقه نار من بحلقة ولده حيلق أن أحب من$ :رواية يف ورد
 .الذكور حيلون أهنم سمعنا كام املرتفني، بعض

 النجايش، عند من حلية أتته النبي أن حسن بسند عائشة روت فقد :ثالثة جهة ومن
 زينب، ابنته ابنة فدعا عنه، ًمعرضا بعود النبي فأخذه حبيش فص له ذهب من خاتم فيها
 من خواتيم تلبس كانت أهنا عائشة عن وصح .#بنية يا هبذا حتيل$ :فقال عيالرب بن العاص وابنة
 الذهب من اخلاتم لبس جواز عىل يدل وهذا اجلزم، بصيغة ًمعلقا يالبخار ذلك أورد .ذهب
 .للنساء وغريه

 هبام اهللا يسورك أن أيرسك$ : النبي وقول السوارين، قصة يف : الشيخ قول أما
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 .احليل كاةز يؤد مل بمن الوعيد قيد من عىل ا رد .#!؟نار من سوارين القيامة يوم
 القصة هذه يف ينكر مل اهللا رسول ألن ا؛ جد ضعيف استدالل هذا أن واجلواب :قال

 أنكر فإنه املتقدمة األحاديث بخالف ،عنهام الزكاة إخراج عدم أنكر وإنام السوارين؛ لبس
 فكأنه اإلباحة وقت يف كانت القصة هذه أن والظاهر عليها، الزكاة إلجياب يتعرض ومل اللبس
 .رمهاح ثم ًأوال، عليها الزكاة فأوجب لتحريمها تدرج

 ولكن نحبه؛ فنحن ورأيه للشيخ احرتامنا مع :يقول أن اجلمهور مذهب ملؤيد :قلت
 النسخ أثبتنا وإذا خالفه عىل تدل األدلة بل عليه؛ دليل ال زعم هذا فنقول منه، إلينا أحب احلق

 عليه وبسطت سبق فيام ذلك وضحت وقد األدلة، عليه تدل الذي الصحيح هو فالعكس
 :كاآليت وتلخيصها األدلة

 أال$ :قالو رفعهام ثم ًحريرا، وبشامله ًذهبا، بيمينه أخذ أن بعد النبي قول أن ً:أوال
 هي اإلباحة وأن األول، هو التحريم أن دليل .#إلناثهم حل أمتي ذكور عىل حرام هذين إن

 دهي ورفع واحلرير الذهب أخذ إىل النبي احتاج ما األوىل هي األباحة كانت لو إذ األخرية
 .للنساء حلهام ًمعلنا

 .العلامء جهابذة من مجاعة وحكاه للنساء، الذهب حلية حل عىل انعقد الذي اإلمجاع :ًثانيا
 .للنساء واحلرير الذهب حل عىل واملتوارث املتصل العمل :ًثالثا
 w v u :يقول حيث كتابه يف اإلناث هبا اهللا وصف التي احللية :ًرابعا

} | { z y x. سواء حد عىل والفضة الذهب فيها فيدخل قةمطل حلية. 
 ةجمرد دعوى اإلباحة وقت يف كانت القصة هذه أن والظاهر الشيخ، قول فإن :ًوأخريا

 .اإلثبات عن
 قيدنا أو وشذوذها، التحريم أدلة بضعف أو بالنسخ قلنا سواء قال ما خالف :واحلق

 ذلك عدا ما وإباحة واخلاتم واخلرص سواروال احللقة بتحريم القول أما زكاته، تؤد مل بام التحريم
 أن املرأة أرادت ولو حتى احللية، مجيع عىل أتى قد ذكر وما حتليق بدون تلبس حلية نعلم فال

 مل أنا العلم مع هكذا فيها اخليط لتضع حلقة هلا تضع أن إىل الضطرت الذهب من قطعة تلبس
 .: الشيخ قبل القول هذا قال ًأحدا نعلم
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 ًمطلقا الذهب إباحة عىل اإلمجاع بعضهم ادعى :- ًخريا اهللا جزاه- األلباين الشيخ قال
 :وجوه من مردود وهذا :قال للنساء،

 أنه يدعي أن أحد يستطيع ال فإنه املسألة هذه يف اإلمجاع صحة إثبات يمكن ال أنه :األول
 .بالرضورة الدين من معلوم إمجاع

 وجود بعدم يعلم وذلك العلامء، من جم عدد حكاه وقد حاصل، اإلمجاع :قلت
 عن وال الصحابة، من أحد عن يعرف مل نهإ إذ السكويت اإلمجاع له يقال الذي وهذا خالف،
 :قال أنه هريرة أيب عن ثبت ما إال النساء عىل الذهب حرم أنه األتباع أتباع عن وال التابعني،

 النبالء أعالم سري يف هردوأ .#اللهب عليك أخشى فإين الذهب، تلبيس ال$ :بنية يا لبنته
 ).١٩٩٣٨( رقم املصنف يف الرزاق عبد ورواه ،)٢/٦٢٢(

 صحيح، إسناده :مىض الذي األثر عىل -األرناؤوط شعيب- النبالء أعالم لسري املحقق قال
 للنساء أباح النبي ألن ذلك؛ غري أو والفخر، اخليالء لدفع أو الورع، عىل حممول ذاوه
 مما وهو والقالئد، والدمالج واخللخال والسوار واخلاتم، كالطوق الذهب من احليل أنواع لبس
 أحكام يف والكياهرايس كاجلصاص العلامء من واحد غري ذكر كام املسلمني، بني فيه خالف ال

 وابن الباري، فتح يف حجر وابن جموع،امل يف والنووي الكربى، السنن يف والبيهقي ،القرآن
 .النسائي عىل حاشيته يف والسندي الزواجر، يف مياهليت حجر

 يف تيمية وابن تفسريه، يف والقرطبي التمهيد، يف الرب عبد ابن اإلمجاع حكى وممن :قلت
 .الفتاوى

 احلرير لبسوا أهنم الصحابة بعض عن ثبت وقد اإلمجاع هذا حصل كيف :قائل قال فإن
 .-الرجال :أي-  بالذهب ختتم وبعضهم

 الزبري فابن عليها، اإلمجاع انعقد ثم األول، الصدر يف مسائل يف خالف حصل قد :قلنا
 يف النووي بذلك رصح كام هلن، حله عىل بعده اإلمجاع انعقد ثم النساء، عىل احلرير حيرم كان
 .وغريه مسلم رشح
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 ووقع حتريمه، عىل اإلمجاع انعقد ثم األول، الصدر يف املتعة نكاح يف خالف ووقع
 ثم األجلني، بأبعد تعتد :طالب أيب بن عيل فقال ؟تعتد بم حامل وهي عنها وىفاملت يف خالف
 طلع إذا الصائم يف األول الصدر يف خالف ووقع سبيعة، حديث مقتىض عىل اإلمجاع انعقد
 .صومه صحة عىل اإلمجاع انعقد ثم جنب، وهو الفجر، عليه

 .بالرضورة الدين من علومم إمجاع أنه يدعي أن أحد يستطيع ال فإنه :الشيخ قول أما
 عىل اإلمجاع هو بالرضورة الدين من املعلوم اإلمجاع إن للشيخ احرتامنا مع :فنقول

 معلوم أنه أحد يقول فال االجتهاد، عىل ىتبن التي الظنية األحكام عىل اإلمجاع أما القطعية، األمور
 .بالرضورة الدين من

 ناسخ وجود دون صحيح ديثح خالف عىل صحيح إمجاع وجود استحالةب قال ثم
 .صحيح بسند لفظه مروي يعني صحيح

 ابن وصححه املنذر وابن والدارمي والنسائي وأمحد داود أبو رواه ما هذا يرد :قلت
 سكر إذا ثم فاجلدوه، سكر إذا$ :رفعه هريرة أيب عن الرمحن، عبد بن سلمة أيب طريق من كلهم حبان

 .#عنقه فارضبوا$ :ولبعضهم .#فاقتلوه سكر إذا ثم فاجلدوه، سكر إذا ثم فاجلدوه،
 وممن مرات، ثالث من أكثر الرشب كرر إذا الشارب قتل عدم عىل اإلمجاع انعقد وقد

 وجد إذا النسخ باب يف الفقه أصول ويف وغريمها، حجر، وابن املنذر، ابن اإلمجاع حكى
 ما إال ،الناسخ لميع مل وإن ناسخ لوجود يدل فذلك صحيح، بحديث العمل عدم عىل اإلمجاع

 وهذا تثبت، ال بآثار متمسكني احلكم هذا بقاء من الظاهر أهل وبعض حزم ابن عن نقل
 .-معهام يل وغفر ،ولأللباين حزم البن اهللا غفر-  األمة إمجاع عن حزم ابن من خروج

 فقد وهلذا خالفه، عىل اإلمجاع صار ًصحيحا ًحديثا أوجدناك فقد احلديث أما :ًوأخريا
 وجود عىل يدل فاإلمجاع صحيح حديث خالف عىل إمجاع وجد إذا الفقه، أصول هلأ قال

 .املتقدم باحلديث له ومثلوا بناسخ اإلمجاع وليس ناسخ،
 أن عىل اإلمجاع قام فقد زوجها، بإذن إال ماهلا يف تترصف أن املرأة يهن حديث مثلهو

  .ماهلا يف الترصف فلها راشدة كانت إذا املرأة
 من أو اهللا كتاب من كان سواء حمفوظ الذكر أن هللا واحلمد نؤمن فنحن لذكرا حفظ وأما

 واستنباط، اجتهاد، إىل حتتاج غموض فيها أحكام وجود ينفي ال هذا ولكن رسوله سنة
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 فهم أو الصحيفة، هذه يف ما إال به نختص يشء عندنا ليس t طالب أيب بن عيل قال وقد
 .كتابه يف ًرجال اهللا يعطيه

 مبلغ فرب ؛سمعها كام فأفادها فوعاها، مقالتي سمع ًأامر اهللا نرض$ : النبي قال وقد
 .#منه أفقه هو من إىل فقه حامل ورب سامع، من أوعى

 هذا أن ذلك معنى فليس الرجال عىل حرام للنساء، حالل الذهب أن اخرتنا وإذا
 .للشيخ اهللا غفر .الذكر حفظ مع يتناىف االختيار

 بل ضاع قد يعترب ال فإنه به، ًمعموال عليه ًجممعا حكمه وبقي الناسخ سقط إذا أنه :الثاين
 ما هللا واحلمد ضياع، حيصل ومل احلكم، املقصود وإنام املقصود هو ليس اللفظ ألن حمفوظ؛ هو
 .بهً معموال عليه ًجممعا ًباقيا احلكم دام

 يقدم فالسنة سنة،ال عىل لإلمجاع تقديم بحديث العمل ترك عىل اإلمجاع ليس :الثالث
 املجمل، عىل باملبني وحيكم املطلق، عىل واملقيد العام، عىل اخلاص فيقدم بعض، عىل بعضها
 عىل واملعروف املرجوح، عىل والراجح الشاذ، عىل واملحفوظ الضعيف، عىل الصحيح ويقدم
 .املفهوم عىل واملنطوق املنسوخ، عىل والناسخ املنكر،

 قدم بينته والسنة ًجممال، القرآن كان فإذا منطوق كالمها كان اإذ السنة عىل مقدم والقرآن
 عىل اإلمجاع كان إذا إال اجلملة، يف اإلمجاع عىل مقدمة والسنة للمجمل، توضيح ألنه املبني؛
 عىل اإلمجاع وجد فإن اإلمجاع؛ قدم حديث وترك بحديث العمل أو حديث، عىل حديث تقديم
 .املحدثون يسلكها التي الطريقة هي هذه ؛الناسخ يعلم مل وول اإلمجاع قدم بحديث العمل ترك

 أمكن، إن اجلمع بطريقة بينهام نظرنا منهام األول يعلم ومل صحيحان نصان تعارض فإن
 ناسخ، واألخري منسوخ األول أن وعلم باألخري، أخذنا وجد فإن التاريخ يف نظرنا يمكن مل فإن
  .الرتجيح إىل رجعنا يمكن مل وإن

 املنسوخ هو النساء عىل الذهب فتحريم النسخ مسلك سلكنا إن بالذات املسألة ذهه ويف
 .#إلناثهم وحل أمتي ذكور عىل حرام هذين إن أال$ : قوله بدليل الناسخ؛ هو هلم واحلل

 اإلباحة عىل املتصل العمل وبدليل للنساء، الذهب إباحة عىل املنعقد اإلمجاع وبدليل
  .تباعهموأ والتابعني الصحابة من

 .والتحريم الوعيد أحاديث عىل راجحة اإلباحة فأحاديث الرتجيح مسلك سلكنا نإو



  ١٣١  

 .ًغالبا العلل من وسالمتها لصحتها، ً:أوال
 .الصحابة بعمل تتأيد ألهنا :ًوثانيا
 .العلم أهل من غفري مجع حكاه الذي باإلمجاع تتأيد ألهنا :ًوثالثا
 زكاته أدت ملن ًأيضا بحمله قلنا املقيد، عىل املطلق بحمل اجلمع مسلك سلكنا وإن

 عليها حيرم ال زكاته تؤد مل من ألن ضعيف؛ املسلك هذا أن إال زكاته تؤد مل من عىل حتريمه وقلنا
 األقوال هذه أصحاب أن يتبني وهبذا للزكاة، تركها يف آثمة وهي ،هلا ًحالال يبقى بل اللبس؛
 .التوفيق وباهللا الرجال، عىل هوحتريم للنساء، حله عىل اجتمعوا قد كلهم

 
  

 آنية يف يرشب الذي$ :قال اهللا رسول أن النبي زوج سلمة أم عن مسلم فروى
 فإنام فضة أو ذهب من إناء يف يرشب من$ :رواية ويف .#جهنم نار بطنه يف جيرجر إنام الفضة؛
 .#جهنم نار بطنه يف جيرجر

 عن وهنانا بسبع، اهللا رسول أمرنا$ :قال t عازب بن الرباء عن الشيخان وروى
 ونرص املقسم، أو القسم، وإبرار العاطس وتشميت اجلنائز، واتباع املريض، بعيادة أمرنا :سبع

 بالذهب، ختتم عن أو الذهب، خواتيم عن وهنانا السالم، وإفشاء الداعي، وإجابة املظلوم
 .#والديباج واإلستربق احلرير لبس وعن القيس، وعن املياثر، وعن بالفضة، رشب وعن

 دهقان فجاءه حذيفة فاستسقى باملدائن، حذيفة مع كنا :قال عكيم بن اهللا عبد وعن
 اهللا رسول فإن فيه، نييسقي أال أمرته قد أين أخربكم إين :وقال به، فرماه فضة من إناء يف برشاب

الدنيا، يف هلم فإنه احلرير وال الديباج، تلبسوا وال والفضة، الذهب إناء يف ترشبوا ال$ :قال 
 .#القيامة يوم اآلخرة يف لكم وهو

 يف تأكلوا وال والفضة الذهب آنية يف ترشبوا وال الديباج، وال احلرير، تلبسوا ال$ :رواية ويف
  .#لدنياا يف هلم فإهنا صحافها،
 ً:خصاال األحاديث هذه أفادت وقد
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 عىل والفضة الذهب آنية يف االستعامالت سائر ومثلهام واألكل الرشب حتريم ً:أوال
 سائر يف اختلفوا وإنام أحد؛ فيه خيالف ال العلامء، بني عليه جممع احلكم وهذا والنساء، الرجال

 والرشب، األكل عىل ًقياسا حترم هل اآلنية هذه يف وغريمها، والوضوء كالغسل االستعامالت
 .األصلية للرباءة حتل أو

 يف جيرجر فإنام والفضة الذهب إناء يف رشب أو أكل من أن سلمة أم حديث أفاد :ًثانيا
 .جهنم نار بطنه

 يسبب اآلنية هذه يف والرشب األكل لكون ذلك بلعه، عند املاء أو األكل صوت :واجلرجرة
ِّنزل لذلك النار دخول  U T V :تعاىل قوله حد عىل نفسها النار رشب أو أكل زلةمن ُ

a ̀  _̂  ] \ [ Z Y X W ]١٠:النساء[. 
 هلم أهنا املقصود وليس #اآلخرة يف ولكم الدنيا؛ يف هلم فإهنا$:بقوله التحريم علل :ًثالثا

 فيها والرشب األكل عليهم حرم فقد املؤمنني أما الدنيا، يف حظهم أهنا املراد ولكن حالل
 .القيامة يوم اجلنة إىل منها حظهم ليستبقوا

 سلمة أم حديث أفاده ما ًأيضا حذيفة وحديث عليه، املتفق الرباء حديث أفاد وقد :ًرابعا
 استعملها من تعزير فأفاد حذيفة حديث وزاد والفضة، الذهب آنية يف والرشب األكل حتريم من
 يعزر أن أوىل باب فمن فيها املسلمني قييس الذي الكافر عزر إذا ألنه بالتحريم؛ العلم بعد

 .باإلناء للدهقان حذيفة رمي من مأخوذ وذلك يستعملها، الذي املسلم
 آنية يف والرشب األكل حتريم األحاديث هذه ويف ):٩٧ص/١٠ج( الفتح يف احلافظ قال
 سلي ألنه للنساء؛ باحليل ذلك يلتحق وال امرأة أو كان ًرجال مكلف كل عىل والفضة الذهب

 .يشء يف هلم أبيح الذي التزين من
 األكل يف والفضة الذهب أواين استعامل حتريم احلديث يف :وغريه القرطبي قال
 وهبذا االستعامالت وجوه وسائر والتكحل التطبيب مثل معنامها يف ما هبام ويلحق والرشب

 عىل التحريم قرص من ومنهم ًمطلقا، ذلك فأباحت وشذت طائفة وأغربت اجلمهور، قال
 .األكل يف الزيادة عىل يقف مل ألنه الرشب؛ عىل قرصه من ومنهم والرشب، األكل

 اختاذ جلاز استعامهلام أبيح فلو عينهام، ىلإ يرجع ذلك إن :فقيل املنع، علة يف واختلف
 .هبم فيجحف الناس أيدي يف قلتهام إىل فيفيض منهام اآلالت
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 .واخليالء الرسف النهي علة :وقيل
 .الفقراء قلوب كرس :وقيل
 .باألعاجم التشبه املنع يف العلة :وقيل
 قيمة وأكثر أنفس وغالبها النفيسة، اجلواهر من األواين استعامل جواز عليه ويرد :قال

 .َّشذ من إال يمنعها ومل والفضة، الذهب من
 .بترصف ’ا .بعده ومن الرافعي وتبعه اجلواز عىل اإلمجاع الشامل يف الصباغ ابن ونقل
 اإلمجاع أن ذكرناه مما فحصل ):٢٩ص /١ج( مسلم رشح يف : النووي لوقا

 بملعقة واألكل والطهارة، والرشب األكل يف الفضة وإناء الذهب إناء استعامل حتريم عىل منعقد
 ومنها االستعامل، وجوه ومجيع منهام، إناء يف والبول منهام بمجمرة والتجمر أحدمها من

 يف ويستوي الكبري، أو الصغري اإلناء سواء ذلك، وغري )١(ةالغالي وظرف وامليل املكحلة،
 من منها يقصد ملا التحيل يف واملرأة الرجل بني فرق وإنام خالف؛ بال واملرأة الرجل التحريم
 .والسيد للزوج التزين

 :فقالوا فضة، أو ذهب قارورة من واالدهان الورد ماء استعامل وحيرم :أصحابنا قال
 منه، ويأكل غريمها، من آخر إناء إىل الطعام فليخرج فضة أو ذهب، من إناء يف بطعام ابتيل فإن
 .أمكن إن رغيف عىل فليجعله إناء يكن مل فإن

 يف اليرسى من يصبه ثم اليرسى، يده يف فليصبه الفضة، قارورة يف بالدهن ابتيل وإن
 .ويستعمله اليمنى،

 هو هذا والذهب، الفضة بأواين السواملج والبيوت، احلوانيت تزيني وحيرم :أصحابنا قال
 .غلط وهو :قالوا أصحابنا بعض وجوزه الصواب،
 بالفعل، عىص فضة أو ذهب إناء من اغتسل أو توضأ لو :واألصحاب الشافعي قال

 ال :قال داود، إال كافة والعلامء حنيفة، وأبو مالك، قال وبه مذهبنا، هذا وغسله وضوؤه وصح
 واملرشوب املأكول يكون وال بالفعل، عىص رشب أو أكل ول وكذا الصحة، والصواب يصح،
 فله فضة أو ًذهبا، إال جيد فلم إناء استعامل إىل اضطر إذا أما االختيار حالة يف كله هذا ًحراما،

                                   

  .هي الطيب: هو اإلناء، والغالية:  الظرف)١(
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 ’ا .خالف بال الرضورة حالة يف استعامله
 .حرام والفضة الذهب آنية يف والرشب :اخلرقي مسائل يف وقال
 بأس ال :قال أنه قرة بن معاوية عن وحكى العلم، أهل أكثر قول اهذ :املغني يف وقال

 .بمحرم وليس مكروه أنه قول الشافعي عن وحكي فضة، قدح من بالرشب
 عنه، رجع فقد قال أنه صح فإن الشافعي أما التحريم، يبلغه مل t قرة بن معاوية لعل :قلت

 ).١٤/٢٩( مسلم صحيح رشح يف -اهللا رمحهام- الشافعي عن النووي اعتذار :انظر
 حرم استعامله حرم ما ألن واستصناعها؛ والفضة الذهب من اآلنية اختاذ وحيرم :ًأيضا وقال

 احلديث؛ لعموم والنساء الرجال ذلك يف ويستوي واملزمار كالطنبور االستعامل هيئة عىل اختاذه
 .’ا .الفريقني يشمل معنى وهذا الفقراء، قلوب وكرس واخليالء، الرسف حتريمها علة وألن
 ).٨/٣٢١( البحوث رئاسة طبع املغني

 من الضبة أن ذلك ومجلة ):٨/٣٢٢ج( املغني يف قال فضة من اليسرية الضبة وتباح
 :رشوط بثالثة تباح الفضة

 .يسرية تكون أن :أحدها
 .حرام وكثريه قليله، يباح فال الذهب أما فضة، من تكون أن :الثاين

 .للحاجة تكون أن :الثالث
  .الرشب عند عليها فمه يضع ال :أي االستعامل، عند جيتنبها أن وجيب :قلت
 .التوفيق وباهللا

 

 من داود أبو رواه ما :دليله منه، والسن األنف واختاذ بالذهب، األسنان ربط وجيوز
 من ًأنفا فاختذ الكالب يوم أنفه قطعت أسعد بن عرفجة جده أن طرفة بن الرمحن عبد طريق
 .ذهب من ًأنفا فاختذ النبي فأمره يهعل فأنتن ورق

  :الغريب
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 أيام من يومان فيه وقعت والكوفة، البرصة بني  موضع :-الكاف بضم- الكالب
 .اجلاهلية

ِالورق  .الفضة :-الراء وكرس الواو بفتح- َ
 :احلديث فقه

 ال وأنه احلاجة، عند واألنف الذهب من َّالسن الرجل اختاذ جواز :احلديث هذا من يؤخذ
 يف املؤثرة العلة ألن جيوز؛ ال هذا فإن للزينة األسنان أو السن كاختاذ حاجة، بدون ذلك جيوز

 .واملعني املوفق واهللا احلكم، انعدم العلة انعدمت فإذا احلاجة، هي احلكم

 

 مل من ومنهم فيه، الزكاة أوجب من فمنهم احليل؛ زكاة يف اختلفوا السلف أن اعلم
 .عاريته احليل زكاة :وقال يوجبها،

 أو تلبسه مما كان إذا زكاة املرأة حيل يف ليس قال ):٤٥٠( املسألة اخلرقي مسائل يف وقال
 .تعريه

 وجابر، عمر، ابن عن ذلك وروي املذهب، ظاهر هذا :املسألة هذه عىل املغني يف وقال
 عيل، بن وحممد وقتادة، ي،والشعب ،حممد بن القاسم قال وبه ،ي وأسامء وعائشة، وأنس،
 .ثور وأبو وإسحاق، عبيد، وأبو والشافعي، ومالك، وعمرة،

 بن الليث عن أيوب، بن عافية عن بسنده التحقيق يف اجلوزي ابن رواه ما :حجتهم
 .#زكاة احليل يف ليس$ :قال النبي عن ،t جابر عن الزبري، أيب عن سعد،

 .ضعيف سند وهذا
 عن الزبري، أيب عن الليث، عن أيوب، بن عافية عن يروى ما :املعرفة يف البيهقي قال

 وعافية قوله، من جابر عن يروى إنام له، أصل ال فباطل .#زكاة احليل يف ليس$ :ًمرفوعا جابر
 من املخالفني به نعيب فيام ًداخال بذنبه ًمعزرا ًمرفوعا به احتج فمن جمهول، أيوب ابن

 .للزيلعي الراية نصب سطةبوا ’ا .الكذابني برواية االحتجاج
 يبلغني مل : املنذري شيخنا بخط رأيت اإلمام يف الشيخ قال :ًأيضا الزيلعي وقال
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 انتهى .تعديله يوجب ما ذكر إىل به حيتج من وحيتاج :الشيخ قال تضعيفه، يوجب ما فيه
 كالعوامل الزكاة فيه جتب فلم مباح، الستعامل مرصد احليل أن :ًأيضا به احتجوا ومما

 فيه، يصيبوا مل منهام اجتهاد ولكنه بحجة، ليست احلجة هذه أن فيه شك ال ومما القنية، وثياب
 اإلمام عن الثانية الرواية أما فيه، الزكاة يوجب ما يبلغهم مل الصحابة من اخلمسة هؤالء ولعل
 .فيه الزكاة إجياب فهي أمحد

 ابن عمرو بن اهللا وعبد س،عبا وابن مسعود، وابن عمر، عن ذلك وروي :املغني يف قال
 شداد، بن اهللا وعبد وجماهد، وعطاء، جبري، بن وسعيد املسيب، بن سعيد قال وبه ،ي العاص
 لعموم الرأي وأصحاب والثوري، والزهري، مهران، بن وميمون سريين، وابن زيد، بن وجابر
 .وأصحابه حنيفة أبو :هم الرأي وأصحاب .’ا .#العرش ربع الرقة يف$ : قوله

 :نوعني عىل احليل يف للزكاة املوجبني أدلة :قلت
 .عامة أدلة -١
 .خاصة أدلة -٢
 وإجياب ًمثقاال، عرشين بلغ إذا الذهب يف الزكاة إجياب أدلة فهي :العامة األدلة أما

  .الصحة غاية يف صحيحة أحاديث وهي درهم مائتي :أي أواق، مخس بلغت إذا الفضة يف الزكاة
 ذات املرضوبة، والدنانري الدراهم يف واردة األحاديث هذه بأن املغني يف مةقدا ابن اعتذار أما

 املتعلق الوجوب يدفع ال فهذا ؛)الرتكي حتقيق -٤/٢٢١( املغني .الناس يف السائرة السكة
 البد كان لذا والدنانري بالدراهم إال يعرف ال النصاب إن ثم هي، حيث من والفضة بالذهب

 وإذا الزكاة، فيه وجبت الذي الذهب اسم يف داخل فهو الذهب من كان إذا واحليل ذكرها، من
 .الزكاة فيها وجبت التي الفضة اسم يف داخل فهو الفضة من كان

 :أحاديث ثالثة أصحها فمن خاصة، احليل يف التي األدلة وهي :اخلاصة األدلة أما
 امرأة أن$ :دهج عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن داود أبو أخرجه ما :األول احلديث

 أتعطني :هلا فقال ذهب من غليظتان مسكتان ابنتها يد ويف هلا ابنة ومعها ، اهللا رسول أتت
 فألقتهام فخلعتهام، :قال .نار من سوارين هبام اهللا يسورك أن أيرسك :قال .ال :قالت ؟هذا زكاة
 .#ولرسوله هللا مها :وقالت  النبي إىل

 .صحيح إسناده :كتابه يف القطان ابن قال ):٢/٣٧٠( الراية نصب يف الزيلعي قال
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 ومحيد اجلحدري، كامل أيب عن رواه داود أبا فإن فيه، مقال ال إسناده :خمترصه يف املنذري وقال
 ومسلم، البخاري به احتج فقيه، إمام احلارث بن وخالد  مسلم، هبام احتج الثقات من ومها مسعدة، بن

 حاتم، وأبو معني، وابن املديني، ابن ووثقه الصحيح، يف به احتجا املعلم ذكوان بن حسني وكذلك
 انتهى .اهللا شاء إن احلجة به تقوم إسناد وهذا علم، قد من شعيب، بن وعمرو

 جاءت :قال عمرو عن املعلم، حسني عن سليامن، بن معتمر عن ًأيضا النسائي وأخرجه
 .ًمرسال فذكره ...امرأة

 من انتهى .بالصواب أوىل معتمر وحديث معتمر، من أثبت عندنا وخالد :النسائي قال
 .الراية نصب

 حيذفون :أي ًكثريا يرسلون القدامى إن إذ احلديث صحة يف يقدح ال النسائي قاله ما :قلت
 يقصدون وإنام التحديث؛ يقصدون وال فالن قال أو اهللا رسول قال ويقولون السند،

 ).١٣٨٢( رقم .حسن :وقال داود، أيب سنن من الصحيح يف األلباين وأخرجه .االستشهاد
 يا :فقلت ذهب من ًأوضاحا ألبس كنت$ :قالت ل سلمة أم عن :الثاين احلديث

 يف األلباين أخرجه .#بكنز فليس فزكي زكاته تؤدى أن بلغ ما :فقال هو؟ أكنز اهللا رسول
 .فقط منه املرفوع حسن :وقال ،)١٣٨٣( رقم داود أيب صحيح

 وتكلم البخاري، له أخرج احلراين احلسن أبو بشري بن عتاب ادهإسن يف :املنذري وقال
 ’ا .واحد غري فيه

 صحيح وقال عجالن، بن ثابت عن املهاجر، بن حممد طريق من املستدرك يف وأخرجه
 إذا$ :سلمة أم وسؤال القصة ذكر بعد ولفظه الذهبي ووافقه خيرجاه، ومل البخاري، رشط عىل

 ).١/٣٩٠( احلاكم دركمست .#بكنز فليس زكاته أديت
 عىل يتابع ال ثابت يف العقييل وقول :قال أنه العيد دقيق ابن عن املعبود عون يف وذكر

 .حتامل حديثه
 أن يتبني وهبذا املتشددين، من ومها والنسائي، معني ُابن عجالن ابن وثق وقد :قلت
 .أعلم واهللا احليل، يف الزكاة بوجوب يقول ملن حجة وهو صحيح، احلديث

 عبيد عن أيوب، بن حييى طريق من داود أبو أخرج ،ل عائشة حديث :الثالث احلديث
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 دخلنا :قال أنه اهلاد بن شداد بن اهللا عبد عن أخربه عطاء بن عمرو بن حممد أن جعفر أيب بن اهللا
 ورق من فتخات يدي يف فرأى اهللا رسول عيل دخل$ :فقالت النبي زوج عائشة عىل
 :قالت زكاهتن؟ أتؤدين :قال .اهللا رسول يا لك أتزين صنعتهن :قلت ائشة؟ع يا هذا ما :فقال
 .#النار من حسبك هو :قال .اهللا شاء ما أو ال،

 أيب طريق من احلاكم وأخرجه ):١٣٨٤( رقم صحيح داود أبو صحيح يف األلباين قال
 ؟عائشة يا هذا ما :فقال .ورق من ًسخابا يدي يف فرأى اهللا رسول عيل دخل$ :بلفظ داود
 .داود أيب كلفظ لفظه وباقي .#اهللا رسول يا فيهن لك أتزين صنعتهن :قلت

 .الذهبي ووافقه خيرجاه، ومل الشيخني، رشط عىل صحيح حديث هذا :وقال
 ًحراما، بالذهب التحيل كان حني كان ذلك أن زعم بعضهم أن :البيهقي عن املنذري، وقول

 الراوي روى بام العربة أن األصولية القواعد ومن عليه، يلدل ال زعم الزكاة، منه سقط أبيح فلام
 راويه؛ خالفه وإن به، األخذ علينا وجب النبي إىل ًمرفوعا احلديث ثبت فإذا رأى، بام ال

 .الناس معظم خالفه وإن ، النبي عن صح بام مكلفون ألنا
 الثالثة فهذه ألدلة؛ا تؤيده الذي احلق هو احليل يف الزكاة بوجوب القول أن يتبني وهبذا
 من عىل وحجة احليل، يف الزكاة أوجب ملن قوية حجة النبي عن صحت التي األحاديث
 .أسقطها

 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل السبيل، سواء إىل واهلادي املوفق واهللا

 
 

 سيدنا واملرسلني األنبياء أرشف عىل والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد :السؤال
 .أمجعني وصحبه آله وعىل حممد

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-ورعاه اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :وبعد
 ذلك، عىل واملنة احلمد وهللا األعراس تكثر اإلجازات أيام يف أنه الشيخ فضيلة يا تعلم
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 أن أجل من وذلك األفراح، كروت توزيع :فمنها فيها؛ حتدث التي األمور بعض هناك ولكن
 املوضوع هذا بخصوص الشيخ فضيلة يا فلدي العريس هلذا نفسه به جتود ما شخص كل يدفع
 :التايل النحو عىل وهي عليها، اإلجابة فضيلتكم من أود األسئلة، بعض

 احلالة؟ هذه يف دعوةال إجابة حكم ما -١
 عليه؟ دين أهنا أم مساعدة تعد هل أوراق يف وتسجل للعريس، تدفع التي املبالغ -٢
 بعد إال به تعلم مل زواجه يوم ثم زواجك، يوم يف مبلغ لك ودفع شخص، جاءك إذا -٣

 قد بأنه ًعلام به جاءك الذي املبلغ له لتعيد إليه تذهب أن يلزمك فهل زواجه، من طويلة فرتة
 الذين مجيع إىل دين من عليه ما بتسديد قاموا ابنهم تويف قد الذين األشخاص بعض من حدث
 اهللا وجزاكم عليها، لتجيبوا لكم، طرحناها التي املسائل هذه يف أفيدونا كثرية، قرى من له دفعوا
 ًخريا؟

 :اجلواب
 .وصحبه آله وعىل مدحم نبينا واملرسلني األنبياء أرشف عىل والسالم والصالة هللا، احلمد -١

 فإن والتقوى الرب عىل التعاون باب من تيرس ما وإعطاء الدعوة، إجابة كانت إذا :وبعد
 هذه من املطلوبون يأكله ما مقابل يف املتزوج هذا يعتربها كان إذا أما اهللا، شاء إن جائز ذلك

 .األقل عىل مكروهة القصد هبذا فهي الوليمة،
 ٌدين أهنا إال احلارض، الوقت يف مساعدة كانت وإن العريس، هذا عىل ًدينا تعترب هي -٢

 اهلبة من وهي أخذه، ما يرد أن املعطي عىل فيجب كهذه؛ مناسبة أعطى من عند جاءت إذا عليه
 :بقوله عنها رسوله هنى تعاىل اهللا ألن مكروهة؛ جوازها مع وهي بالعواض، تراد التي

¯ ® ¬ ]٦:املدثر[. 
 حتى صاحبها عىل ٌدين وأهنا الثاين، السؤال إجابة يف داخلة ؤالالس هذا إجابة -٣
 .التوفيق وباهللا يعطيها،

 عىل ًدينا تعترب املعطاة اهلدية أن حكم :أي والنساء، الرجال يف عام احلكم هذا :ملحوظة
  .التوفيق وباهللا ُللمهدي، إليه املهدي

 .وسلم وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل وسلم اهللا وصىل
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 * * 
 

 

 .مأجورين أفتونا اللعان؟ يف باللعن والرجل بالغضب املرأة خصت مل :السؤال
 ليس من زوجها عىل يدخل مزوجة وهي زناها ألن أعظم؛ ذنبها ألن ذلك :اجلواب

 .التوفيق باهللاو أعلم، واهللا اهللا، عند أعظم وذنبه النسل يف تزوير وهذا منه،

 

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد
 :وبعد
 بني الوئام وقلة التباغض، عند الزوجني بني للفراق ًسببا وجعله الطالق اهللا رشع
 امللة ذلك ررتق كام املوت، إال منه يفكها ال زوجها عنق يف قالدة الزوجة جيعل ومل الزوجني،
 يرشع ومل األخدان، اختاذ ذلك عن فنتج التعدد؛ وحرمت الطالق، حرمت التي النرصانية
 .uإبراهيم دين عن املحرفة وملتها جاهليتها، يف العرب تفعله كانت كام حدود بال الطالق

 :-قائل من جل-  فقال إليه ينتهي ًحمدودا  حدا له وجعل الطالقTاهللا رشع فقد
 z y xw v~} | { قال أن إىل:  Ò Ñ Ð Ï Î Í
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 بعدها جتب والثالثة املراجعة منهام واحدة كل بعد حتل مرتان ًثالثا، الطالق اهللا فرشع

 يف طلقها فإن فيه، جيامعها مل طهر يف واحدة طلقة السني الرشعي الطالقTاهللا ورشع املفارقة،
 .بدعي طالق فهو واحدة من أكثر طلق أو يهف جامعها طهر يف أو حيض،

 tعمر فأخرب حائض وهي امرأته، طلق t عمر بن اهللا عبد أن الصحيحني يف جاء وقد
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 ثم حتيض، ثم تطهر، حتى وليمسكها فلرياجعها، مره$ :وقال النبي فتغيظ النبي
 .#النساء هلا تطلق أن اهللا أمر التي العدة فتلك فيه؛ يمسها مل طهر يف طلق شاء إن ثم تطهر،

 عىل حيتسب أو اإلثم، مع بالكلية يلغى هل البدعة طالق يف العلم أهل اختلف وقد
  .آثم وهو امرأته طالق من املطلق

 أنه عىل واستدلوا آثم وهو املطلق، عىل حيتسب البدعي الطالق أن إىل ذهبوا :فاجلمهور
- أيوب حدثنا :الوارث عبد حدثنا :معمر أيب طريق من البخاري صحيح يف بحديث حيتسب
 .#طالقها من عيل حسبت$ :قال عمر ابن عن جبري، بن سعيد عن ،-السختياين :يعني

 وهناك ،)٥٢٥٣( رقم وحديث ،)٢( رقم باب بذلك تعتد احلائض طلقت إذا :باب البخاري،
 .غريه يف وكذلك الرواية، هذه تؤيد مسلم صحيح يف روايات

 أن إىل وغريهم، القيم وابن تيمية، ابن اإلسالم وشيخ الظاهرية، منهم قوم وذهب
 فردها$ :قال ب عمر ابن عن الروايات بعض يف جاء بام واستدلوا يقع، ال البدعي الطالق
 .#ًشيئا يرها ومل عيل

 البحث بعد به اقتنعت والذي كثري، فيها والرد األخذ ألن يطول املسألة هذه يف والكالم
 .أدلته لصحة األول القول هو

 مطلقة مطلقة هي :املطلقة لزوجته ِّاملطلق يقول كأن متتالية بألفاظ الثالث مجع اأم
 ، اهللا رسول عهد عىل الطالق كان$ :قال مسلم عند عباس ابن حديث ذلك يف ورد فقد مطلقة؛
 استعجلوا قد الناس إن :t عمر فقال واحدة، الثالث طالق عمر، خالفة من وسنتني بكر، وأيب
  .#عليهم أمضيناه فلو أناة فيه هلم تكان قد أمر يف

 كانت إنام أتعلم$ :t عباس البن قال : الصهباء أبا أن ًأيضا آخر وحديث
 :عباس ابن فقال t عمر إمارة من ًوثالثا بكر، وأيب النبي عهد عىل واحدة جتعل الثالث

 .النووي برشح )٧٠ص /١٠ج( الثالث طالق :باب يف مسلم أخرجهام .#نعم
 واحدة حتتسب هبا املدخول وغري هبا املدخول يف الثالث طالق أن احلديث اهذ وظاهر

 | { z y xw v :تعاىل قوله يف وردت التي للمرة معني وهو
}. 

 واحد وقت يف وقع ما أن أو لفظة، املرة هل وهو اإلمجال، من يشء فيها املرة إن حيث
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 إذا واحدة حتتسب كانت الثالث أن فعني احلديث هذا فجاء لفظات ثالث كانت وإن مرة فهو
 .متتابعة بلفظات أو بثالث وصف واحد بلفظ كانت سواء جملس يف كانت

 :ركانة قال واحدة؟ إال أردت ما آهللا$ :استحلفه النبي وأن ركانة حديث ًأيضا وجاء
 .#واحدة إال أردت ما آهللا

 وقت نيته عن يسأل واحد مقام يف الثالث جيمع الذي املطلق أن عىل احلديث فدل
 بالنية، وقعت تأسيس منها كل والثالث والثاين األول باللفظ يقصد كان فإن بالطالق، التلفظ
 فهي نية يستحرض ومل إبانتها يقصد مل إذا وكذلك ًتأكيدا والثالث الثاين باللفظ قصد وإن

 .واحدة
 يف استحالف بدون واحدة تعترب كانت الثالث أن عباس ابن حديث ظاهر :قيل فإن

 فيه هلم كان أمر يف استعجلوا قد الناس إن$ :وقال ،t ُعمر الصحابة مجع حتى ذكر من عهد
 .#عليهم فأمضاه عليهم نمضيه أن فأرى أناة

 وأمانة ثقة أهل الراشدين اخللفاء وعهد النبوة، عهد يف كانوا الناس أن :فاجلواب
 عمر عليهم أمضاه إنامو استحالف؛ غري من ظواهرهم عىل يؤخذون فكانوا كالمهم يف وصدق
t الناس يف أصبحت قد ألمانةا فإن املتأخرة، األزمنة يف أما الرشع، خمالفة عىل هلم عقوبة 

 .باستحالف إال يفتوا أال فناسب قليلة،
 األربعة، األئمة فذهب العلم، أهل بني خالف فيه واحد وقت يف الثالث مجع بأن ًعلام

 بقول وأخذوا ًثالثا، يعترب أنه إىل الفقهاء ومجهور محدوأ والشافعي، حنيفة، وأبو مالك، :وهم
  .t عمر

 أو ثالث بكلامت الثالث مجع أن إىل واملحدثني الفقهاء من ومجاعة الظاهرية، وذهبت
 وهو واحدة، إال تقع وال آثم فقائلها حصلت إن وأهنا بدعة، أهنا بثالث قائلها وصفها بكلمة
 والصنعاين، الشوكاين رجحه الذي وهو القيم، ابن يذهوتلم تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار
 قول وهو جتوز، أهنا ورواية بدعة، أهنا رواية روايتان أمحد اإلمام وعن األلباين، املعارصين ومن

 .وقعت إذا وقوعها يرون اإلمامني أن إال الشافعي
 أنت ةمطلق أنت مطلقة أنت أو هي :لزوجته قال فإذا باللفظ، وقوعها يل ترجح والذي

 قال أو ربه، له أعطاها التي الثالث :أي ًثالثا هبا ونوى مطلقة، ثم مطلقة ثم مطلقة أنت :أو مطلقة،
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 أردت :قال إذا قوله يقبل وال ثالث، فهي ًثالثا؛ :بقوله أتبعها بالكالم الثالث الطالق بعد
 .أعلم فيام باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد الشيخ سامحة اختيار وهو ذلك، بعد التأكيد

 بدون واحدة فهي بثالث وصفه واحد بلفظ بالثالث أو ًثالثا، مطلقة :قال إن أما
 مل أربع أو بثالث وصفها واحدة مرة فيه :قال لو بالعدد فيهTاهللا أمر ما كل ألن استحالف؛

 يرددها حتى منه يقبل مل زوجتي زنت لقد مرات أربع باهللا أشهد :اللعان يف قال لو ًفمثال يصح
 .املرأة وكذلك مرات، ربعأ

 واحلمد وثالثني، ًثالثا اهللا سبحان الصالة بعد والتكبري والتحميد التسبيح يف :قال ولو
 احتج ما وهذا فقط، واحدة منهم واحدة كل لكانت وثالثني ًثالثا أكرب واهللا وثالثني، ًثالثا هللا
 .- عاىلت اهللا رمحهام- القيم وابن تيمية، ابن اإلسالم شيخ الشيخان به

 عىل يتوقف فهو طالق فأنت فالن بيت دخلت إن :يقول كأن التعليق بخصوص أما
 فعلت لو الطالق إيقاع به قصد وإن يمني، كفارة فيه يمني فهو املنع أو الدفع، به قصد فإن النية،
 .بثالث وصف واحد بلفظ الطالق رصيح يف قلنا كام بثالث وصفها ولو حتى طلقة تقع فإهنا

 شهر دخل إذا لزوجته يقول كأن منع وال حث منه يقصد ال الذي املحض يقالتعل أما
 .أعلم واهللا الطالق، وقع الطالق، عليه علق ما وقع ما متى فإنه طالق فأنت رمضان

 العلامء، باتفاق واقع غري طالقه فإن امرأته فطلق إرادته عن خارج بيشء عقله زال ومن
 املجنون :ثالثة عن القلم رفع$ :حديث والدليل غني،امل يف قدامة ابن ذلك عىل االتفاق حكى
 .#يبلغ حتى والصغري يستيقظ، حتى والنائم يفيق، حتى

 هو أوقعه منه بسبب عقله زال من أما العقل هو التكليف مناط أن عىل حاصل واإلمجاع
 ،الزمان قديم يف وقوعه وعدم طالقه، وقوع يف ٍجار العلم أهل بني فاخلالف ًخمتارا بنفسه

 نعل من نعله يعرف ال حتى بالسكر عقله ذهب الذي السكران أن املختار والقول وحديثه
 رواه t عفان بن عثامن عن ذلك صح طالقه؛ يقع ال أنه صاحبه رداء من رداءه وال صاحبه

  .أبيه عن عثامن، بن أبان عن الزهري، عن ذئب، أيب ابن عن وكيع، عن شيبة أيب ابن
 السكران طالق :أبيه عن طاوس، ابن قال ومثله جيوز، ال رانالسك طالق :عطاء وقال

 بسكران أيت أنه العزيز عبد بن عمر عن وصح بكر، أيب بن حممد بن القاسم قال ومثله جيوز، ال
 امرأته عليه فرد فحلف يعقل، ال وهو طلقها لقد هو إال إله ال الذي باهللا فاستحلفه امرأته طلق
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 .احلد ورضبه
 أبه$ :بالزنا اعرتف حني ماعز عن سأل  النبي أن منها كثرية، القول اهذ عىل واألدلة

 اعترب ملا ًسكرانا كان لو أنه عىل يدل وهذا فمه، يشم :أي يستنكه أن فأمر .#ال :قالوا جنون؟
 .ذلك غري إىل باعرتافه

 بسقوط القايض وحكم استحالفه، بعد احلد رضب سكر يف امرأته طلق أنه ادعى فمن
  .امرأته إليه ورد عدالته،

 وهي ،: أمحد اإلمام عن رواية وهو له، عقوبة طالقه وقوع :الثاين والقول
 .األدلة من عليه ملا أصح األول والقول املذهب، يف املشهورة

 ومن خفية، أو ظاهرة كانت سواء األصح عىل واحدة وتقع بالنية، ًطالقا الكنايات وتقع
 يل عفا اهللا إن$ :حديث والدليل به، يتلفظ حتى يقع مل به يتكلم ومل امرأته، بطالق نفسه حدث
  .صحيح حديث .#تعمل أو تتكلم مل ما أنفسها به حدثت ما أمتي عن

 خري وإذا بالتوكيل عنه ينوب أو الزوج، وهو العصمة يملك ممن إال الطالق يصح وال
 بعد ما إىل متدي وال الصحيح عىل واحدة فهي املجلس نفس يف نفسها فاختارت زوجته الزوج
 املسألتني، يف بائنة واحدة فهي بيدك أمرك :هلا قال إذا وكذلك الزوج، من بإذن إال املجلس
 .التوفيق وباهللا

 

  .األسلمية سبيعة حلديث احلمل؛ بوضع فعدهتا حامل؛ وهي عنها متوىف :أربع املعتدات
! "  :تعاىل لقوله ا؛ًوعرش أشهر أربعة فعدهتا حامل؛ غري وهي عنها ومتوىف

 +* ) ( ' & % $ # ]٢٣٤:البقرة[. 
¼ ½ ¾ ¿  :تعاىل لقوله احلمل؛ بوضع فعدهتا حامل؛ وهي مطلقة
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 احليضة من خرجت ومتى حيض، ثالث :أي أقراء ثالثة فعدهتا أقراء؛ ذات ومطلقة

 I H :٢٢٨ ةاآلي البقرة سورة يف تعاىل لقوله مطلقها؛ من بانت الثالثة
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 ML K J. 
» ¬ ® ¯ °  :تعاىل لقوله أشهر؛ بثالثة فعدهتا صغرية؛ أو آيسه مطلقة
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 لقوله عدة عليها وليس املهر، نصف فلها الدخول وقبل العقد، بعد امرأته طلق ومن

 X W V U T S R Q :٤٩ اآلية األحزاب سورة يف تعاىل
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 إال عليه هلا فليس ًشيئا، هلا يسم ومل طلقها إذا أما ًمهرا، هلا سمى قد كان إذا فيام وذلك
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 حلديث العدة وعليها واملرياث املهر فلها الدخول وقبل العقد، بعد عنها مات وإذا

 .التوفيق وباهللا واشق، بنت بروع قصة يف سنان بن معقل

 

 يف أعطيتها الذي الذهب إعادة بعد طلقتها ثم زوجتي عىل تزوجت أين أفيدكم :السؤال
 عرشة بإعادة طلقتها ثم جديد، ومهر جديد بعقد مراجعة عملت سنني أربع وبعد الزواج،
 الطالق مني كان وبعد جديد، ومهر جديد بعقد راجعتها ثم أمه، عند ولدي حضانة وهي آالف
 أرشدوين هبا، املراجعة جيوز هل شهور، مخسة يف حامل وهي ونصف شهر قبل األخرية املرة

 عليكم؟ والسالم ًخريا، اهللا وجزاكم اهللا، حفظكم
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 عىل الطالق بلفظ كان ولو فسخ، واخللع فسخ كالمها ينوالثا األول الطالق: وبعد

 التي األخرية التطليقة عىل زوجتك تراجع أن لك جيوز أنه مسألتك يف يل يتبني فالذي األصح
 يف يزيدان ال فسخان فهام والثاين األول الطالق أما حقك، يف طالق أول تعترب ألهنا مقابل؛ بدون
 :منه اختلعت ثم تطليقني امرأته طلق رجل عن ئلس أنه t عباس ابن لقول الطالق عدد

 بني واخللع وآخرها اآلية أول يف الطالق اهللا ذكر بطالق، اخللع ليس نعم، :قال أيتزوجها؟
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 .اآلية قرأ ثم بيشء، اخللع فليس ذلك،
 هو وإنام بطالق ليس اخللع أن من ب عباس ابن إليه ذهب الذي وهذا :كثري ابن قال

 حنبل، بن أمحد يقول وبه وعكرمة، طاوس قول وهو عمر، وابن عفان بن عثامن عن رواية هو فسخ،
 وهو القديم، يف الشافعي مذهب وهو الظاهري، عيل بن وداود ثور، وأبو راهويه، بن وإسحاق

 .الكريمة اآلية ظاهر
 ما بني الفرق الثانية والرواية ،أمحد اإلمام عن رواية هو حنبل بن أمحد يقول وبه :قوله

 .اخللع بلفظ أو الفسخ بلفظ يكون ما وبني الطالق بلفظ نيكو
 وعىل اخللع، أو الفسخ، بلفظ أم الطالق، بلفظ كان سواء فسخ اخللع أن هو :والراجح

 :قال حيث السوية، السبل يف احلكمي أمحد بن حافظ شيخنا جرى ذلك
   
 من راجعت أجازوها فإن الرشعية، املحكمة قضاة عىل الفتوى هذه فتعرض اهذ وعىل

 ذلك، فلهم باز، بن العزيز عبد الشيخ لسامحة عليها يكتبوا أن وأرادوا جييزوها مل وإن قبلهم،
 .التوفيق وباهللا

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الفضيلة صاحب حرضة :السؤال
 الفسخ هل اإليضاح، حول ’٢٢/١٢/١٤٠٥ املؤرخ خطابكم بخصوص :وبعد

 مقابل؟ بدون أو املهر، بإعادة
 أن بعد للرشب عاد قد كان إذا أنه الفتوى يف أرشت أين فضيلتكم أفيد عليه :اجلواب

 قد الزوجة إنف العدة خالل يف يراجع مل كان وإذا وقع، قد الطالق فإن املعاودة عىل ًطالقا علق
 عدم عىل يدل فهذا يبال ومل يسأل، مل كان وإذا ًحراما، هبا زواجه ويصبح العدة، بانتهاء منه بانت

 .والتحريم بالتحليل مباالته
 بعده، مراجعته لعدم بالطالق منه بانت فقد هذا عىل عاد قد أنه خطابكم من يظهر والذي

 .كذلك حقه يف فيعترب سنة غري يف مراجعة الوطء بأن يقال وال
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 متهاون فإنه هذا أما ذلك؛ املطلق بنية سنة غري يف مراجعة يكون الوطء إن :أقول
 إنام$ :الصحيح واحلديث نيته ولعدم ذكر، ملا كذلك يكون فال الرشعية؛ باألحكام مستهرت
 .#بالنيات األعامل

 يف الترصف ويمنع زوجته، منه تبني واملرتد  مرتدا، يعد فهو يصيل ال أنه ثبت إذا :ًثانيا
 أعيدت صىل وإن وقتل، بكفره حكم أبى فإن أيام، ثالثة والصالة اإلسالم، إىل ويدعى ماله،
ن زوجته، إليه  .املسلمني كسائر ماله من ُومكِّ

¨ ©  ª :تعاىل اهللا لقول ًهتاونا؛ أو ًجحودا، تركها بني الفرق عدم :واحلق
±° ¯ ® ¬ « ]النبي ولقول .]٥:التوبة : $والكفر الرجل بني 

 .#الصالة ترك
 وإال صىل فإن أيام، ثالثة إليها دعي الصالة ترك ومن ):١٣١ص/٨ج( املغني يف وقال

 ’ا .جاحد غري أو تركها ًجاحدا قتل
 وجتديد التوبة إىل ودعوته إيقافه وجب ًأصال الصالة ترك عليه ثبت إذا أنه تبني وقد
 أنبهكم أن أريد والذي ًمسلام، يكون وبذلك مني؛املسل مع املساجد يف الصالة بأداء اإلسالم

 .ًفسخا يعد ال احلالتني كال يف منه زوجته بينونة أن إليه
 يكون ال املهر إرجاع بأن ًعلام به، العمل ويرزقنا باحلق وإياكم يبرصنا، أن اهللا وأسأل

 سوى ما أما ها،قبل من النكاح يبطل ما تعاطي أو املرأة، نشوز وهي واحدة، حالة يف إال ًمباحا
 .والسالم حيفظكم واهللا فرجها، من استحل بام املهر فلها ذلك

 

 املؤرخ )٥٧٥( رقم باخلطاب لنا املبلغ قراركم يف جاء ما عىل إجابة :السؤال
 فاقد وهو األخري، طالقه طلق كونه من املستفتي ادعاه ما إثبات واملتضمن .’١٧/٢/١٤٠٨

 وشهادة .’٢١/١/١٤٠٨ يف )٦٤٧( رقم بالقرار الثابتة النفسية بالنوبة إلصابته الشعور
 بذلك؟ زوجته وإقرار بالنوبة مريض وهو األخري، طالقه طلق أنه جريانه

 ذلك عىل وبناء بالنوبة، أصابته حال يف كان األخري طالقه أن ثبت فقد وعليه :اجلواب
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 معلوم هو كام وقوعه عدم عىل تدل الرشعية األدلة ألن واقع؛ غري األخري طالقه بأن أفتيته فقد
 .والسالم قبلكم، من املتبقي إكامل آمل

 

 الشهود؟ حضور يف هذا واحدة طلقة زوجته طالق أكتب وألزمني لدي حرض :السؤال
 .وصحبه آله وعىل اهللا ولرس عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 الثانية، الطلقة هي املرة وهذه هذا، قبل واحدة طلقت أنك تذكر كام كان إذا :وبعد

 بعدها لك حتل ال كربى، بينونة منك بانت املرة هذه بعد طلقت ومتى املراجعة، عىل فأشهد
 .التوفيق وباهللا غريك، ًزوجا تنكح حتى

 
 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 عىل وهي والحق سابق شجار زوجتي وبني بيني حصل قد أنه فضيلتكم أفيد :وبعد

 :التايل النحو
 وقد فخرجت، طالق أنتف البيت من خرجت إن :هلا قلت تبوك يف أعمل كنت عندما ً:أوال
 طلقة؟ واعتربهتا راجعتها

 فهي أهلها بيت إىل ذهبت إن :ألمي قلت اخلميس يف وهي رشورة يف كنت عندما :ًثانيا
 رفيدة، أحد حمكمة قايض راجعت وقد أهلها، بيت يف إال اخلرب سمعت وما تعلم ومل فذهبت طالق،
 طلقة؟ احتساهبا دون برجوعها فأفتى

 استئجار زوجتي مني فطلبت منزيل إىل رجعت عريش أيب يف أعمل تكن عندما :ًثالثا
 مل إن :هلا فقلت خصام وبينها بيني حصل تساعدين مل التي املالية لظرويف ًونظرا آخر، منزل
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 وبني بيني جرى ما هذا أهلها، بيت إىل فأوصلتها سكتت فام بالثالث، طالق فأنت تسكتي
 ودمتم؟ الرشع يراه فيام ًخريا اهللا جزاكم أفتوين زوجتي

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 .طلقة فهي طلقة اعتربت األوىل املرة يف :وبعد
 ومل طالق، فهي أهلها؛ بيت إىل زوجتي ذهبت إن ألمك قلت حينام الثانية املرة :ًثانيا

 احلالة هذه ففي الطالق خرب تعلم مل وهي أهلها، بيت إىل فذهبت الطالق خرب أمك ختربها
 أو ًناسيا، عليه املحلوف فعل إن قالوا الفقهاء ألن الصحيح؛ القول عىل واقع غري الطالق
 .واختلفوا حينث، مل ًجاهال

 غريمها، دون والعتق الطالق يف حينث :فقال بعضهم وفصل ًمطلقا، حينث مل :بعضهم فقال
 إىل األقرب هو -ًمطلقا احلنث عدم وهو- األول املذهبو احلنبيل، املذهب يف به املعمول وهو

½ ¼ » º ¹ :يقول تعاىل اهللا ألن الصواب؛  ¸ ¶ ¾ ]٢٨٦:البقرة[. 
 #فعلت قد$ :قال تعاىل اهللا أن صحيحه يف مسلم رواه الذي احلديث يف النبي وأخرب

 .تيمية بن الدين تقي اإلسالم شيخ القول هذا واختار
 تعلم ال كانت أهلها، بيت إىل ذهبت حني امرأتك ألن يقع؛ ال طالقال هذا إن :واخلالصة

 .قولك حسب الفور عىل رجعت علمت وملا بيمينك
 وهي واحد، بلفظ لكوهنا واحدة تعترب فهذه بالثالث، طالق فأنت تسكتي مل إن قولك أما :ًثالثا

 .التوفيق وباهللا ،عدلني امرأتك مراجعة عىل وأشهد متلكه، الذي الطالق من الثانية الطلقة

 

 طلقات، عدة طلقت األوىل املرة ويف طلقات، عدة زوجتي طلقت قد إين :السؤال
 فأنت الصورة هذه قطعت إن :هلا قلت الثاين والطالق واحدة، بأنه فأفتاين جدة يف شيخ إىل وذهبت
 الشكر؟ جزيل ولكم مشكلتي، حل أرجو طلقات عدة طلقتها قطعتها اومل فقطعتها، طالق

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 فهو واحدة بأنه فأفتاك الشيوخ أحد فيه استفتيت تقول الذي األول الطالق أما :وبعد
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 .نيتك عىل يستحلفك مل أنه تقول ألنك بذمته؛ وفتواه أفتاك كام
 أهنا الثانية زوجتك صورة قطعت إن :لزوجتك قلت حينام أنك حلفت لكونك :ًثانيا

 عرشة يمني كفارة وعليك يمني يعترب فهذا الطالق إيقاع ترد ومل ختويفها، أردت إنام أنك طالق
 .مساكني لعرشة أرز كيلو

 به ترد مل نكأ حلفت لكونك واحدة؛ يعترب ًأيضا الصورة تقطيع بعد الذي طالقك :ًثالثا
 .الثانية الطلقة تعترب وهي زوجتك، إبانة

 وكان زوجتك، طلقت إنك :وقلت حالك عن أقاربك أحد سألك حينام أنه :ًرابعا
 الطالق لقريبك هذا بقولك أردت وأنك به، عليك حرمت أهنا األول طالقك يف شك عندك
 يعترب وال واقع غري هذا مككال بأن أفتيتك فقد األول الطالق تريد أنك حلفت ولكونك األول؛
 .ًطالقا

 فيه أفتاك الذي األول الطالق طلقتان زوجتك عىل وقع الذي الطالق أن :واخلالصة
 سنوات ثالث بعده زوجتك مع عشت وقد الصورة، تقطيع بعد الذي والطالق املسجد إمام
 ذلك يف وأنت سنة غري يف مراجعة منك فتعترب املراجعة عىل تشهد مل املسجد إمام كالم عىل بناء
 حتل ال كربى بينونة منك بانت زوجتك عىل منك وقعت متى واحدة طلقة لك بقيت واآلن آثم،
 .التوفيق وباهللا غريك، ًزوجا تنكح حتى بعدها لك

 

 الناس بعض من فسمعت الطالق عىل وأرصت زوجها، عن الزوجة نشزت إذا :السؤال
 هلذا فهل أخرى سنني سبع كرر وإال عادت فإن سنني سبع أهلها بيت يف باهلجر عليها حيكم أنه

 .مأجورين أفيدونا مستند؟
 منه، تفتدي الزوج كرهت إذا املرأة أن األدلة تؤيده والذي مستند، القول هلذا أعرف ال :اجلواب

 .التوفيق وباهللا .#ةتطليق وطلقها احلديقة خذ$ :احلديث ويف والسنة، الكتاب هذا عىل دل وقد
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 فيه، رجعة ال  باتا ًطالقا طلقة ثم طلقة ثم طلقة طلقات، ثالث زوجتي طلقت :السؤال
 ذلك؟ يف احلكم فام لكم، خري وهو ًشيئا تكرهوا أن وعسى خيار وال

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 الثاين الطالق جيعل #ثم$بـ العطف ألن ًثالثا؛ ًواقعا يعترب الصيغة هبذه الطالق هذا :وبعد

  .الثاين غري والثالث األول، غري
 .التوفيق وباهللا

 

 :وهو زوجتي وبني بيني حدث ما حول رشعية فتوى بطلب فضيلتكم إىل أتقدم :السؤال
 حلقتها وعندما خاهلا بيت إىل فذهبت األشخاص، بعض نتيجة زوجتي وبني بيني خالف حدث أنه
 ذلك عند ثويب، يف تعلقت أن بعد الطالق مني طلبت أهنا إىل انتهت مشادة بيننا حدثت خاهلا عند

 يف النظر فضيلتكم من أطلب لذا األخرى، دبع واحدة طلقات ثالث عليها فرميت الغضب ركبني
 حامل؟ وهي منها أوالد عندي يوجد إنه حيث الرشعي، الوجه من هذا موضوعي

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 محلك وإنام زوجتك؛ إبانة هذا بطالقك ترد مل أنك حلفته الذي ليمينك ًفنظرا :وبعد

 الناس، من جمموعة بني وذلك أريدك، ال أنا طلقني :وقالت بثوبك أمسكت لكوهنا ضبالغ عليه
 أول هذا أن تقول ألنك املراجعة عىل وأشهد واحدة، يعترب هذا طالقك بأن أفتيتك فقد لذا

  .نكاحه عصمة إىل زوجته راجع أنه شاهدين احلال يف أشهد وقد حامل، وهي لك طالق
 .التوفيق وباهللا
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 بيني ومشادة مشاجرة وحصلت بمرص، بلدي يف إجازة يف كنت مىض عام منذ :السؤال
 يف جالسة أنت ما بالثالث الطالق عيل :قلت حيث الطالق يمني عليها فأوقعت زوجتي، وبني

 فمنعها أبيها بيت إىل للذهاب تتجهز وهي أخي وجاء عصمتي، يف باقية هي ما وأقصد البيت،
 بعد سافرت ثم بيتي إىل وأرجعتها بيتي يف ببقائها وأقنعني َّإيل رجع يوم وبعد بيته، إىل وأخذها

 إىل السفر أريد واآلن أشهر؛ عرشة حوايل السعودية يف يل مىض وقد اآلن، حتى أجامعها ومل ذلك
 والسالم؟ أعود أن بعد ألعمله ذلك يف الرشعي احلكم وأريد بلدي

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أردت أنك :أي-  ثانية مرة إليه تعود ما بيتك من خرجت إذا قصدت وأنت مادام: وبعد

 يف حنثت فقد أنت، أعدهتا حيث بيتك إىل عادت ثم أخيك، بيت إىل وخرجت -مفارقتها
 من زوجتك خرجت فقد طويلة املدة ولكون واحدة، يعترب وهو املعلق، الطالق ولزمك يمينك
 صغرى بينونة منك بانت فقد أشهر عرشة لك ومىض سفرك قبل جتامعها مل لكونك العدة

 .التوفيق وباهللا ًجديدا، ًمهرا وتعطيها جديد، من عليها تعقد أن وعليك

 
 

 بغري كالم مني يصدر عيل حيمل وعندما مزمن ذهني انفصام بمرض مصاب أنا :السؤال
 اإلخوان وبعض بيني خصومة بسبب املايض العام عيل محل وقد أقول، ما أدري وال شعور،
 ويقول ،هلا لأقو ماذا أدري وال اخلصام عن تراجعني زوجتي يل وتعرضت شعوري وتغري
 قبل من عيل القبض ألقي ذلك عند طلقات، بثالث عليها تكلمت أين احلارضين بعض

 وعاملوين بالطائف النفسية األمراض مستشفى إىل وبعثوين األطباء عيل وكشف السلطات،
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 وقصدي حالتي حتسنت واآلن منه، صورة السؤال مع واملرفق  طبيا، ًقرارا يل وجعلوا بعالج،
 أن إال الكالم مني صدر أنه أدرك مل املرض من وشفيت تعافيت عندما إنني حيث إرجاعها،

 حمرض           .حيفظكم واهللا يل، حيل ترونه بام فنظركم رشعية، طريقة وأرغب أخربوين، الناس
 ًمريضا كان املذكور أن بام نشهد ص، .ع .ع .م.ح .م أدناه أسامءنا املوقعني نحن نعم،

 من حالته عىل اطالعنا وبعد ًإطالقا، يصوم وال يصيل، ال كان وأنه داره، من زوجته طلوع قبل
 حيفظك؟ واهللا هذا مزمن، ذهني بانفصام مريض أنه وجد املستشفى قبل

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 زوجته طلوع وقت كان أنه املرفق املحرض وعىل السائل قدمه ما عىل باالطالع :وبعد

 املوقع النفسية، األمراض مستشفى تقرير عىل ًأيضا وباالطالع عصبي، بمرض ًمصابا وقبله
 أفتيته فقد كله لذلك مزمن، ذهني بانفصام ًمصابا كان املدعو بأن القايض الطبية، اللجنة من
 املدعوة تهزوج وأن شعور، ال عن منه صدر إنه حيث ٍالغ؛ مرضه حالة يف وقع الذي طالقه بأن
 .التوفيق وباهللا عصمته، يف مازالت م.ج

 

 إن قلتها كلمة مني وقعت التشاجر هذا إثر شجار زوجتي وبني بيني صار لقد :السؤال
 ذبيحة برأس دخلت أن حصل يوم ثاين يف ًوفعال ًثالثا، طالق فأنت ذبيحة برأس عليك دخلت
 واهللا اجلزاء، خري عنا اهللا جزاكم هذا يف إفتائي أرجو ذلك قبل حدث ما أذكر أن دون عليها

 ح.ع.م.ع                                                      حيفظكم؟
 .التوفيق وباهللا وصحبه، آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب

 املذهب فإن ًجاهال أو ًناسيا ففعله عليه الطالق علق أو يشء عىل الشخص حلف إذا
 .بالنسيان يسقط فال للغري حق ألنه اإلتالفات؛ سائر عىل ًقياسا والعتق الطالق وقوع يرى

 حنث ًجاهال أو ًناسيا عليه املحلوف فعل وإن :املربع الروض ورشحه املستقنع زاد يف قال
 هذا وعىل كاإلتالف اخلطأو والنسيان العمد فيهام فاستوى آدمي حق ألهنام فقط وعتاق طالق يف

 .أعلم واهللا واحد، بلفظ وقع لكونه واحدة يقع أنه إال واقع فطالقك
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  :  

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم املوقر صامطة حمكمة قايض فضيلة إىل :السؤال
 وبعدما وأوالد، قبلها من امرأة وعندي عمي، بنت تزوجت أين بام فضيلتكم أفيد :وبعد

 قلت الطالق مني طلبها وعند الطالق مني وطلبت نزاع، وبينها بيني صار سنة بحوايل تزوجتها
 عىل معي وأنت كان وإذا لألبد، أطلقك ما فواهللا ورشف خري عىل معي متبيتة وأنت كان إذا :هلا
 ولكن ونقاء صفاء عىل معك متبيتة أنا واهللا :ةقائل عيل ردت بثالث، مطلقة فأنت خداع نية

 وتكلمت عاد وإذا تكلمينه ال فالن هلا فقلت وأوالد امرأة عندك أن بحكم الطالق منك طلبت
 .حمرمة فأنت معه

- فواجهته أهلها بيت يف الشخص هذا وجدت أشهر ستة بحوايل التحريم هذا وبعد
 اذهبي :هلا فقلت نسيت إهنا :وتقول ادثباحل وأخربتني مرسعة إيل ورجعت -رأسه قبلت :أي
 بحكم املوسم قايض فضيلة إىل لفضيلتكم املرفقة باملقدمة فذهبت أستفتي، حتى أهلك بيت إىل

 قايض إجابة رفضوا زوجتي أهل ولكن املقدمة؛ يف مبني هو كام أرشدين وقد املوسم، يف عميل
 الطريق إىل إرشادي منكم ثم اهللا، نم أرجو .لنا املرجع أنت حيث فضيلتكم إجابة إال املوسم

 ًوشكرا؟ عني ًخريا اهللا جزاكم الصحيح
 إطعام وهي التحريم، يف يمني كفارة يلزمك فإنه ظاهره، عىل السؤال كان إذا :اجلواب

 أو أرز، كيلو بعرشة واإلطعام الصالة فيه وجتوز العورة، يسرت ما كسوهتم أو مساكني، عرشة
 فهذا مواجهته أو زوج بال كانت إذا يتزوجها أن له حيل لرجل املرأة كالم أما ذرة، أمداد عرشة
 .صفاء عىل معك أهنا عليك ردت ألهنا يقع ال فإنه الطالق أما والسالم، ًأبدا، جيوز ال حرام

 حييى بن أمحد الشيخ فضيلة املكرم األخ حرضة إىل باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد من
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-منيآ خري لكل اهللا وفقه- النجمي

 من املقدم السؤال عىل فضيلتكم من الصادرة املرفقة الفتوى عىل اطلعت حمب يا :وبعد
 عرشة يطعم أن املذكور السائل عىل أن اليمني كفارة يف ذكرتم أنكم الحظت وقد ع.ع.ي
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 .ذرة أمداد عرشة أو أرز، كيلو عرشة مساكني
 من صاع نصف هو الكفارة هذه مثل يف الواحد املسكني إلطعام الواجب املقدار ولكون

 يف الرأس حلق كفارة يف املشهور عجرة بن كعب حلديث العلم أهل أقوال أصح يف البلد قوت
 .املوضوع يف وردت أخرى وألحاديث املحرم، حق

 ةالعرش يطعم أن املذكور عىل فإنه ًتقريبا كيلو ثالثة يزن األرز صاع أن إىل ًونظرا
 .كيلو عرشة ال أرز كيلو عرش مخسة املساكني

 وإال بذلك، بأس فال ربع إال كيلو يزن جهتكم بكيل املد كان فإذا الذرة أمداد عرشة وأما
 .ًتقريبا ونصف كيلو يزن وهو الصاع، نصف يقابل ما مسكني كل يطعم أن فالبد

 إذا يتزوجها أن له حيل لرجل املرأة كالم أن املذكورة الفتوى يف ذكرتم أنكم الحظت كام
 .جيوز ال حرام مواجهته أو زوج بال كانت

 ومواجهتهم حمارمها غري من للرجال املرأة بكالم بأس ال أنه :املسألة هذه يف والصواب
 وصحابته الراشدين وخلفاءه النبي ألن هبا؛ اخللوة وعدم الفتنة، وأمن تسرتها، برشط

 حاجاهتن بعض يف النساء تكلمهم كانت لفواخل السلف من األمة وعلامء املهديني،
 منهن اخلضوع هو املمنوع وإنام دينهن؛ أمور من عليهن أشكل امفي وتستفتيهم وتواجههم
  < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1 :سبحانه لقوله بالقول

 .اآلية ]٣٢:األحزاب[
 للفقه نناإخوا وسائر وإياكم يوفقنا أن اهللا وأسأل عليه، تنبيهكم رأيت املوضوع وألمهية

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم مسئول خري إنه عليه والثبات دينه يف
 

 واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس
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 بن العزيز عبد الشيخ فضيلة السامحة صاحب إىل النجمي حييى بن أمحد من :اجلواب
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم، السالم املوقر باز بن اهللا عبد

 التي الفتوى عىل الحظتموها التي مالحظتكم وصلت لقد السامحة صاحب يا :وبعد
 أرسلت والتي ونصحكم إخالصكم عىل تدل والتي .ع .ع .ي من املقدم السؤال عىل بتهاكت

 يكفي ال األرز من الكيلو أن الحظتم قد وحيث .’١٥/٨/١٤٠٢ يف/١٠٦ برقم منكم
 أهل أقوال أصح يف البلد قوت من صاع نصف هذا مثل يف الواجب ألن ًنظرا الواحد للمسكني

 .املحرم حق يف الرأس حلق فارةك يف عجرة بن كعب حلديث العلم
 لتعلموا بعده والذي املوضوع هذا يف نظري وجهة لكم أوضح أن أريد فإين هذا وعىل

 أعرتف فأنا الثاين املوضوع أما العلم، أهل لبعض قول وهو اقتناع، عن الكفارة يف أفتيت إنام أين
 .قيل كام يصيبه اخلري ادأر من كل ما ولكن اخلري؛ إال أردت وما التفصيل، بعدم أخطأت بأين

 منها السنن يف أحاديث فيها وردت الكفارة مقدار أن تعلمون أنتم السامحة صاحب يا
 هشام حدثنا :فديك أيب ابن حدثنا :مسافر بن جعفر طريق من )٢٣٩٣( رقم داود أبو رواه ما
 ... النبي إىل رجل جاء$ :قال t هريرة أيب عن سلمة، أيب عن شهاب، ابن عن سعد، بن

 جعفر إال الصحيح رجال رجاله احلديث، #...ًصاعا عرش مخسة قدر متر فيه بعرق فأتى :وفيه
 .السنن أصحاب له روى مسافر بن

 .هيم صدوق :التقريب يف وقال
 حدثنا :قال إسامعيل بن مؤمل طريق من )٤/٢٢٢ج( الكربى السنن يف البيهقي ورواه

 النبي فأتى :وفيه ،هريرة أيب عن الرمحن، بدع بن محيد عن الزهري، عن منصور، عن سفيان،
عرش مخسة قسمنا وإذا .#عنك فأطعمه خذه$ :فقال متر من ًصاعا عرش مخسة فيه بمكتل 

 .ا مد مسكني كل أصاب ًمسكينا ستني عىل ًصاعا
 عدد أن بعد البيهقي قول أما احلسن، به يوصفان ما أقل احلديثني هذين أن رأيي ويف

 .التقدير هبذا رووه الذين
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 بن عمرو رواية من التقدير هذا وجعل واألوزاعي، املبارك، بن اهللا عبد ورواه :قال ثم
 ’ا .شعيب بن عمرو رواية من التقدير هذا يكون أن يشبه فالذي ،شعيب

 وأيب محيد، عن التقدير، هذا الزهري رواية من تقدم قد :قلت :فقال فيه الرتكامن ابن انتقده فقد
 .وحده شعيب بن عمرو عن روايته، من جعله أن عىل البيهقي محل الذي ما أدري فال سلمة

 إال سلمة وأيب محيد إىل ينسبه ثم شعيب، بن عمرو عن يرويه ال أنه بالزهري املظنون :قلت
 .للحديث تقوية ذلك ففي الثالثة عن رواه قد يكون أن

 بعمل يتأيد األول ديثواحل معلولة فكلها والعرشين ًصاعا والثالثني الوسق رواية أما
 يمينه عن يكفر كان أنه ب عمر ابن عن نافع، عن املوطأ يف مالك روى فقد ًأيضا، الصحابة
 .حنطة من مد مسكني لكل مساكني عرشة بإطعام

 ثابت بن وزيد عباس، وابن عمر، ابن عن )١٦٥و ١٦٤ص/٤ج( الدارقطني وأخرج
 .مسكني لكل حنطة من مد اليمني كفارة يف صحيحة بأسانيد

 الظهار، وكفارة اليمني، كفارة يف مد فيهن أشياء ثالثة هليعة ابن فيه بسند هريرة أيب وعن
 .مسكني طعام فدية ويف

 الناس أدركت :قال يسار بن سليامن عن سعيد، بن حييى عن املوطأ يف مالك وأخرج
  .األصفر باملد حنطة من ا مد أعطوا اليمني كفارة يف أعطوا إذا وهم

 يف واجلامع والظهار اليمني كفارة يف أن ًدليال تعطي السابقني احلديثني مع اآلثار فهذه
 يف ملعاوية رأي فهو وغريها احلنطة بني التفريق أما مسكني، لكل مد الصوم يف والفدية رمضان

 .اخلدري سعيد كأيب الصحابة بعض عليه يوافقه ومل الفطر، زكاة
 بفدية -أرى فيام- وخاص للرضورة ملحرما حلق يف فهو عجرة بن كعب حديث وأما

 عندنا فاملد مد من أكثر فهو األرز الكيلو ماأ بمد أفتيت أن عىل محلني الذي هو فهذا األذى،
 وقد تعرفون، كام الشافعي مذهب هو باملد والقول سامحتكم، تفضل كام فقط ربع إال كيلو
 :حلديث عليه؛ لوم فال بالدليل ًذهبام رجح أو ًقوال، قال ومن ًسابقا، سربته ملا هذا يل ترجح

 حتى العرص أخر وبعضهم الطريق، يف بعضهم فصىل قريظة، بني يف إال العرص أحد يصلني ال$
 .#املغرب بعد قريظة بني إىل وصل

 املظاهر أمر النبي بأن وردت التي الروايات أما منهم، ًأحدا النبي يعنف ومل
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 الروايات فهذه ًصاعا عرشين عائشة حديث ويف ًصاعا، ثالثني يسع بمكتل رواية ويف بوسق،
 .معلولة كلها

 ما أعلم فأنا للمرأة، الرجل أو للرجل، املرأة كالم وهي الثانية، للمسألة بالنسبة أما
 للمرأة الرجل أو األجنبي، للرجل املرأة كالم أن وهو باعتقاده، اهللا وأدين وأعتقده ذكرتم

 :رشوط بثالثة جيوز األجنبية
 .حلاجة يكون أن :ألولا

 .متسرتة املرأة تكون أن :الثاين
 من أو الناس، من مأل يف أو حمرم، ذي أو زوج، بحضور يكون بل خلوة؛ يف يكون أال :الثالث
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 JI ]٢٣٥:البقرة[. 
 أعالج كنت ولكني سامحتكم؛ تفضل كام حترص أن من أكثر فهي السنة من األدلة أما

 عىل أرصوا وأهلها زوجته أن يلإ اشك السائل فإن تعلمونه، ال أنتم ا خاص ًوضعا الفتوى هبذه
 إىل خترج املرأة أن القوم هؤالء ةعاد ومن كره، أم ريض لقيته إذا معه وتبسط عمها ابن تواجه أن

 حتكي أن عندهم بأس ال حاجة بدون معه وتتكلم ،والذارعني والنحر الوجه، كاشفة الرجال
 .باملرأة ثقة -يزعمون فيام- وذلك معها، ويضحك هلا وحيكى وتضحك

 من ًقادما كان إذا تواجهه الزم فهي وقريبها عمها ابن أما الناس لسائر بالنسبة وهذا
 يقبل أو رأسها يقبل إما وهو رأسه، تقبل :تواجهه ومعنى عنهم، ًبعيدا ساكن أو عيد يف أو سفر

 فهم ربام أو يفهم، مل ربام التفصيل أن رأيت فأنا لذلك عضية رأسها عىل كانت وربام ذراعها؛
 بأين معرتف اآلن وأنا اهللا شاء إن اخلري ذلك من أقصد ،وغلظت فأمجلت أريد ما عكس عىل

 يف يفقهنا وأن ًمجيعا، علينا يتوب أن وأسأله إليه وأتوب اهللا ستغفرأو التفصيل، بعدم أخطأت
 خري جيزيكم أن اهللا وأسأل املالحظة هذه عىل ألشكركم وإين يرضيه، بام العمل يرزقنا وأن دينه

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم اجلزاء،
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 طالق وقلت وأمي أخي من وهتديد غضب حالة يف طلقت قد .م .م .ع أنا نعم :السؤال
 حيفظك واهللا اسرتجاعها، يف أرغب واحد جملس يف وطالق وطالق وطالق بالثالث، وطالق

 والسالم؟
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، واحلمد اهللا، سماب :اجلواب
 يف يسكن الذي .ع .أ .أ املدعو وشهادة الطالق عىل اهاإلكر من تدعيه ملا ًفنظرا :وبعد

 سمع أنه هللا شهد حيث اخلارجية مالحمه من يل تبني ملا اهللا شاء إن العدالة هوظاهر قنبورة قرية
 باهللا حلفت ألنك ًونظرا عليه، ألقيض يل تيرس لو باهللا أقسم :بقوله بالقتل هيددك وهو أخاك
 ما عىل ًفبناء ١٦/٥ يوم يف كان طالقك نأو اإلكراه اهذ بسبب إال طلقت ما أنك العظيم
 يف طالق ال$ : النبي لقول عصمتك يف تزل مل وزوجتك واقع غري طالقك بأن أفتيتك فقد ذكرته
 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل أعلم، واهللا باإلكراه اإلغالق فرس وقد .#إغالق

 

 السالم املحرتم ك .ع .خ الشيخ ضمد حمكمة قايض الفضيلة صاحب حرضة :السؤال
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم

 بخصوص ’٥/٨/١٤٠٩ بتاريخ املؤرخة منكم الواردة اإلجابة عىل ًفبناء :بعد أما
 زوجته مسك نتيجة لوعيه فاقد وهو زوجته، طلق أنه من املطلق ادعاه ما حول لكم استخالفنا

 ذلك، حول الالزمة اإلثباتات وأخذ امرأته استجواب يف التعاون من منكم طلبناه وما ه،بخصيت
 وأنكم ًشديدا، ًمسكا خصيته يف مسكت أهنا اعرتفت زوجته أن إجابتكم يف ورد قد وحيث

 ذلك؟ عىل فحلف لوعيه ًفاقدا والتحريم الطالق وقت كان أنه استحلفتموه
 زوجته اعرتاف ألن واقعني؛ غري وحتريمه طالقه بأن تيتهأف فقد ذكر ما عىل ًوبناء :اجلواب

ا خصيته يف مسكته بأهنا  ذلك ألن ؛الوعي فقدان من ادعاه فيام صدقه عىل يدل ًشديدا مسكً
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 الرشعي لإلجراء ًتتميام استحالفه يكون ًوثانيا ،ذكر ما بشدة مسكه عىل يرتتب مقتل املكان
 .أحد اطالع دون امرأتهو الرجل بني ًغالبا يتم هذا مثل نإ حيث

 .#إغالق يف طالق ال$ :قال أنه عنه صح النبي وألن
 يف زوجته فإن لذا املسالك معه تستغلق الذي الشديد الغضب أو اإلكراه، :واإلغالق

 .التوفيق وباهللا التحريم، ذلك ومثل واقع غري الطالق ألن عصمته؛

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة رماملك :السؤال
 -واحد وقت يف ألفاظ بثالثة :أي- بالطالق مرات ثالث زوجته عىل أقسم رجل :وبعد

 هذا حكم فام ا هنائي ًطالقا طالق تكون فهي فيها يسكنون التي املدينة أو أهلها بيت دخلت هي إذا
 ًخريا؟ اهللا جزاكم أفتونا املعلق القسم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 مبينة طلقات ثالث طلقت فقد فيها يسكنون التي املدينة أو هاأهل بيت دخلت إذا :وبعد

 .العلم أهل من اجلمهور رأي عىل
 عاد واحد جملس يف متتابعة طلقات ثالث زوجته طلق إذا :العلم أهل من قوم وقال

 منجزة كانت فإن وقعت، معلقة أو منجزة كانت سواء املبينة الثالث نواها فإن نيته إىل ذلك
 الثالث هبا ينو مل أنه ادعى وإن عليه، علق ما وقوع عند وقعت معلقة كانت وإن احلال يف وقعت
 أنه يل يظهر الذي هو وهذا واحدة، جعلت الثالث إيقاع ينو مل أنه حلف فإن استحلف، املبينة
 وقت يف الثالث إيقاع جواز عىل يدل َالطالق ِالطالق إحلاق جواز عىل العلامء إمجاع ألن احلق؛
 هي$ :يقول كأن بثالث وصفه فقط واحد بلفظ طلق فإن متتالية، ألفاظ بثالثة لكن واحد
 هبذه الطالق علق لو ذلك ومثل األصح، عىل واحدة إال يقع مل .#بالثالث أو ًثالثا مطلقة
 كلمة ألن واحدة، إال تقع مل ًثالثا، طالق فأنت فالن بيت دخلت إن :لزوجته يقول أنك الصيغة
 .: القيم ابن ذلك حقق كام ى،فيلغ املوصوف يطابق ال وصف بثالث ووصفها واحدة تقع طالق
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 أو دراهم ثالثة هذه خذ :لك وقال ًدينارا أو ًدرمها أعطاك من كمثل ذلك مثل إن :وقال
 .دنانري

 نواها سواء واحدة فهي متتالية ألفاظ بثالثة ًثالثا زوجته طلق من أن :لثالثا واملذهب
 الثالث كانت$ :قال السنن وأهل مسلم، عند t عباس ابن بحديث واستدلوا واحدة، أو ًثالثا

 مجع t عمر إن ثم عمر، خالفة من وسنتني بكر، وأيب اهللا رسول عهد عىل واحدة
 عليهم، نمضيه أن فأرى أناه فيه هلم كان أمر يف استعجلوا دق الناس أرى إين :فقال الصحابة
 .#عليهم فأمضاه

 الشيخ أخذ وبه الشوكاين، مال وإليه القيم، وابن تيمية، ابن اإلسالم شيخ مذهب وهذا
 .كتبه يف به رصح كام األلباين الدين نارص

 املنجزة الثالث وقوع يرى من فعند حذوه وحيذوا كاملنجز، املعلق الطالق أن :واملهم
 مع ًثالثا وقوعها وعدم بالنية، وقوعها يرى من وعند كذلك املعلقة وقوع يرى نية بغري أو ةيبن

 تقع أهنا يرى من وعند فقط، واحدة فيوقعها املعلق يف يقول فكذلك االستحالف بعد النية عدم
 .املعلق الطالق يف يقول فكذلك ينوه مل أو ذلك نوى ًثالثا تقع وال فقط واحدة

 متى لزوجته ًمبينة ًثالثا يقع طالقه أن قضيته يف يل يرتجح فالذي القضية هذه صاحب أما
 قوله من يظهر الذي ألن عليه؛ علق ما وهو فيها، يسكنون التي املدينة أو أهلها، بيت زوجته دخلت
 .فيها يسكنون التي املدينة أو أهلها تبي دخلت هي إن ا هنائي ًطالقا ًطالقا زوجته تكون

 التي األلفاظ بالثالثة املبينة الطلقات الثالث إيقاع نوى أنه اللفظ هذا من يظهر :أقول
 ينو مل أنه ادعى لو ادعائه مع يتناىف لفظه ألن ًأيضا؛ استحالفه يمكن فال هذا وعىل ،لفظها
 الرحم وقطيعة رحم، قطيعة فيها ألن عليها؛ االستمرار حيرم اليمني هذه بأن ًعلام الثالث

 .التوفيق وباهللا عظيم، إثم يف نفسه وأوقع وأهله بنفسه وأرض بإيقاعها ترسع قد وهو رمة،حم

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،الفضيلة صاحب حرضة
 الفتوى بشأن .’١٣/١٢/١٤١١ وتأريخ رقم بدون إيل املوجه خطابكم وصل :وبعد
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 صبيا حمكمة رئيس من رشعي صك صدر قد أنه تبني حيث .ش .ي .ج :لـ يمن الصادرة
 ًزوجا تنكح حتى بعدها له حتل ال كربى بينونة منه مطلقته ببينونة .ح .ح .ع الشيخ املساعد
 حالة يف الثالث الطالق منه صدر قد أنه ًدعيام فتوى بطلب إيل وتقدم الصك أخفى وأنه غريه،
 بتقبل ز .أ الشيخ حمكمته لقايض كتبت املذكور طلب عىل وبناء ،شعوره أفقده دشدي غضب
 املطلق بأن .’٢٠/١/١٤١٩ يف ز.أ الشيخ إفادة وكانت مطلقته، وسؤال املستفتي إثباتات
 .وطلقها فغضب وجهه عىل لطمته بأهنا صدقته فقد زوجته أما إثباتات عنده ليس

 حيث شديد غضب حالة يف كان طالقه أن من هادعا ما صحة عىل استحلفه القايض وأن
 مازالت زوجته وأن طالقه وقوع بعدم أفتيته القايض إفادة عىل وبناء يشعر، ومل بالطالق، اندفع
 ومتوهيه ودجله كذبه وتبني اآلن أمره كشف قد - والفضل املن وله-  اهللا نإ وحيث عصمته، يف

 فيها ومتويه كذبه ظهر التي الفتوى هذه عن برجوعي أفيدكم فإين لذلك واملفتي، القايض عىل
 :جهات عدة من

 وقت ذلك يف صدق إن ألنه شعوره؛ أفقده الذي الشديد الغضب ادعائه يف كذب أنه :األوىل
 .وطمأنينة هدوء حالة يف الطالق وقرر القايض أمام مثل وقد يصدق، فكيف منه الطالق صدور

 .وأخفاه كتمه الذي الرشعي الصك هبذا منه زوجته ببينونة حكم قد القايض أن :الثانية
 وبعد بعدها هو وإذا مبارشة، األخرية الطلقة بعد كان االستفتاء أن عيل موه أنه :الثالثة

 .سنوات بثالث البينونة فيه الذي الصك إخراج
 حتى منه ببينونتها وإفهامه زوجته وبني بينه التفريق جيب فإنه تقدم ما كل عىل وبناء

 احلد عنه ويدرأ فضيلتكم، يراه بام ًبالغا ًتعزيرا يعزر أن وجيب رغبة، نكاح هغري ًزوجا تنكح
 أجل من عليها عودته بعد أوالد له حصل قد كان إن األوالد به ويلحق بالشبهة، الرجم وهو

 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل واملعني، املوفق واهللا قلنا، كام الشبهة

 

 :فقال فغضبت، فرجها غري زوجته من عضو عىل يده مد أنه ويقول يسأل رجل :السؤال
 من أو ًظهارا، التحريم هذا يعترب فهل ابنتي عيل حترم كام منك العضو هذا متس أن يدي عىل حيرم
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 كم؟ويرعا حيفظكم واهللا ًخريا، اهللا جزاكم أفتونا يمني؟ كفارة فيه الذي التحريم
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 بعد يل يرتجح فالذي امرأته عجيزة هو يده متسه أن حرم الذي العضو كان إذا :وبعد

 كان إذا أما ظهار، كفارة فيه ًظهارا يكون أنه شاهبها وما املسألة يف اخلالف عىل واالطالع املراجعة
 .أعلم واهللا يمني، كفارة فيه يمني فالتحريم املحرم من ملسه يمكن مما جيزةالع غري هو العضو

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم املحرتم، الشيخ الفضيلة صاحب املكرم :السؤال
 اختالف، زوجتي وبني بيني صار قد أنه أفيدكم وفيه هذا، معرويض لكم أقدم :وبعد

 يف طلقة من أكثر عليها وأطلقت الغضب ارتكبني ذلك وعند بلحيتي وأمسكت عيل محلت وقد
 ودمتم؟ أمري يف تنظروا أن أرجو لذا حتريامت وعدة واحد مكان

 .’ . ش .س
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 يعترب .م .م .ح الشاهد شهادة حسب بلحيتك وجتكز متسك أن قبل الذي فطالقك :وبعد

 شهادة حسب شديد غضب حالة يف كان ألنه ًالغيا؛ يعترب حليتك أمسكت امبعد والذي واحدة
 خرج نهإ بحيث ًشديدا ًغضبا ًمغضبا الطالق وقت كنت أنك حلفته الذي اليمني وحسب الشاهد،

 .الرشعية األدلة عليه دلت كام يقع ال هذا مثل أن وذلك تشعر ال وأنت الطالق منك
 قبلها لك سبق قد نهأ تقول ألنك الثانية هي تعترب عليك حسبت التي الطلقة هذه إن ثم

 .م .ح(و ،)ن .ع .ح( من  كال احلال يف أشهد وقد عدلني، امرأتك مراجعة عىل وأشهد طلقة،
 زوجتك منك بانت املراجعة هذه بعد طلقت ومتى نكاحه، عصمة إىل زوجته راجع أنه .)م

 عليك هي وقولك إياها حتريمك أما غريك، ًزوجا تنكح حتى بعدها لك حتل ال كربى بينونة
 ال أنك اهللا علم فإن متسها أن قبل متتابعني شهرين صيام ظهار كفارة فيه فعليك بناتك مثل

 أن قبل األرز من كيلو مسكني لكل ًمسكينا ستني فتطعم اإلطعام إىل تنتقل أن فلك تستطيع
 وعليك منك، يصح ال اإلطعام فإن الصيام عىل تقدر وأنت أطعمت إذا أنك واعلم متسها،
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 أرز كيلو عرشة وهي صامطة يف السكن أو البيت دخول عليها حتريمك يف يمني كفارة ًأيضا
 .التوفيق وباهللا مساكني، لعرشة

 
 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم املحرتم الشيخ فضيلة :السؤال
 أن فأبت واحدة فطلقتها الطالق مني وطلبت وزوجتي أنا بيننا خصام وقع لقد :وبعد

 واآلن واحدة يعترب جملس يف الذي قالطال أن مني ا ظن عدد بغري فطلقت ،ًطالقا أزيدها أن إال خترج
 والسالم؟ ذلك أمكن إن مراجعتها أريد

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 بينكام، خصام أثناء الطالق منك طلبت زوجتك أن أفدهتا التي فادتكإل ًفنظرا :وبعد

 يف وكان الطلقات من ًعددا طلقتها لكذ وبعد ،تزيدها أن إال خترج أن وأبت طلقتها وأنك
 املغلظة اليمني وحللفك طلقة مائة كان وإن واحدة يعترب واحد جملس يف الذي الطالق أن بالك
 طلقتني يعترب هذا طالقك بأن أفتيتك فقد لذلك ،واحدة إال األخري بطالقك أردت ما أنك

 ومتى املراجعة، عىل وأشهد واحدة، يعترب طلبها بعد الذي والطالق ،واحدة األوىل الطلقة
 وقد غريك، ًزوجا تنكح حتى بعدها لك حتل ال كربى بينونة منك بانت املراجعة هذه بعد طلقت
 .التوفيق وباهللا نكاحه، عصمة إىل زوجته راجع أنه احلال يف أشهد

 
 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم -اهللا حيفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 يرضهم، عام وهنيتهم ينفعهم ملا وجهتهم إين حيث تشاجر أوالدي وبني بيني وقع :وبعد

 فكيف أجنبي إىل شخص من كان لو الئق غري بكالم عيل فتكلموا ،باإلساءة اإلحسان هذا وقابلوا
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 ولكني أوالدها؛ عىل حناهنا بحكم زوجتي هي التي األم دخلت والده إىل ولد من كان إذا
 مرات سبع هذا كررت .مطلقة مطلقة :هلا فقلت عيل همأخط ترى وهي تدخلها، من انفعلت
 إىل زوجتي إعادة أرغب واآلن أوالدها وترصف ترصفها من ركبني الذي الغضب بموجب وذلك

 إفتائي آمل بشأين قيامها إىل حاجة ويف املرض من متعب ناوأ كثريين ًأوالدا هلا إن حيث عصمتي
 يسبق مل بأنه ًعلام ذلك يمكن كان إن عصمتي إىل زوجتي وإعادة هذا، طالقي يف الرشعي بالوجه

 والسالم؟ قبل من عليها طالق يل
 إيقاع يريد ال بأنه املستفتي حلف فإن بنية إال يقع ال جملس يف املتكرر الطالق :اجلواب

 .واحدة بأهنا يأفت الثالث

 
 

 شهر آخر يف وذلك تفاهم سوء زوجتي وبني بيني حصل قد بأنه فضيلتكم أفيد :السؤال
 يسكت مل ألنه ابني؛ بأسباب وذلك ء،مسا عرشة احلادية الساعة ًليال منزيل يف وذلك القعدة، ذي
 ويف هبا، ولتعلقه والدته ساعة من به تقوم التي هي والديت أن إىل عائد وذلك يأكل ومل البكاء، من
 يف عندنا وزوجته أخي ًموجودا كان حيث والديت إىل ذهابه عدم يف وبينها بيني الكالم يف جمادالت أثناء
 أخرجت وأهنا يريد بام والدته معرفة لعدم عليه ًخوفا وذلك والديت إىل يذهب أن البد :فقلت البيت
 من تعوذي :فقلت أمتلك ومل أعصايب فثارت خمرفة، أعتربها والدتك :قالت حيث والديت عىل ًكالما

 فائدة ال ولكن هتدأ؛ اأهن الطرق بكل أحاول وأنا البيت، يف عيل تصارخ وجلست تقل، فلم الشيطان،
 وال احرتام :أي بدون كزوجها يل منها طلع الذي الكالم وآخر أعصايب أفقدتني ًكالما وأخرجت

 ).ًزوجا أريدك ال طلقني( الزوجية تقدير
 يل حتلني وال لغريي حتلني املحرمات بالثالث مطلقة أنت :-الغضب أشد يف وأنا- هلا فقلت

 يف -منه باهللا والعياذ- الشيطان وكان السادس، الشهر يف حامل وهي مطلقة فأنت وضعت ولو
 بيتها إىل الرجوع ترغب كذلك وهي اآلن، زوجة أريدها وأنا االثنني علينا ًمسيطرا ساعتها

 حيفظكم؟ واهللا الرشع، يراه بام إفتائي فضيلتكم من أرجو .وأوالدها
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 عليه صادقت والذي معروضك، يف هو كام منك صدرت التي الصيغة هذه :وبعد

 حتلني املحرمات بالثالث مطلقة أنت قولك وهي منجزة، طلقة طلقتني تتضمن زوجتك
 بالثالث واحدة فوصف ولغو كذب يعترب بعدها وما واحدة، مطلقة فكلمة يل حتلني ال لغريي
 .إليك ليس اهللا إىل والتحليل والتحريم باطل وصف

 اعتربي وضعت ولو لقولك الوضع عىل معلقة الثانية لقةوالط اآلن منها تراجع وهذه
 بينونة منك بانت الثانية مراجعة بعد طلقت ومتى الوضع بعد منها تراجع وتلك مطلقة نفسك
 بأنه احلال يف أشهد وقد املنجز الطالق يف املراجعة عىل وأشهد غريك ًزوجا تنكح حتى كربى
 .قالتوفي وباهللا نكاحه، عصمة إىل زوجته راجع

 

 هذا بسبب التقاعد عىل أحلت وقد عصبي، بمرض مصاب رجل أنني خيفاكم ال :السؤال
 غري يف مريض وأنا زوجتي بطالق تلفظت أن مني حصل أنه يل يذكر أيام وقبل املرض،
 وأهيل زوجتي لبأه وإذا النفسية األمراض مستشفى من وطلعت صحيت وعندما شعوري
 أعرضه لكي ذلك يف الرشعي باحلكم إفاديت وأرغب عنه أدري ال وأنا الكالم، هذا يل يذكرون

 حيفظكم؟ واهللا زوجتي، أهل عىل
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 عند ًبائتا كان ... املطلق أن تعاىل باهللا وشهدا .... و ... الشاهدان لدي حرض فقد :وبعد

 إىل به وذهبنا مريض أنه عارفني وكنا القرية، يف عندنا الصباح يف وجاء العروج قرية يف زوجته
 به نذهب أن وقبل أصبحنا وبعدما فيه، منوم قبلها وكان النفسية، باألمراض اخلاص املستشفى

 أنه وأخربت لسحرا وقت أهلها إىل جاءت زوجته أن وأخربنا زوجته أخو جاء املستشفى إىل
 .طلقها

 صدق إنه :ويقول زوجته، طلق أنه أخربوه رجع بعدما إنه :قال الطالق عن وبسؤاله
 االحتياط، يف زيادة استحلفته وقد وعي، بدون الكالم منه حيصل املرض وقت يف إنه حيث
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 الطالق أن الشهود شهادة وعىل مرضه، ثبوت عىل وبناء وعي بدون وهو منه صدر أنه وحلف
 األمراض مستشفى يف نوموه أصبحوا وأهنم بالنوبة، ًمصابا فيها كان التي الليلة يف منه صلح

 هذا عىل بناء أخربوه حني إال بالطالق يعلم ما أنه عليه حلف وهو قرره، ما عىل وبناء النفسية،
 أمه زوج أحدمها والشهود عصمته يف لتاماز زوجته وأن واقع غري طالقه بأن أفتيته فقد كله

 .التوفيق وباهللا أخته، زوج واآلخر

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 الطالق إىل يب أدى مما والدي بسب وقامت خصام، زوجتي وبني بيني حصل لقد :وبعد

 إىل أفيدونا .. أعرف ال وأنا ا هنائي باللسان أتلفظ مل ولكن بالطالق؛ ويةق نية نويت وقد ،هلا
 ًخريا؟ اهللا جزاكم الصواب، طريق

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 إنك تقول وأنت ،كناية أو ًرصحيا إما بالنطق يقع وإنام بالنية؛ يقع ال فالطالق :وبعد

 فإن هذا وعىل نعم، :قلت ًطالقا هبا تريد هل سألتك وملا صكك، لك أثبت وأنا ليساج :قلت
 أشهد احلال ويف عدلني، املراجعة عىل وأشهد واحدة، طلقة تقع الطالق عن كناية الكلمة هذه

 .التوفيق وباهللا نكاحه، عصمة إىل زوجته راجع أنه عدلني

 
 

 بني خالف حصل هبا أدخل أن وقبل عليها، عقدت أن وبعد امرأة تزوجت :السؤال
 الوالدين بني االتفاق حصل ثم واحدة، طلقة فطلقتها أطلقها أن والدي فأمرين ووالدها والدي

 الطاعة لعدم مني الطالق وقع ذلك وبعد طفلني يل وأنجبت هبا، ودخلت ذاته، والدي فراجعها
 يف طلبايت تلبية لعدم هلا طالق ًأيضا مني وقع سنة وقبل العدة يف راجعتها ثم البيت، يف يل منها
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 .والسالم الرشعي، بالوجه إفتائي آمل .ذلك الرشع أباح إن مراجعتها أرغب واآلن البيت
 اجلنسية سوداين ... السائل

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل الموالس والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 تطأ زنا عىل مقيم عمرك من مىض امفي أنت باألحرى أو باطل نكاح عىل مقيم أنت :وبعد

 وكان عليها، ودخلت عقد بدون أبوك راجعها ثم الدخول قبل طلقت ألنك وذلك ًحراما ًفرجا
 عصمتها متلك ال لزوجة طالق الثاين الطالق هلا وطالقك حرام، عقد بدون عليها دخولك
  S R Q :يقول تعاىل اهللا ألن عصمتها؛ متلك ال لزوجة طالق ًأيضا الثالث وطالقك
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 طلقت إذا املرأة أن العلامء بني عليه جممع أمر هذا :املذكورة اآلية تفسري يف كثري ابن قال
 إال هذا من يستثنى وال فورها من شاءت من فتتزوج فتذهب ليها،ع عدة ال هبا الدخول قبل
 .ًأيضا باإلمجاع هبا دخل يكن مل وإن اًوعرش أشهر أربعة منه تعتد فإهنا زوجها، عنها املتوىف

 طالقها، بمجرد زوجها من تبني الدخول قبل املطلقة أن وتفسريها اآلية من فتبني
 جديد من يتزوجها أن فعليه عصمته إىل إعادهتا زوجها دأرا فإن حينها، من تتزوج أن هلا وجيوز
 مراجعتها وأن األوىل، الطلقة عليه وحتتسب وليها ومن منها اًورض جديد، وعقد جديد بمهر
 هذه ًوحراما ًزنا هبا ومتتعك هلا معارشتك وتعترب اجلهل عليه محل ًخاطئا ًترصفا يعترب عقد بدون
 فهام فيحالنه ًنكاحا، يصادفا مل ألهنام واقعني غري الثالثو الثاين طالقك ويعترب كلها املدة

 وليها ومن منها اًورض جديد وعقد جديد بمهر جديد من هبا تتزوج أن اآلن ولك الغيان
 .طلقتني عىل معك وتبقى

 أنت اقرتفت وقد شبهة، أوالد ألهنم يتبعونك؛ لك فهم لك ولدهتم الذين األوالد أما
 :يقول تعاىل واهللا العلم، أهل تسألوا أن بدون هذا بترصفكم ًكبريا ًباوذن ًعظيام ًإثام ووالدك

0 / . - , + *  ]٤٣:النحل[. 
 أنك تعلم حتى أبقاك الذي اهللا وامحد إليه، تتوبوا وأن ًكثريا، اهللا تستغفروا أن فعليكم

 فإن اهللا، من للعقوبة ا مستحق ًزانيا ملت احلالة تلك عىل وأنت مت ولو إليه، فتتوب باطل عىل
 وأنت مت إذا العقوبة تستحق أنت قلنا يل أعلم ال بام ريب يعاقبني فكيف أعلم ال كنت أنا :قلت
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 حيب ملا اجلميع اهللا وفق العظيم، األمر هبذا اهتاممك وقلة السؤال يف لتقصريك احلال تلك عىل
 .والسالم ويرىض

 

 معها لست وأنت أختي بيت إىل البنت ذهبت إن لزوجته قال إنه يقول سائل :الالسؤ
 أختك بيت يف :قالت ؟البنت أين :فقلت البنت أجد فلم البيت إىل عدت مدة وبعد ،طالق فأنت
 .طالق فأنت إذن :هلا فقلت .لتنفعني ذهبت

 وانسجمت طالق فأنت ورفضت للفراش أخرى مرة ناديتك إن :لزوجته قال أخرى ومرة
 مل أهنا واألرجح ال، أم أجابته هل نيس إنه :وقال جتب، فلم دعاها وبعدها مخس أو سنوات ثالث معه
 باالستئذان والتزمت طالق فأنت إذين غري من خرجت إن :لزوجته قال الثالثة املرة ويف إليه، تأت
 الرجوع عند ابلهاموق بيتها، إىل بنتها زميلة مع وبنتها هي متأخر وقت يف ليلة ذهبت ثم مدة

 الثالث يف الطالق وقع هل ويسأل لزميلتها مرافقتني وابنتها هي ذهبت أهنا فأخربته فسأهلا
 ال؟ أم مرات

 ترسعك عىل يدل رشحته ما فإن وصحبه، وآله نبيه عىل والصالة اهللا، محد بعد :اجلواب
 .ةحممود غري عواقب له هذا مثل يف الترسع أن اعلم ثم لنفسك، ضبطك وقلة

 فعل عىل الطالق علق من :قالوا العلم أهل أن فاعلم تهلعم فيام الفتوى بخصوص أما
 إن الطالق إيقاع قصد فإن التلفظ، وقت املقارنة للنية احلكم يف فيه التأثري كان تركه أو يشء
 أو يشء، فعل إىل الدفع به قصد يعني التخويف قصد بل الطالق إيقاع يقصد مل وإن وقع حنث
 كلها، منك صدرت التي املرات الثالث يف حنثت بأنك ًعلام يمني كفارة فيه يمني فهو نهم املنع
 .الثانية يف وال األوىل يف احلكم عن تسأل ومل

 عنا اهللا عفا-  منك ًتساهال يعد السؤال وترك األوىل، املرة عند تسأل أن بك األوىل وكان
 نويت كنت فإن منك صدر الذي اللفظ وقت نيتك إىل ارجع فأنت ،-ولك لنا وغفر نك،عو

 عليك حرمت فقد الطالق فعله عىل وعلقت هبا أمرهتا عام زوجتك خالفت إن الطالق إيقاع
 يكن مل وإن غريك، ًزوجا تنكح حتى بعدها لك حتل ال كربى بينونة منك وبانت زوجتك
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 انيةالث من واحدة كل يف فعليك التخويف تقصد وكنت الطالق والثالثة الثانية يف قصدك
 أنت إذن لزوجتك قلت فقد األوىل أما مساكني لعرشة رز كيلو عرشة وهي يمني كفارة والثالثة
 .التوفيق وباهللا طلقة، فوقعت طالق

 

 عن وإفاديت موضوعي حل فضيلتكم من ثم اهللا من أرجو هذه فتواي لكم أقدم :السؤال
 الشديد والزعل اإلثارة ذلك يف والسبب الثانية وللمرة ظهار يتبعها طلقة زوجتي طالق

 حيفظكم واهللا هذا ،البتةب الفراق به أقصد ال واهللا وإنني الطالق ذلك إىل أدى الذي واخلالف
 ًخريا؟ اهللا وجزاكم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أردت وإنام زوجتك؛ َّبت ترد مل أنك حلفته الذي ليمينك ًفنظرا للطالق بالنسبة :وبعد

 وهي واحدة، يعترب هذا طالقك بأن أفتيتك فقد لذلك الغضب عليه ومحلك التخويف، به
 عىل فأشهد الثانية هي وهذه ورجعت سابقة، طلقة طلقت أنك تقول ألنك الثانية الطلقة
 حتى كربى بينونة زوجتك منك تبان املراجعة هذه بعد طلقت ومتى عدلني امرأتك مراجعة
 .غريك ًزوجا تنكح

 شهرين تصوم أن فعليك الصيام عىل تقدر أنك اهللا علم فإن للظهار، بالنسبة وأما
 فتطعم اإلطعام إىل تعدل أن فلك الصيام عىل تقدر ال أنك اهللا علم وإن متسها، أن قبل متتابعني
 .التوفيق وباهللا ًأيضا، امتسه أن قبل األرز من كيلو مسكني لكل ًمسكينا ستني

 

 يف طلقات ثالث زوجتي طلقت أن سبق أنني أفيدكم فيه هذا معرويض لكم أقدم :السؤال
 مراجعتها حول ًالزما ترونه ما اختاذ االطالع بعد أرجو مراجعتها أرغب واآلن واحد مكان
 حيفظكم؟ واهللا
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ال وصف وهذا بثالث، وصفتها واحدة بكلمة كان طالقك أن أفدت فلكونك :وبعد

 يف أشهد وقد املراجعة، عىل وأشهد واحدة، يعترب فطالقك هذا وعىل ،فيلغى املوصوف يطابق
 .التوفيق وباهللا احلال،

 

 الثانية وطلق أسبوع، من أقل يف وراجعها األوىل الطلقة زوجته طلق رجل :السؤال
 األوىل :أي التهديد هبا يريد إنه :قال زوجته ناقشته وملا ًأيضا، أسبوع من أقل يف وراجعها
 ما :الق تستفرس أن زوجته منه طلبت وملا غضب، حالة يف وقعت الثانية بأن ًعلام والثانية
 جيب وماذا إثم عليها فهل البيت وتركت فخرجت الثالثة الطلقة طلق واآلن ًاستفسارا يستدعي
 تعمله؟ أن عليها

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أن ويزعم ويرجع يطلق، كيف اهللا حمارم عىل ٍومعتد ظامل زوجك :املرأة هلذه نقول :وبعد

 ملا الطالق يلغي غضب كل كان ولو غضب حالة ويف التهديد به قصد ألنه واقع؛ غري القالط
 :لك قال االستفسار تريدين أنك له قلت وملا لنفسه يفتي أن له يصح وهل طالق الدنيا يف كان
 .ًاستفسارا يستدعي ما

 أما الثالثة بعد عليك الرجوع له تبيح بفتوى يأيت حتى أهلك بيت يف يتبق أن فعليك
 .التوفيق وباهللا آثم، واملطلق يقع فعندي احليض يف الطالق

 

 ثالث طالق أنت :فقال مرات ثثال الطالق بيمني زوجته عىل حلف رجل :السؤال
 احلكم؟ فام فرضهبا، فقام أرضبك، سوف تسكتي مل إن مرات،

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
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 وال طالق، فهذا .طالق أنت طالق، أنت طالق، أنت :لزوجته الرجل قال إذا :وبعد
 أرضبك تسكتي مل إن :مجلة أما املنع، أو الدفع به يقصد بيشء الطالق يعلق مل ألنه ًيمينا؛ يعترب
 ومل برشطه وىف قد وهبذا فرضهبا، قام تسكت مل اومل الطالق، عن مستقل وجواب رشط فهذا

 من البد وعليه الفتوى، عىل فيتوقف ثالثة أو واحدة يعترب وكونه الطالق بخصوص أما حينث،
 .التوفيق وباهللا الفتوى، إجراءات تتم لكي املستفتي حضور

 

 رجل يف -اهللا رمحكم- قولكم ام ،حله أطلب العلم أهل إىل أقدمه استفتاء :السؤال
 إىل الواحد من لك :هلا فقال ختلصني إال أطلع ما :زوجته فقالت خصام زوجته وبني بينه حصل

 ًمنفعال كان ألنه أكثر؛ أو عرشون أو عرشة هو هل يدري ال عدد بدون ًطالقا طلقها ثم السبعني
 ؟بيتها إىل الرجوع تريد امرأتهو نكاحه عصمة إىل امرأته مراجعة يريد هو واآلن ا جد بالغضب

 .والسالم ،مأجورين أفتونا
 .واقع غري فهو وعيه غري يف أنه ثبت إذا املطلق طالق :اجلواب

 

 رجعتني ختللتها طلقتني زوجته طلق قد كان أنه وذكر ... املدعو إيل وصل :السؤال
 خالل ويف ًساهرا بات وقد العمل، من ًومتعبا النومب ًمرهقا بيته إىل العمل من عاد ذلك وبعد
 بأنه فاعتذر عملية له يأجر حيث أخيها إىل هبا يذهب أن منه وطلبت زوجته أيقظته نومة أحىل
 ًشهودا منه فطلبت شعوره دون من طلقة منه فخرجت يطلقها أن منه وطلبت فسبته، يستطيع ال
 حني أنه عىل الشهود شهادة أخذ آمل ...و ... نم كل حرضه قد أنه فذكر وعيه غري يف طلق أنه

 عىل املرأة ومصادقة للشاهدين التزكية سامع مع يقول ما يعي ال وكان بالنوم، ًمرهقا كان طلق
 .والسالم ،الالزم إلكامل إلينا األوراق إرسال ثم ومن ذلك،

 .صحبهو آله وعىل بعده نبي ال من عىل والسالم والصالة وحده، هللا احلمد :اجلواب
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 يف وهو طلق قد .. املطلق أن من ...و ... الشهود شهادة من )م .ب .م .أ( الشيخ :وبعد
 وبدأ للبيت رجع وملا الفجر، قرب إىل ورشة يف يعمل كان أنه وذلك شديد، ونوم إرهاق حالة
 عىل وبناء وعيه؛ غري يف طلق قد وأنه يطلق أو أخيها، إىل يذهب أن منه وطلبت أيقظته النوم يف

 عصمته؛ يف زالت ما زوجته وأن واقع، غري طالقه بأن أفتيته فقد ذكر ما عىل الزوجة مصادقة
 عدم عىل تدل الرشعية األدلة ألن ؛االختيار كامل حينه يف يكن ومل وعي، بغري طلق ألنه ًنظرا
 .الطالق هذا مثل وقوع

 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل أعلم، واهللا

 
 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم املحرتم، صبياء حمكمة رئيس املكرم :السؤال
 عن لتهاءومسا زوجته استحضار ًتكرما آمل ... املدعو لنا قدمه ما إليكم أبعث :وبعد

 طالق منه حصل قد وهل ؟ال أم الطالق حني ًشديدا غضبه كان وهل الطالق، هذا يف السبب
 .والسالم ،مؤكدة بصورة الفتوى إصدار لنا ليتبني بذلك وإفادتنا ؟هذا قبل

 .النجمي حييى بن أمحد أخوكم
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- النجمي حييى بن أمحد الشيخ فضيلة املكرم
 ... وزوجته املدعو لدينا حرض وقد .’١٩/٧/١٤٠٧ املؤرخ كتابكم وصلنا :وبعد

 مل الطلقات من بعدد طلق قد أنه فأفادت عليها، الواقع الطالق صفة عن سؤاهلا وجرى ووالدها
 ًشديدا؛ كان الطالق حني غضبه وأن السبعني إىل مطلقة بقوله هذا طالق أردف ثم عدده، حيص
 عليه املاء برش فقامت طلبها يلب ملو وذهب مالبس من أشياء منه طلبت قد زوجته ألن

 هذا عليها منه فوقع بطالقي إال أخرج ما :له فقالت بيتي من خرجيا :قال بذلك معه ولترصفها
 لدينا قرره ما هذا خالف طالق أي عليها منه يسبق مل أهنا ذلك عىل زوجته صادقته وقد الطالق

 حيفظكم؟ واهللا إشعاركم جرى ولطلبكم
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة ،هللا احلمد :اجلواب
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 وملا ًشديدا، الطالق وقت كان غضبك أن به أفاد وما ووالدها، زوجتك لةءمسا :وبعد
 بالكلية الوعي يفقدك ومل التحكم، أفقدك الغضب ذلك أن معك املفامهة خالل من يل تبني

 يكون أن واألحسن عدلني، امرأتك مراجعة عىل وأشهد واحدة طالقك اعتربت فقد لذلك
 .املوفق واهللا .وأباها امرأتك استجوب الذي القايض طريق من ذلك

 

 ورمحة عليكم السالم املوقر .ن .ح .م الشيخ املساعد ... حمكمة قايض الفضيلة صاحب
 .وبركاته اهللا

 يف ١٣٨ رقم باخلطاب منكم لنا املبلغ قضية ضبط صورة عىل فبناء :وبعد
 نفسها من غريه متكن أهنا خصام إثر عىل قالت زوجته أن ...يقتيض والذي .’١١/٢/١٤٠٧

 ما عىل صادقت قد زوجته وأن وعي غري يف الغضب شدة من فطلق شعوره، أفقده الذي األمر
 عامل غريه إله ال الذي العظيم باهللا فحلف ،شعوره فاقد وهو طلق أنه استحلفته وقد ذكر،
 الكالم هذا له قالت أهنا له امرأته مصادقة عىل وبناء وعيه؛ غري يف طلق أنه ادةوالشه الغيب
 طالقه بأن أفتيته فقد شعوره غري يف طلق أنه حلفه الذي يمينه وعىل غضبه، أثار الذي القبيح
 يف طالق ال$ :قال أنه النبي عن صح ملا عصمته يف لتاماز زوجته وأن واقع، غري هذا

 عىل اهللا وصىل أعلم، واهللا ،الوعي تفقد التي الغضب وشدة باإلكراه غالقاإل وفرس .#إغالق
 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا

 .القايض قبل من عزرت املرأة :ملحوظة

 

 .وبركاته ورمحته عليكم السالم املحرتم، ... قايض ج .ع الشيخ فضيلة :السؤال
 وملا رجعية، واحدة طلقة زوجته طلق نهأ فيه يقول بمعروض .. املطلق إيل دمتق :وبعد

 هل ذلك يف التحقيق آمل طلقات ثالث طلق أنه فيه جاء منه صورة أو الطالق صك منه طلبت
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 واإلفادة ال أم هذا قبل طالق له سبق وهل متتابعة ثالث بلفظات أو بلفظ الثالث الطلقات أن
 .ن .ي .أ أخوكم والسالم به، تفيدون ما ضوء ىلع الفتوى من أمتكن حتى

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- ن .ي .أ الشيخ فضيلة
 وشهادة إفادته حسب واحدة طلقة زوجته طلق وأن سبق أنه فضيلتكم أشعر :وبعد
 .والسالم لإلحاطة واحد وبلفظ وقت يف طلقات ثالث طلقها املرة وهذه له، املجاورين

 ج .أ .ع ....قايض
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد
 املذكور أن .’١٦/١٢/١٤١٠ املؤرخ القايض خطاب يف جاء ما عىل فبناء :وبعد

 بأن املذكور أفتيت فقد لذا واحد وبلفظ واحد وقت يف ثالث الطالق وهذا طلقة، له سبقت
 إىل زوجته راجع أنه ... من  كال احلال يف أشهد وقد راجعة،امل عىل ويشهد واحدة، يعترب طالقه
 بينونة زوجته منه بانت املراجعة هذه بعد طلق ومتى طلقتان، له مضت وقد نكاحه، عصمة
 .التوفيق وباهللا غريه، ًزوجا تنكح حتى بعدها له حتل ال كربى

 

 مالك بني حمكمة قايض راجعت قد ينإ وحيث مالك، ببني تليد آل قبائل من أنا :السؤال
 :وهو للفتوى فضيلتكم إىل فأرسلني يل زوجة طالق موضوع يف

 :بلفظ ًثالثا تطليقها إىل األمر فأدى إحدامها وبني بيني شجار فوقع زوجتان يل ننيإ
 موقع من )طالق مها، طالق ،-طفةالعا ثم :معناها مالك بني قبائل عند #مها$ :لفظ- مها طالق(
 لذا مراجعتها ولرغبتي ثالثة أطفال ولوجود األوىل الشهور يف ًحامال لكوهنا ًونظرا واحدة، حلظة يف

 املوفق؟ واهللا عصمتي إىل إعادهتا يل وحيق هذا بعد يل تصح هل إفاديت آمل
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أردت أي طالق مها طالق مها طالق بقولك أردت سواء واحدة يعترب هذا طالقك :وبعد

 مكان يف كان إذا الطالق أن العلامء أقوال من الصحيح ألن املنطقة؛ لغة هذه كانت إذا )ثم( :هبا
 .الثالث إيقاع به ينوي أن إال واحدة يعترب فهو واحد
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 ًثالثا طلقها وإن :: قال واحدة هيف الثالث إيقاع نوى ولو :اإلسالم شيخ وعند
 وطالق طالق أنت أو ًثالثا، طالق أنت( :يقول أن مثل كلامت أو واحدة، بكلمة واحد طهر يف

 :يقول ثم طالق، أنت :يقول ثم طالق أنت :يقول أو طالق، ثم طالق ثم طالق أنت أو وطالق
 )العبارات من ذلك نحو أو طلقة ألف أو مائة أو ًعرشا أو ًثالثا طالق أنت :يقول أو طالق، أنت
 قول وهو الزم مباح طالق :أحدها قال أن إىل أقوال ثالثة فيه واخللف السلف من للعلامء فهذا

 .اخلرقي اختارها عنه القديمة روايةال يف وأمحد الشافعي
 املتأخرة الرواية يف وأمحد حنيفة، وأيب مالك، قول وهو الزم حمرم طالق أنه :الثاين

 والذي والتابعني الصحابة من السلف من كثري عن منقول القول وهذا أصحابه، كثرأ اختارها
 .بعضهم عن ٌمنقول قبله

 من طائفة عن منقول القول وهذا واحدة، طلقه إال منه يلزم وال حمرم أنه :الثالث
 عوف، بن الرمحن وعبد العوام، بن الزبري :مثل اهللا رسول أصحاب من واخللف السلف
 مثل بعدهم ومن التابعني من كثري قول وهو القوالن عباس وابن مسعود، وابن عيل، عن ويروى
 .أصحابه وأكثر الظاهري، داود قول وهو إسحاق، بن وحممد عمرو، بن وخالس طاوس،

 يف القرآن يف اهللا رشعه طالق كل أن والسنة الكتاب عليه يدل الذي هو الثالث والقول
 أن له يرشع ومل ًمجيعا، الثالث يطلق أن ألحد اهللا يرشع مل جعيالر الطالق هو إنام هبا املدخول

 :أنواع ثالثة فالطالق ًبائنا ًطالقا هبا املدخول يطلق
 أحدمها مات وإذا اختيارها بغري فيه يرجتعها أن يمكنه الذي وهو :الرجعي الطالق -١

 .اآلخر ورثه العدة يف
 أو العدة مضت إذا الرجعي وهو طاباخل من ًخاليا به يبقى ما وهو :البائن الطالق -٢

 .اخللع
 ثالث طلقها إذا ما وهو غريه، ًزوجا تنكح حتى له حتل ال :هلا املحرم الطالق -٣
 الفتاوى من ’ا .غريه ًزوجا تنكح حتى هلا املحرم الطالق فهذا ورسوله اهللا أذن كام تطليقات،

 ).٣٣/٧ج(
 رسول عهد عىل واحدة الثالث نتكا مسلم عند عباس ابن حديث القول هذا يؤيد :قلت

 قد الناس أرى إين$ :فقال الصحابة، مجع عمر إن ثم عمر خالفة من وسنتني بكر وأيب اهللا
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  .#عليهم فأمضاه عليهم نمضيه أن فأرى أناءة فيه هلم كان أمر يف استعجلوا
 فلهذا متتالية بألفاظ واحدة دفعة الطالق إيقاع يف تأثري هلا النية أن به اقتنعت الذي أن إال

 هبا تبني والتيTاهللا أعطاه التي الثالث إيقاع يقصد مل بأنه الرجل هذا يستحلف أن أرى فإين
 .التوفيق وباهللا باملراجعة، امرأته إليه وتعاد واحدة فهي حلف فإن زوجته

 

 واهللا :قال حيث غضب وقت يف زوجته عىل حتريم اإلخوان بعض من حدث :السؤال
 خالل يف أنه إال شهرين صام حيث ظهار كفارة كفر الرجل بأن ًعلام أمي حترم كام عيل حترم إهنا

 ؟ال أم ظهار نطق الذي وهل ؟الكفارة جتزي فهل جيامعها مل لكن زوجته؛ يالعب كان الشهرين
 .والسالم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد :اجلواب
 أهل بني خالف فيه وتقبيلها الفرج دون فيام بمبارشهتا منها املظاهر باملرأة التلذذ :وبعد

 وأصحاب عبيد، وأيب واألوزاعي، ومالك، الزهري، قول وهو حيرم :قال من فمنهم العلم
 حرم القول من الوطء رمح ما ألن الشافعي؛ قويل أحد وهو النخعي عن ذلك وروي الرأي،
 .واإلحرام كالطالق دواعيه

 به يكون أال أرجو :أمحد قال :املغني يف قال أمحد عن رواية وهو حيرم ال :الثاين والقول
 الثاين القول وهو مالك، عن وحكي حنيفة، وأيب وإسحاق، الثوري، قول وهو بأس،

 .بترصف املغني من ’ا.حلائضا كوطء يتجاوزه فلم مال بتحريمه يتعلق وطء ألنه للشافعي؛
 التكفري قبل منها املظاهر باملرأة التلذذ حرمTاهللا ألن األوىل؛ هو بالتحريم والقول :قلت
 والتقبيل املبارشة أن أجل ومن تلذذ أهنا أجل من أوىل بتحريمها فالقول تلذذ والقبلة واملبارشة

 التكفري قبل أو التكفري مدة أثناء يف وجتهز بارش فمن الكفارة يبطالن ال أهنام إال اجلامع إىل جيران
 فإنام املبارشة منع ومن اجلامع، باملسيس املراد إن :قالوا العلم أهل ألن صحيحة؛ والكفارة أثم

 .اجلامع إىل وموصلة التلذذ من نوع ألهنا منعها؛
 إال تلزمه ال التكفري قبل املظاهر زوجها جامعها إذا منها املظاهر أن الصحيح وألن
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 .األوىل الكفارة وهي واحدة، فارةك
 رسول يا :فقال النبي رجل أتى أنه$ :عباس ابن عن والرتمذي، داود، أبو روى ملا

 ؟اهللا يرمحك ذلك عىل محلك ما :فقال .أكفر أن قبل عليها فوقعت امرأيت من تظاهرت إين ،اهللا
  .)١(#اهللا ركأم ما تفعل حتى تقرهبا فال :قال .القمر ضوء يف خلخاهلا رأيت :قال

 .عليه دليل ال ضعيف، قول وهو كفارتان، تلزمه :وقيل

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 نفسية باضطرابات عيل اهللا حكم رجل أين ًعلام أفيدكم وفيه هذا، سؤايل لكم أقدم :وبعد

 وخياالت تتابعني وفتنة ووسواس وكرب صدري، يف وضيق نفيس بقلق أشعر بحيث يل حتدث
  حال له أجد ال ًأمرا طلبت أو بحاجة كلمتني إذا زوجتي من اكتئاب مني حيصل أن هذا عن ينشأ
 ،جعتاور ًثانيا طلقت ذلك وبعد امرأيت راجعت ثمً أوال طلقت فقد ذلك أجل من ،الطالق إال

 :هلا فقلت قلق عندي حينها يف وأنا ًأثوابا مني طلبت أهنا نهام حصل .’١٤٠٨ عام يف ًوأخريا
 منها يل واآلن مطلقة هلا قلت تابعتني وملا تابعتني وبعدها طالق فأنت األمر هذا مني طلبت إن

 اهللا وجزاكم ذلك، يف الرشعي احلكم أطلب لذا كذلك وهي إرجاعها، أرغب وأنا أوالد عرشة
 .وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم ًخريا،

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وقت كان املطلق أن املساعد جيزان حماكم رئيس من املصدق املشهد عىل بناءف :وبعد

 خياملشا بعض به أفاد ما عىل وبناء وختيالت؛ ووسواس نفيس بقلق ًمصابا والزال الطالق
 بحالة مصاب املذكور أن أفادوا هؤالء وكل املطلقة، الزوجة به دتأفا وما هبم، أثق الذين
 فقد ذكر ما عىل وبناء كاملكره؛ منه تقع ترصفات إىل تلجئه -احلالة :أي- أهنا يفيد وهو نفسية،

                                   

 املظاهر يواقع امرأته قبل يفما جاء :  بابيف الظهار من كتاب الطالق، والرتمذي يف: أبا داود باب:  انظر)١(
  .أن يكفر
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 ألن عصمته يف زالت ما زوجته وأن واقع غري احلالة هذه يف منه وقع الذي طالقه أن أفتيته
 .التوفيق وباهللا احلالة، هذه مثل يف الطالق وقوع عدم عىل تدل الرشعية األدلة

 .كأمها عليه هي لزوجته املظاهر قول يعني ًظهارا يعد هذا قوله وهل
 حترم بمن شبهها أنه وذلك الصحيح، القول عىل ًظهارا تعترب العبارة هذه أن :واجلواب

  .زوجته أم وهي التأبيد عىل عليه
 سوى التأبيد عىل عليه حترم بمن يشبهها أن :الثالث :)١١/١٥٨ج( املغني يف قال
 والربائب النساء وأمهات واألبناء باءاآل وحالئل الرضاعة من واألخوات كاألمهات األقارب
 .التوفيق وباهللا قبلها، التي يف كاخلالف فيها واخلالف ًأيضا ظهار فهو بأمهن دخل الاليت

 

 فقال ،يذكر يشء أي تعمل ومل وعاد ذهب ثم منزيل، بعمل هزوجت كلف رجل :السؤال
 تستعيني مل ملاذا :هلا فقال .لوحدي أستطيع ال :فقالت ؟وتنظيفها الغرفة بفرش تقومي مل ملاذا :هلا

 جدف آخر ألعن وإال تنظفيها مل إذا :هلا فقال .ًشيئا فاعلة أنا ما ،ال :فقالت ؟أخوايت بإحدى
 .مأجورين أفتوين .لك

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :واباجل
 ويف العظام، الكبائر من كبرية أتى ولكنه ًحمرما؛ كان وإن ًطالقا، يعترب ال اللعن :وبعد

 أشد اهللا رمحة من والطرد اهللا، رمحة من بالطرد دعاء اللعن ألن .#كقتله املؤمن ولعن$ :احلديث
 إىل بالعبد يفيض فهو اهللا رمحة من الطرد وأما اجلنة؛ إىل بالعبد يفيض ربام القتل ألن القتل؛ من

 .التوفيق وباهللا هذا باهللا، والعياذ النار،

 

 التوضيح فضيلتكم من نرجو ؟منه ترث فهل عنها، تويف ثم زوجته طلق رجل :السؤال
 مستفيد سائل                                         .ًخريا اهللا وجزاكم واإلفادة
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 منه، ترث فهي العدة يف مازالت وهي الزوج وتويف ا، رجعي الطالق كان إذا :وبعد

 كانت أو الثالثة الطلقة هي هذه تكون أن بمعنى ًبائنا ًطالقا الطالق كان إذا أما ،العدة وعليها
 .التوفيق وباهللا عدة، وال مرياث فال ا رجعي والطالق عدته، من خرجت قد

 
 
 
 
 
 

*     *     * 
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 * * 

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 وبعد زوجتي من رضعت البكر أخي بنت من رضاعة صارت بأنه ًامعل أحيطكم :وبعد

 ترك أخي إن ثم أخي زوجة من رضعت الرابعة املولودة بنتي من رضاعة حصل مواليد ثالثة
 أوالدي أحد زواج يف أرغب وأنا وبنات، ًأوالدا وأنجبت أخرى زوجة وتزوج األوىل الزوجة

 من رضاعة حيصل مل أنه بحيث ال أم الزواج هذا يصح فهل الثانية الزوجة بنات إحدى من
 .ًخريا اهللا وجزاكم املشكلة هذه حول أفيدونا ؟الثانية الزوجة

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 مل الذين إخوته إىل يتعداه وال الراضع عىل ًمقصورا يكون الرضاعة يف التحريم :وبعد

 غريها بناته أما ًمجيعا ألبنائك ًأختا صارت زوجتك من رضعت التي يكأخ فبنت يرضعوا
 بنات عىل أبناءك تزوج أن فيجوز حتريم عليهن فليس الثانية من وال األوىل من يرضعن مل الاليت
 عدم فاألوىل أخيك زوجة من واحدة رضعة رضعت التي بنتك أما يرضعن مل الاليت أخيك
 .التوفيق وباهللا للشبهات، ًاتقاء كأخي أبناء من أحد عىل تزوجيها

 
 

 أوالد أصغر عمر وكان أشهر، أربعة أمي عمر وكان امرأة، من أمي رضعت :السؤال
 تزوج الزمن من فرتة وبعد الرضاعة من أمي أخو الولد هذا يعترب فهل سنوات ست املرأة هذه
 أخ أم فقط ألمي ًأخا الرجل هذا يعترب فهل أمي من أصغر هن يتالال خااليت إحدى الولد هذا

 ًخريا؟ اهللا وجزاكم خالتي، من زواجه جيوز وهل أمي من أصغر هن التي خااليت جلميع
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 عليها ًمقصورا يكون فالتحريم املرأة هذه من رضعت التي هي أمك دامت ما :اجلواب
 إخواهنا أما ألمك إخوة ًوإناثا ًذكورا ًمجيعا املرأة هذه فأبناء رضعات مخس الرضاع كان إذا

 وهذا يشء فيه ليس بخالتك املرضعة املرأة ابن فزواج هذا وعىل ،حتريم عليهم فليس وأخواهتا
 محل عن يثوب ال الذي الرضاع يرون ال فإهنم احلنابلة أما اجلمهور، مذهب وهو األصح القول عىل

 عىل ترتب ما عليه فرتتب وتغذيته هيتهبام لبن ألنه األرجح هو بتحريمه والقول ًما،حمر ووالدة
 .والسالم التوفيق، وباهللا غريه،

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 ظهر ولكن خالتي بنت وهي فتاة، أتزوج أن أريد ملوضوعا هذا يف تفتيني أن أرجو :وبعد

 ترضعني ومل مني أصغر التي أختي أرضعت هي تقول البنت فأم اع،ضالر يف االختالف بعض
 أم منها أرضعت أهنا تعرف ال وأهنا الكبار، الفتاة أخوات أرضعت أهنا تقول فهي أمي أما أنا،
 الرضاع؟ من أختي أصبحت أهنا أم أتزوجها أن يل جيوز هل إفتائي أرجو .ال

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أم من يرضع مل واخلاطب خاطبها أم من ترضع مل املخطوبة البنت كانت إذا :وبعد

 ألن ًشيئا؛ يرضهم فال وأخواهتم إخوهتم رضاع أما زواجهام من يمنع مانع هلم فليس خمطوبته
 عليه ينبني فال وعدمه الرضاع يف الشك أما ونسله، الراضع عىل ًمقصورا يكون التحريم
 .التوفيق وباهللا قني،يب إال األصل عن ينتقل وال عدمه، األصل ألن حتريم؛

 

 عبد بن حممد واملرسلني األنبياء أرشف عىل والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد :السؤال
 .اهللا

 يف مازالت وهي سنوات ثالث عمره وهو أمه أرضعتها وقد الرضاع، من أخ هلا فتاة :وبعد
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 كان ولكن يزيد ما أو شهرين إرضاعها يف أمه واستمرت هبا، أمها والدة من األول الشهور
 خالص ولكم اإلفادة، الرجاء سنال لفارق أخاها هو ليس الولد هذا أن يقولون من بعض هناك
 ًخريا؟ اهللا وجزاكم .حتيايت

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 من األوىل الشهور يف زالت ما وهي سنوات ثالث عمره الرضاع حني كان إذا :وبعد

 يعتربون كلهم وإخوانه الولد هذا فإن تقولني كام شهرين من أكثر أمه أرضعتها وقد والدهتا
 من أخواهتم مع حيصل كام هبا وخيتلون عليها، ويدخلون هبا يسافرون عليها وحمارم الفتاة، هلذه ًإخوانا

 الذي الطفل أما للرضيعة بالنسبة احلولني قبل :أي األوىل أشهرها يف الرضاعة كانت وإذا النسب،
 هذا كان سواء حاصل به والتغذي واحد اللبن ألن أكثر؛ أو احلولني يف كونه يرض فال معه أرضعتها

  .احلولني تتجاوز مدة بعد أو حديثة والدة من اللبن
 .التوفيق وباهللا

 

 من أخته ابنة تزوج رجل يف قولكم ما اهللا، وفقهم العلم أهل إىل نوجه :السؤال
 هذه نإ ثم أيام أربعة زوجتيه حدىإ من بنت فرضعت زوجتان له أباه أن وذلك ،الرضاعة
 املرضعة رضة وابن اللبن صاحب هو الذي الرجل ابن تزوجها ًبنتا وأنجبت تزوجت البنت
 تزوجها التي للبنت ًخاال يعترب فهو الرضاعة من بنتها من للمتزوج أخت البنت هذه أم أن فتبني
 ويرعاكم؟ حيفظكم واهللا احلكم، جيهلون وأهله املتزوج نإ حيث ذلك حكم عن إفادتنا نأمل

 أخت بنت تعترب البنت هذه فإن ذكرت، كام األمر كان إذا :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 جيب فإنه إذن أبيه بلبن أبيه زوجة من رضعت أمها ألن خاهلا؛ وهو الرضاعة من تزوجها الذي
 ما الرضاع من حيرم$ :يقول النبي ألن ًأبدا؛ معها البقاء له جيوز وال ًفورا يفارقها أن عليه
 .#النسب من حيرم

  .#الوالدة من حيرم ما$ :رواية ويف
 .التوفيق وباهللا
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 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 بنت وهلا امرأة من رضع ًولدا فيه بأن أفيدكم وفيه هذا معرويض إليكم أرفع :وبعد

 رأيكم هو فام بنتها ابن من الزواج يريد املرأة هذه من رضع الذي الولد وأخو ًبنتا أنجبت والبنت
 والسالم؟ املسألة هذه يف

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أصوله دون اتهوبن بنيه أي وفروعه الراضع يف به التحريم يرسي الرضاع :وبعد
 أخوه يتزوج أن بأس ال فإنه هذا وعىل واألخوات واإلخوة واألمهات اآلباء وهم وحواشيه

 .التوفيق وباهللا الرضاع، من أخته بنت من

 

 هل لرضعاتا عدد تعرف وال ،هلا بنت ومع امرأة من رضع األصغر أخي كان إذا :السؤال
 فقط؟ عليه حترم أم منه أكرب أو أصغر كانوا إذا اجلميع عىل حترم

 بناهتا عليه حرمن امرأة من طفل رضع فإذا فقط، الراضع عىل مقصور التحريم :اجلواب
 وبنات والبنات البنني أبناء وكذلك ًمجيعا، أوالدها عليها حرم امرأة من طفلة رضعت وإذا ًمجيعا،
 وكان معلوم غري الرضاع عدد كان إذا أما ،احلولني يف رضعات مخس الرضاع كان اإذ والبنات البنني
 .التحريم بجانب واألخذ النكاح ترك فاألحوط ال أم اخلمس بلغ هل ىيدر ال ًقليال

 
 

  وعام الرضاعة من أخي يصبح مرة من أكثر أمي من رضع أختي ابن كان إذا :السؤال
 الرضاعة؟ من ألوالدي
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 وألمه لك ًأخا صار احلولني يف رضعات مخس أمك من أختك ابن رضع إذا :اجلواب
 أخواله رسائ بنات من وال بناتك من يتزوج أن عليه وحرم الرضاعة من وخاالته أخواله وجلميع
 .التوفيق وباهللا الرضاعة، من وأخواته إخوته بنات أصبحن ألهنن وخاالته؛

 

 .اصطفى الذين عباده عىل وسالمه اهللا وصالة وكفى هللا احلمد
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم :وبعد
 اهللا بارك عليه اإلجابة تسطري منكم وأرجو السؤال هذا كمسامحت عىل أعرض إين :وبعد

 .بكم ونفع علمكم ويف فيكم،
 أدخل الرضاعة من يل ا أم أصبحت بحيث ًحمرما ًرضاعا امرأة من رضعت :السؤال

 يل جيوز فهل أبيها من أختها وهي الصغرى أختها خطبت وقد بنهاا معاملة وأعاملها عليها
 فبعضهم املبتدئني بعض بني االختالف بعض لوجود الدليل مع ال أم الصغرى أختها من الزواج
 m l k j i h g f e d باحلرمة وبعضهم باجلواز يقول

 po n ]؟]٨٣:النساء 
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 كل خالتك تتزوج أو ختطب، أن لك جيوز فهل خالتك مرضعتك أخت فإن :وبعد

 من أمك وأخت .#النسب من حيرم ما الرضاع من حيرم$ :يقول والنبي ال :يقول مسلم
 .حيرم الفحل فلبن خالتك هي أبيها من الرضاع من أمك أخت وكذلك خالتك، أبيها

 يف ل عائشة وحديث باطل فقوله حرمة عليه ترتتب ال الفحل لبن إن قال ومن
 استأذن$ :قالت ولفظه حتريمه بعدم يقول من ليهإ ذهب ما بطالن عىل دليل خري الصحيحني

 امرأة أرضعتك الرضاع من أخي ةابن إنك :فقال له، آذن أن فأبيت القعيس، أيب أخي أفلح عيل
 تربت عمك إنه ؛له ائذين أفلح، صدق :فقال .أخربته النبي جاء فلام أخي بلبن أخي

 .#يمينك
 .اهللا فاتق خالتك، تكمرضع وأخت حيرم، الفحل لبن أن واضح دليل وهذا
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 أبيها أم جدهتا من رضعت بنت عن أفتونا تعاىل اهللا حياكم اإلسالم علامء :السؤال
 وبنتها بنت هلا والعجوز تويف، قد الوقت ذلك يف زوجها وكان آيسة، يعني احليض من قاطع والعجوز

 بنت تعترب وهي جدهتا، من رضعت التي البنت عىل يتزوج أن اآلن يريد -الولد :أي– وهو ولد هلا
 .والسالم ،ًخريا جزيتم أفيدونا ؟ال أم ذلك له جيوز فهل أمه أم جدته من ورضعت خاله

 :رشوط ثالثة املحرم الرضاع يف يشرتطون فاحلنابلة خالف فيها املسألة هذه :اجلواب
 .ولنياحل يف يكون أن -١
 .رضعات مخس يكون أن -٢
 عندهم ًحمرما يكن مل محل عن ثاب اللبن يكن مل فإن محل، عن ثاب اللبن يكون أن -٣

 .ًحمرما كان ومحل وطء، بسبب وجد إذا أي
 أن بعد وجد الذي العجوز هذه كلبن ومحل ءوط بسبب وجد يكن مل إن :الثانية احلالة

 غري فالرضاعة طويلة مدة دام الذي الرضاع تتابع وجوده سبب وكان زوجها ومات أيست
 .سيأيت كام ضعيف يل يظهر فيام القول هذا أن إال لبن، وجد ولو حمرمة

 :رشطني املحرم الرضاع يف يشرتطون الذين اجلمهور قول الثاين القول
 .احلولني يف -١
 ثاب الذي اللبن وماهية الصحيح هو القول وهذا فأكثر رضعات مخس يكون وأن -٢

 سواء ماهيته كله الرضاع تتابع عن ثاب وإنام ومحل وطء عن يثب مل الذي واللبن ،ومحل ءوط عن
 .العظم وينشز اللحم، ينبت وكله األمعاء يفتق وكله ٍّمغذ فكله سواء وعنارصه

 املحرم الرضاع كان وإذا فارق، بغري تفريق وغريه محل عن ثاب الذي اللبن بني فالتفريق
 فلام ومغذ، ومشبع للعظم ومنشز للحم، منبت اللبنني فكال العظم أنشزو اللحم، أنبت ما هو

 .التحريم يف احتدا احلكم علة وهو عليهام يرتتب فيام احتدا
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 هي التي عمتها ألن خاله بنت كانت وإن الولد هذا عىل حمرمة البنت هذه فإن هذا وعىل
 ما الرضاعة من حيرم$ :ديثاحل ويف الرضاعة من أختها ابن فهو الرضاعة من أختها الولد أم

  .#الوالدة من حيرم
 .التوفيق وباهللا

 

 إخويت أحد ورضع لنا، جريان مع رضعوا أيب من خوةإ يل الشيخ فضيلة :السؤال
 أخي ويريد اجلارة؛ هذه أوالد دأح مع فقط اللبن من مصة أخذ بحيث بسيطة رضعة األشقاء
 أفتونا ال؟ أم جائز هذا فهل األصغر أخي منها رضع التي العائلة هذه من يتزوج أن األكرب

 .مأجورين
 وال خمطوبته، أم من يرضع مل جريانكم بنت من يتزوج أن يريد الذي أخوك كان إذا :اجلواب

 من هلام مانع ال فإنه أبيه؛ بلبن ألبيه زوجة من وال أمه من رضعت هي وال أبيها، بلبن ألبيها زوجة من
 .إخواهنام رضاع يرضمها وال الزواج

 وال اإلمالجة وال املصتان، وال املصة حترم ال$ : النبي لقول حتريم، هبا يثبت فال املصة أما
  .#اإلمالجتان
 .التوفيق وباهللا

 
 
 

*     *     * 
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 * * 

 

 .وبركاته اهللا ةورمح عليكم السالم ،-تعاىل اهللا سلمه- الشيخ فضيلة :السؤال
 األوىل عمر ابنتني وخلف مروري حادث إثر بالوفاة شخص عىل اهللا قدر لقد :وبعد

 عن للويص جيوز هل ًذكرا خلق وفاته بعد ولد ومحل ًتقريبا أشهر وأربعة سنة الثانية وعمر سنتني
 .ًخريا اهللا جزاكم أفيدونا ؟تعاىل اهللا لوجه ًكرما املتسبب عن العفو املتوىف زوجة وأمهم القصار

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 أن حدأل جيوز فال القصار أما مانع فال نصيبها عن تعفو أن تريد الزوجة كانت إذا :وبعد

 اجلهل عليهم يغلب ًأقواما وستجد الويص أهيا أنت وال أمهم ال الدية من نصيبهم عن يعفو
 وباهللا فيه، يترصف أن ألحد جيوز ال لقارص حق هذا فإن ؛تطعهم فال ذلك خالف يقولون
 .التوفيق

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم مالسال ،الشيخ فضيلة :السؤال
 يف وهو واحتاج كلها، املدة هذه يف بشئونه امرأته وقامت عديدة، سنوات مرض رجل

 ًأيضا والناس يتقاضاه، سنوي راتب له وكان وأنفقها، فباعها حليها زوجته فأعطته املرض فراش
 باقي كان مات اومل اجلميع عىل وتنفق الكل جتمع وزوجته امرأته ويعطون ويعطونه يزورونه
 الرتكة قسمة حني تظهره فلم اخللطة بسبب حقها من الباقي أن الزوجة فظنت ريال آالف عرشة

 هذا هل السؤال واآلن املبلغ، هذا أخفت كوهنا عليها فعتب زوجها أخا أخربت مدة بعد ثم
 .سوء نظ هبا يظن ال حتى اآلن إظهاره من مستحية أهنا مع قسمته من البد أم حقها من املال
 والسالم؟ تعمل فامذا
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 فلها باسمها رصف كان وما يقسم، أن فالبد املريض، الزوج باسم رصف كان ما :وبعد

 لكوهنا معها ويتساحموا اآلالف العرشة من يشء عىل الورثة معها يتصالح أن فينبغي يعلم مل فإن
 باعه الذي حليها قيمة هلا ويقدر اهللا، توفاه حتى عليه وتعبت طويلة مدة زوجها بتمريض امتق

 هلا أو هلا أنه تظن كانت فإن منها، خطأ فهذا ًأوال املبلغ كتمت كوهنا أما مرضه زمن يف وأنفقه زوجها
 املدة بحقه القيام من الزوجه قدمته الذي املعروف إىل ولينظروا يعنفوها؛ أال فينبغي ًكبريا،  حقا فيه

 .والسالم بحفظه اجلميع يتوىل واهللا السؤال، يف إليها أشاروا التي الطويلة

 

 وسلم، وصحبه آله وعىل نبينا عىل والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد :السؤال
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم مالسال الشيخ فضيلة

 وهلم ألب، واخلامس أشقاء أربعة منهم األبناء من مخسة عن هلك هالك يف فأفتونا :وبعد
 وحبوب وأغنام، أبقار من املنقولة األموال من الرتكة هذه وكانت ًصغريا، اخلامس وكان تركة،

 .ًشيئا ألب ألخيهم يبقوا ومل األموال، هذه األشقاء األربعة فأكل وغريها
 عىل ألب األخ مطالبة عىل األشقاء خوةاإل فاتفق تركة وله األشقاء خوةاإل أحد وتويف

 .أبيه تركة من أكلوه ما مقابل تويف الذي الشقيق أخيهم ةترك يف معهم يدخل أن
 ذرية وترك األشقاء، خوةإلا أحد مات ثم الرتكة بعض واقتسموا هذا، عىل وساروا

 .كاللة ًمجيعا كواهل ثم ذرية تركت والذرية
 عىل الذرية هؤالء أحد فاعرتض أبيهم من أخوهم والرابع األشقاء الثالثة ذرية وبقي

 الرتكة، أصحاب وهم األصول اتفق أن بعد ال أم فيه حق له هذا اعرتاضه فهل االتفاق هذا
 ًكاللة؟ منهم مات من ةترك يف األشقاء اإلخوة ذرية مع ترث ألب األخ ذرية وهل

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 يف يدخلوه أن عىل مصاحلة بينهم حصلت قد األشقاء خوتهإو ألب األخ كان إذا :وبعد

 الصلح هذا فإن صلح وثيقة بينهم وعملت أتلفوها التي املنقوالت مقابل الشقيق أخيهم تركة
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 بقية أما الوثيقة عليه نصت فيام ًمجيعا لورثتهم مملز الزمان من مدة عليه وجروا عملوه الذي
 نسل من عقبه أو ألب األخ يرث وال األخ، نسل دون بينهم يتوارثون األشقاء نسل فإن املرياث،
 .األخري يف يرثوه فهم الطرفني أحد فني إذا إال والعكس األشقاء

 
 

 :صامطة مرور ةشعب من مقدم سؤال عىل فتوى :السؤال
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد
 .’٨/٦/١٤٠٨ وتاريخ ٢٠٣٩ برقم صامطة مرور شعبة من خطاب إيل ورد فقد :وبعد

  :اخلطاب نص وهذا
 .وبركاته ورمحة عليكم السالم ،الشيخ املكرم
 قيادة الكوريال السيارة لركاب الوفاة زمن حتديد املتضمن .م .ح .م .ع املواطن طلب عىل بناء

 ضمن ومن .’٢١/١٢/١٤٠٧ بتاريخ املروري احلادث إثر عىل واتوف نوالذي املتوىف السائق
 مجيع بأن نفيدكم وعليه اآلخر قبل تويف وأهيام .ش .ع بنت م وزوجته .م .ح .م .ي املتوفني
 وفاة بحالة ومجيعهم احلادث بعد السيارة من أخرجوا السائق ضمنهم ومن ستةال السيارة ركاب
 حيفظكم؟ واهللا هذا ...I اهللا عند ذلك وعلم األول تويف أهيم يدرى وال

 النقيب املرور شعبة مدير
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وتاريخ ٢٠٣٩ برقم أعاله صامطة مرور شعبة ديرم خطاب يف جاء ما عىل بناءف :وبعد

 قد .م وزوجته .م .ي فيهم بام الستة السيارة ركاب مجيع بأن فيه جاء والذي .’٨/٦/١٤٠٨
 أفيدكم ،عليه السابق منهم من ىيدر وال وفاة بحالة عليهم احرتاقها بعد السيارة من أخرجوا

 والشافعي، مالك، مذهب وهو أحد، من حدأ يورث ال أنه :املسألة هذه يف املختار القول :أن
 عباس، وابن ثابت، بن وزيد بكر، أبو الصحابة من به وقال عليه، يدل ما أمحد عن وروي حنيفة، وأيب

 .وغريهم والزهري، الزناد، وأبو العزيز، عبد بن عمر :التابعني ومن ومعاذ،
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 مروي وهو هفارط دون املورث مال تالد من بعض من بعضهم يورث أن :الثاين القول
 رواية يف أمحد اإلمام قال وبه طالب، أيب بن وعيل ورشيح، مسعود، وابن اخلطاب، بن عمر عن
 .عنه

 من منصور بن سعيد روى ملا األرجح هو بينهم التوارث عدم وهو :األول واملذهب
 قوم كل يقال كان$ :قال ثابت بن زيد بن خارجه عن أبيه، عن الزناد، أيب بن الرمحن عبد طريق

 فإن املتالف من يشء أو حرق أو غرق أو هدم يف بعض قبل بعضهم موت عمي متوارثني
 أفرض هو ثابت بن زيد ألن بذلك أخذنا وإنام :قال ،#ًشيئا بعض من يرث ال بعضهم
 موت بعد الوارث حياة التوريث رشط وألن السبعة؛ الفقهاء عن البيهقي رواه .الصحابة
 يرث ال فإنه هذا وعىل رشطه، يف الشك مع التوريث يثبت وال هنا، معلوم غري وهو املورث
 .التوفيق وباهللا منه، ترث وال زوجته، من حييى

 
 

 أين أفيدكم وفيه هذا، سؤايل لكم أقدم ةالتحي بعد املحرتم الشيخ فضيلة املكرم :السؤال
 قائد أنا وكنت أهبا إىل قاصدين الدريعية قرية من متجهني ووالدي أنا السفر حكم يف كنت

 وقد والدي بوفاة اهللا وحكم وتصادمنا اخلط يف القتنا بسيارة النافذ بحكمهTاهللا وقدر السيارة،
 وبينه بيني صار الذي اآلخر شخصال وعىل عيل والدي بدية وحكم القايض لفضيلة حرضنا

 ودمتم ؟واإلفادة ال، أم رشكائي مع والدي دية من أرث هل فضيلتكم من أطلب االصطدام
 .ورعايته اهللا بحفظ

 ممن يرث ال القاتل أن إىل اجلمهور فذهب ؛العلم أهل فيها اختلف املسألة هذه :اجلواب
 من كان وسواء ،غريه مع اشرتك أو به فردان وسواء ًأ،خط أو ًعمدا القتل كان سواء ًشيئا قتله
  .وأمحد والشافعي حنيفة أبو :بذلك قال وممن ،بينهام فرق ال الدية أو املال

 .الدية دون املقتول إرث من يرث ًأخط القاتل أن إىل العلم أهل وبعض مالك وذهب
  .وغريه رعم عن وبآثار .#ًشيئا املقتول من القاتل يرث ال$ :حديث بعموم األولون استدل
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 قتادة خرب يف كام العمد شبه اخلطأ يف أو العمد يف إما أكثرها وجدنا اآلثار تأملنا إذا أنا إال
 فأمره t اخلطاب بن عمر إىل أمره فرفع فامت رجله فجرح بسيف ابنه حذف أنه املدجلي
 هللا رسول سمعت :وقال املقتول، أخا فأعطى مائة فأخذ بقديد اًبعري وعرشين مائة بإحضار

صحيح مرسل .#يشء املقتول إرث من للقاتل ليس$ :يقول. 
 ا عدي أن واحد غري حدثني :قال حرملة بن الرمحن عبد عن البيهقي رواه آخر وخرب

 له فذكر أتاه اهللا رسول قدم فلام منها فامتت إحدامها فرمى اقتتلتا امرأتان له كانت اجلذامي
 .هولجم فيه .#ترثها وال أعقلها$ :فقال ذلك

 ذلك من فامتت أمه فأصاب بحجر رمى ًرجال أن خالس عن البيهقي رواه ما وكذلك
 له فقال t طالب أيب بن عيل إىل فرتافعوا لك حق ال :إخوته له فقال مرياثها من نصيبه فأراد
  .احلجر مرياثها من نصيبك :عيل

 شبه اخلطأ قبيل من كانت الصحابة فيها حكم التي القضايا أكثر أن عىل تدل اآلثار وهذه
 .إحدامها فرمى :قال فإنه النبي فيها حكم التي اجلذامي عدي قضية ذلك ومثل العمد

 خطأ امرأته رمى ةشيب بن عمر أن الشوكاين ذكره الذي األوسط يف الطرباين وحديث
 يطلقون كانوا ألهنم هنا؛ باخلطأ املقصود ما يدرى ال .#ترثها وال عقلهاأ$ : النبي له فقال
  .ًحمضا خطأ كان ولو العمد شبه عىل اخلطأ

 :ألمور احلوادث غري يف اخلطأ عن ًكثريا ختتلف السيارات حوادث إن :يقول أن فلقائل
 اخلطأ ويف العمدية وجدت حيث له عقوبة كان إنام املرياث من القاتل حرمان أن :أوهلا

 فالقصد احلوادث يف اأم خطأ كان ذلك أن ويدعي مورثه قتل يقصد فقد التهمة وجدت حيث
 الذي ومن يموت الذي من يدرى ال ًمعا والراكب السائق عىل يقع احلادث نإ حيث ؛منتف
 .السالمة له تكتب

 يقصد أن ومستحيل نفسه إتالف قصد فقد باحلادث مورثه إتالف قصد إذا أنه :ًثانيا
 إتالف قصد إن نهأل غريه؛ حق يف مستحيل فهو نفسه حق يف ًمستحيال كان وإذا ،نفسه إتالف
 .نفسه إتالف يقصد فكيف املرياث إىل التوصل أجل من مورثه

 عند يزول ضعيف بشك منه صاحبه فحرمان متيقنة بنصوص ثابت املرياث أن :ًثالثا
 غفلة أو تفريط، السائق من حصل أنه قدر فإن ثابت، املرياث أن واحلق بصواب ليس التأمل
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 .الكفارة صيام :أي اهللا شاء إن يكفره الصيام فإن
 من الناس من كثري حرمان إىل أدى احلوادث هذه بمثل إرثه من الوارث حرمنا لو أنا :ًرابعا
 محل عن الناس من كثري امتناع إىل فسيؤدي ثم ومن التمحيص، عند يثبت ال ومهي بأمر مواريثهم
 إىل يؤدي هناك منو مرياثه، من هحرمان إىل فيؤدي حادث عليه يقع أن خمافة السيارات يف مورثيهم
 مرياثه من وارث حيرم أن جيوز ال وأنه وغريها، الدية يف أبيك من ترث أنك يل يظهر والذي القطيعة
 .صمتها تكن مل إن متتابعني شهرين تصوم أن عليك وجيب االحتامالت، هذه بمثل

 املرياث وسائر الدية بني التفريق يف بقوهلم قال ومن املالكية، عليه اعتمد الذي اخلرب أما
 آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل أعلم، واهللا مثله، عىل االعتامد جيوز ال ضعيف خرب فهو

 .’٤/٦/١٤٠٣ وصحبه

 

 :-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 بنت طيب طرما ورث طيب، وماطر طيب محد مها ولدين عن أمحد بن طيب تويف :وبعد

 محد أحفاد واآلن عنها تويف ثم البنت، هذه أحدهم تزوج أوالد ثالثة طيب محد وورث واحدة،
 أن ًعلام احلال، هذه يف الرتكة هذه إيضاح نأمل ماطر عائشة املرأة هذه من إرثهم يطالبون طيب
  :تايلالك تسلسلوا طيب محد أوالد

 .محد راهيموإب محد، وعيل محد، حممد :هم أوالده طيب محد
 .حممد إبراهيم :له وحممد
 .عيل شوعي :له محد وعيل

 .إبراهيم حممد :له وإبراهيم
 كاللة؟ توفيت ىلإ ماطر عائشة ومن ماطر، عائشة إىل طيب ماطر من وتسلسل
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 النصف للبنت اثنني من الثالثة أخيه وأبناء بنت عن تويف الذي طيب مسألة :وبعد



  ١٩٤  

 نرضب واحد وسهامهم ثالثة رءوسهم ًتعصيبا اآلخر النصف أخيه وألبناء ًفرضا، واحد
 ثم )٣=٣×١( بثالثة ثالثة يف واحد وهلم )٣=٣×١( بثالثة ثالثة يف واحد للبنت )٣/٢/٦(

 ثم ًتعصيبا، لالبن اقيوالب واحد، الثمن للزوجة ثامنية من مسألته ابن وعن عنها، زوجها تويف
 بينهم يقسم درجة يف ألهنم الثالثة؛ بني فمرياثها عمها أوالد أبناء عن ماطر بنت عائشة توفيت
 ليس االبن أن والظاهر زوجها ومرياث أبيها مرياث من خلفت ما مجيع ًأثالثا هلم وفه بالسوية
 .التوفيق وباهللا منها،

 

 ابن عمة، بنت عمة، ابن عمتني، سوى األقارب من له وليس تويف شخص :السؤال
 بينهم؟ الرتكة توزع فكيف .أخت بنت أخت،

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 هن الاليت فعامته بالتنزيل يرثون فإهنم بعيدين ولو عصبه للمتوىف يكن مل إذا :وبعد

 حيصلون ال والباقون أمجع، املرياث فيأخذون األب وهو هبم، أدىل من ةمنزل ينزلن أبيه أخوات
 .املرياث من يشء عىل

 بالعامت يسقطون فهم األخوات أبناء وأما بالعامت، يسقطون فإهنم العامت أبناء أما
 للعامت؛ مرياثه فإن لذلك املرياث عن به حيجبن فإهنن األب مع كن إذا األخوات ألن ًأيضا؛
 .التوفيق وباهللا ًموجودا، كان لو يأخذ ما ويأخذن به أدلني الذي األب لةمنز ينزلن ألهنن

 

 أخ وهلا وبنت، زوج وهلا متوفية امرأة يف واالستفتاء اإلفادة، أريد أين أفيدكم :السؤال
 املتوفية؟ حق من واألخت لألخ الذي املرياث هو فام وأخت

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 والباقي اثنني، النصف وللبنت واحد، الربع للزوج :أربعة من املرأة هذه مسألة :وبعد



  ١٩٥  

 ويباين، يقسم ما واحد وسهامهم ثالثة رءوسهم األنثيني، حظ مثل للذكر واألخت لألخ
 ولألخت اثنان خلأل ثالثة، وهلام ستة وللبنت ثالثة للزوج عرش، باثني أربعة يف ثالثة نرضب
 .التوفيق وباهللا واحد،

 
 

 التابع والذهب الزوج لدى املهر من بقي ما حكم عن فضيلتكم من نستفرس :السؤال
 .ًرياخ اهللا جزاكم أفيدونا كليهام؟ حكم فام املتوفية ةللزوج

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 الذهب من خيصها ما وكذلك الزوج، لدى املتوفية للمرأة املهر من بقي ملا بالنسبة :وبعد

 ،ًوإناثا ًذكورا األشقاء وإخوهتا وأمها زوجها عن توفيت أهنا أفدتم وقد لورثتها، مرياث ذلك كل
 .أسهم ستة اثهامري فإن وعليه

 اثنان وإلخوهتا واحد، فألمها الباقية الثالثة وأما للزوج، فهي النصف وهي ثالثة أما
 ًمرياثا يكون وفاهتا وبعد للزوجة ًأصال املهر ألن وذلك ،األنثيني حظ مثل للذكر يقتسموهنا
 .التوفيق وباهللا لورثتها،

 

 وفيات ضمن من مروري حادث إثر توفيت امنالث شهرها يف حامل امرأة :السؤال
 :هم الرشعيون وورثتها %١٠٠ بنسبة احلادث يف مدان وهو زوجها، والسائق أخرى

 .أم -١
 .سنوات ثالث هعمر ،ابن -٢
 .سنتان عمره ابن -٣
 :هو والسؤال يديه عىل احلادث كان الذي السائق وهو زوج، -٤



  ١٩٦  

 احلالة؟ هذه يف املتوفاة وجتهز عن القصار ألوالده دية الزوج يدفع هل -١
 لديتها؟ دفعه حالة املتوفاة زوجته من يرث الزوج هل -٢
 الدية؟ فرض حالة يف األوالد نصيب قيمة ما -٣
 املرأة؟ أم تنازلت لو حتى املحكمة يف ألوالده الدية يدفع الزوج هل -٤
 يف الدية من منصيبه يف الترصف له فهل عياله عىل الرشعي الويص هو الوالد أن بام -٥

 إياها؟ دفعه حالة
 خري اهللا وجزاكم ،املذكورة القضية يف األسئلة هذه عىل اإلفتاء فضيلتكم من نرجو

 .اجلزاء
 :-التوفيق وباهللا- اجلواب

 .غريه أو بتنازل فيه يترصف أن ألحد جيوز ال القصار حق ألن نعم؛ -١
 .ًسابقا به واقتنعت بحث، بعد يل ترجح ما وهذا نعم، -٢

 عند يثبت ال فيه، مشكوك بأمر يزول وال الزوجية، بعقدة متيقن املرياث ألن ً:أوال
 .التأمل

 يف مورثه حق يف يتهم ال السائق فإن احلوادث، غري يف اخلطأ عن خيتلف احلادث ألن :ًثانيا
 إتالف يقصد أن ومستحيل نفسه، إتالف قصد فقد مورثه إتالف قصد إذا ألنه خاصة؛ احلوادث

 .احلوادث يف منتفية املرياث حرمان عليها ينبني التي التهمة فإن وهلذا نفسه،
 :أمرين إىل فسيؤدي الضعيفة التهمة هذه بمثل إرثه من الوارث حرمنا إذا ألنا :ًثالثا
 .اإلرث من يمنع قدر حيصل أن من ًخوفا مورثيهم محل عن السائقني امتناع -١
 .الرشع يرضاه ال أمر وهذا الناس بني القطيعة إىل سيؤدي -٢
 الدية؟ دفع حالة يف األوالد نصيب قيمة ما أما

 واثنان ومائة ًألفا وعرشون تسعة فهي ًألفا مخسني كانت إذا أمهم دية من األوالد نصيب
 .٧/١٢ بنسبة القسمة وهذه أمخاس ثامنية القسمة عن ريال ثامنية فاضل وستون

 املتوفية؟ أم تنازلت لو حتى حكمةامل يف ألوالده الدية يدفع أن الزوج عىل ًوأيضا
 يراه ما يعمل أن القايض عىل وجيب ،يضيع ال حتى القصار نصيب دفع يلزم :فاجلواب

 .حقوقهم حلفظ ًضامنا



  ١٩٧  

 ال؟ أم الدية من نصيبهم يف يترصف أن له فهل أوالده عىل الرشعي الويص هو الوالد وأما
 عليه فيحافظ القصار ألوالده هبذمت يشء هذا أن يعلم أن الوالد عىل جيب :فاجلواب

 هذا عىل اليومية نفقته قدر يتجاوز أال برشط الرضورة إليه تدعو ما يأخذ أن وله ،هلم وينميه
 .التوفيق وباهللا اليومي، أجره أو املال،


 

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :السؤال
 .والسالم ًخريا جزيتم ،ا كتابي عليه اإلجابة منكم نود سؤال هذا :وبعد
 رواتب الدولة من حقوق وله وأب بنات ومخس زوجه عن عسكري شخص تويف
 ألف مائة ًأيضا له ورصفت ًتعويضا، ريال ألف تسعون الدولة من ًأيضا له ورصفت وإجازات،

 .ألبيه الداخلية وزارة من ريال
 أباه أن أم تركة، أهنا عىل الورثة بني ًمجيعا توزع هل املبالغ، هذه ترصف أين يسأل والده واآلن

 ا،ًخري اهللا وجزاكم ،ا كتابي اإلجابة نرجو ألبيه ىمعز باسم رصفت التي ألف باملائة خيتص
 والسالم؟

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 يف عباده بني به اهللا حكم ما بمقتىض الورثة مجيع عىل املبالغ هذه توزع أن جيب :وبعد

 عمل من املتوىف قدم ما بسبب رصف اجلميع ألن ؛ رسوله لسان وعىل كتابه يف اإلرث
 .التقاعد لنظام خيضع فإنه التقاعدي الراتب إال وظيفته نطاق يف وجهد

 .ألبيه معزى باسم رصفت املعزى ألف املائة إن:قيل فإن
 التي الواجهة هو أباه ألن أبيه؛ باسم جعل وإنام ًمجيعا؛ لألرسة هو املعزى أن:فاجلواب

 عىل حصل الذي الفراغ لبعض وسد مواساة هو املعزى أن واملعروف معها، الناس يتخاطب
 أكثر، وبناته زوجته عىل وهو اجلميع عىل حصل الفراغ أن ومعلوم معيلهم، بموت األرسة
 .التوفيق وباهللا



  ١٩٨  

 

 من سنة تسعني انتظارها احلكم أن املفقود امرأة يف احلنابلة مذهب أن املعلوم من :السؤال
 هذه يف الراجح القول هو ما واملطلوب مةالسال سفره عىل الغالب كان إذا زوجها والدة يوم

 والسالم؟ مأجورين أفيدونا اهلالك أو السالمة سفره عىل الغالب كان سواء بالتفصيل املسألة
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 السالمة فيه الغالب يكون فيام فقد فيمن العلم، ألهل أقوال املسألة هذه يف :وبعد

 وال ماله، يقسم ال :قال من فمنهم ذلك أشبه ما أو سياحة، أو علم، لطلب أو جتارة يف كاملسافر
 اجتهاد إىل مردود وذلك ًغالبا، مثلها يف يعيش ال مدة عليه متيض أو موته يتيقن حتى زوجته تتزوج
 ألن يوسف؛ وأيب حنيفة، وأيب مالك، عن املشهور وهو احلسن، بن وحممد الشافعي، قول وهذا احلاكم،
 .التوقف فوجب هنا توقيف وال بتوقيف، إال إليه يصار ال والتقدير حياته، األصل

 املاجشون؛ بن امللك عبد قول وهذا ولد منذ سنة التسعني متام به ينتظر أنه الثانية الرواية
 .هذا من أكثر يعيش ال أنه الغالب ألن

 حيتج ولعله فيها، فقد التي السنة مع سنة بعونس به ينتظر :احلكم عبد بن اهللا عبد وقال
 :بلفظ الزهد أبواب يف الرتمذي أخرجه .#والستني السبعني بني ما أمتي أعامر$ : النبي بقول

 .#سبعني إىل سنة ستني من أمتي عمر$
 بني ما أمتي أعامر$ :بلفظ صحيح حسن :وقال الصحيحة، يف : األلباين وذكره

 )١٠٨٤( رقم اجلامع صحيح يف وذكره ،)٢ج( .#ذلك جيوز من لهموأق ،السبعني ىلإ الستني
 ).٤٢٣٦( برقم ماجه وابن اللفظ، هبذا

 .#ذلك جيوز من وأقلهم السبعني، إىل الستني بني ما أمتي أعامر$ :ماجه ابن لفظ :قلت
 األخرى؛ األقوال ضعف به ويتبني بالسبعني، القول به فيرتجح ترى، كام األلباين صححه وقد
 .سنة وعرشون مائة به ينتظر زياد بن احلسن قول ومنها دليل، إىل تستند ال األهن

 القليل، لأق من أو القليل من هو هل يدرى ال ألنه أحوط؛ بالتسعني القول أن :يقال وقد
 .املال تقسيم يف تكون أن ينبغي األقوال هذه وكل السبعني يتجاوزون الذين القليل وأقل



  ١٩٩  

 عليها ينفق مال له يكون أن إال سنني أربع ميض بعد عصمته من تفك أن فيجب زوجته أما
 عصمته، يف البقاء ختتار هل سنني األربع ميض بعد ريخت أن وذلك عصمته يف البقاء وختتار منه

 عليها رضر عصمته يف هاءبقا ألن عصمته؛ من فتفك االنفكاك ختتار أو ماله من عليها وينفق
 .#رضار وال رضر ال$ :احلديث ويف اإلعفاف، إىل حتتاج هناإ حيث

 يف انكرست سفينة يف أو ،معركة يف يفقد كمن اهللكة، غالبه فيام املفقود :الثاين النوع
 حاجة يف خرج ومن يعد فلم للصالة بيته من خرج ومن البعض، وسلم البعض فهلك البحر،
 البلد يف الرشعي ماحلاك من نكاحها فسخ بعد امرأته تعتد ثم سنني، أربع به ينتظر فهذا ففقد

 .ماله ويقسم شاءت إن وتتزوج
 أمر t عمر وأن اجلن، استهوته الذي املفقود امرأة يف t اخلطاب بن عمر عن أثر فيه وهذا

 :فقال زوجها جاء تزوجت أن وبعد تزوجت وأهنا تتزوج، ثم تعتد، أن سنني أربع بعد امرأته
 من فأخذت زوجته، اختار وأنه رها،مه وبني زوجته بني t عمر فخريه ،اجلن استهوته نهإ

 بعد األول الزوج إىل تعاد ثم هبا دخل قد كان إن الثاين الزوج من تعتد أن واحلكم الثاين، الزوج
 .التوفيق وباهللا جديد، عقد إحداث دون من :أي األول، بالعقد الثاين عدة كامل

 
 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-خطاكم اخلري إىل اهللا سدد- الشيخ فضيلة :السؤال
 ولديه تويف ًرجال أن وهو وتوضيحه، إجابته عىل يعينكم أن اهللا أسأل سؤال لدي :وبعد

 بالعملة فرانسة رياالت ثامين وقدره دين وعليه األرض، من معاود سبع ويملك ءوأبنا زوجة
 وفاته وبعد احلياة قيد عىل زوجته بأن ًعلام الدين به يسدد ما الكبار املتوىف ورثة باع وقد القديمة،
 .والصغار الكبار هاءأبنا وتركت توفيت،

 الشيخ فضيلة يا فهل البيع هذا ارالصغ يعرف يكن ومل للكبار، كان البيع بأن ًأيضا ًعلام
 مع اجلميع بني اإلرث تقسيم يتم أم ال؟ أم املرياث من يشء األرض باعوا الذين للكبار بقي

 .ًخريا اهللا وجزاكم مأجورين، أفتونا نصيبهم؟ من هذا بأن معرفة لدهيم الكبار بأن العلم



  ٢٠٠  

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 من يكون بل البائعني؛ الكبار بإرث البيع خيتص فال أبيكم دين يف البيع كان إذا :وبعد

 االهتامم ينبغي بأنه ًعلام ًشيئا الكبار نصيب من ينقص الو املورث، دين قضاء يف ألنه املال مجيع
  .امليت عن الدين بتسديد

 .التوفيق وباهللا
 

 
 
 
 

*     *     * 



  ٢٠١  

 * * 

 

 الصحيحة؟ اإلسالمية الرتبية النشء تربية يف املسلمة الفتاة دور هو ما :السؤال
 كانت وإن ًصاحلا، النشء خرج صاحلة كانت فإن األوىل، املدرسة هي األم :اجلواب

 .ًمنحرفا ًمارقا اجليل خرج ذلك بعكس
 :الشاعر قال

   
 تقوم وأن تراعيها، أن عليها جيب عظيمة مسئولية املسلمة الفتاة عىل فإن هذا وعىل

 فأبواه الفطرة عىل يولد مولود كل$ : قال اإلسالم، عىل أوالدها تربية وهي أال بحقها
 جدعاء من فيها حتسون هل مجعاء هبيمة البهيمة، تولد كام يمجسانه، أو ينرصانه، أو هيودانه،

 أجر أعظم وما هبا، يقومون من أقل وما املسئولية، هذه أعظم فام .#جتدعوهنا أنتم تكونون حتى
 .حقها أدى من

 

 ًتسليام وسلم وصحبه آله وعىل بعده، نبي ال من عىل والسالم والصالة وحده، هللا احلمد
 :ًكثريا
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 :بعد أما
 قال رسوله وطاعة بطاعته واآلخرة الدنيا يف سعادهتم وربط لعبادته اخللق خلق اهللا فإن

¶ ¸   ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ :تعاىل
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 ما عنه املبلغ رهبم ولرسول لرهبم والطاعة بالسمع األوىل اآلية يف املؤمنني اهللا وصف فقد

 ذلك فعل فمن ولرسوله، هللا واإلذعان واالنقياد بالطاعة املقرتن هنا بالسمع واملراد بتبليغه، أمر
 والصاحلني والشهداء والصديقني النبيني من عليهم اهللا أنعم الذين مع يكون أن استحق
 .ًرفيقا أولئك وحسن

 حياة حييا بأن الدنيا يف السعادة له ضمنت منه املنزل اهلدى واتبع ربه طاعة إىل انقاد فمن
 :وإبليس آدم ًخماطبا طه سورة يف تعاىل قال اجلنة ودخول النار، من بالنجاة اآلخرة ويف طيبة،
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 ًوسلوكا، عقيدة ربنا برشيعة االلتزام يف ًوإناثا ًذكورا املسلمني نحن سعادتنا أن نعلم ذكر ومما
 يف الشخيص االلتزام ويف ًبعضا بعضنا نحو علينا جيب وفيام ربنا، نحو علينا جيب فيام حياة ومنهج
 .منا يشء كل ويف ا،ورشبن وأكلنا وإعطائنا وأخذنا ويقظتنا، ونومنا ولباسنا أزيائنا

 ا حق مسلمني نكون وبذلك أمورنا؛ من يشء بأصغر وانتهاء والصالة، بالتوحيد ابتداء
 R Q :تعاىل يقول حيث لندائه، ونستجيب ،-وعال جل- موالنا إرضاء يف نسعى
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 جنته ونيل مرضاته، كسب عىل واحرصن عذابه، واخشني اهللا، اتقني املسلامت معرش يا
 أن ًعقال وال ًرشعا، يصح ال إنه املسلامت معرش يا له، انقطاع ال ونعيم ،هلا هناية ال حياة يف

 إن واملوضات زياءواأل اللباس الرشق من أو الغرب من ونتلقى والصوم، الصالة اهللا من نتلقى
 V UT S R Q P O N M L K :تعاىل قوله أنزل الذي

 Y X W ]٧٢:املائدة[. 
 ( ' & % $ # " ! :تعاىل قوله وأنزل

  .]٢٣٨:البقرة[
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 باحلجاب تعبدهم الذي هو والصوم، والصالة بالتوحيد خلقه تعبد الذي أن :واملقصود

 واألكل اخلالء آداب يف حتى واليقظة والنوم والرشب األكل ويف واألزياء اللباس يف واآلداب
 .ذلك وغري والرشب
 :تعاىل لقوله ًامتثاال رهبا عبادة تؤدي أن مسلمة كل عىل الواجب إن املسلامت، معرش يا
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 ،ماهلا زكاة تؤدي وأن مخسها، تصيل وأن رهبا، املرأة توحد أن :الشامل بمعناها العبادة إن
 حممد رسوله لسان وعىل كتابه يف اهللا رشعه ما نحو عىل رهبا بيت حتج وأن شهرها، تصوم وأن
، وجرياهنا، أهلها من األرحام وذوي وأوالدها، زوجها ومع والدهيا مع تتعامل وأن 

 . رسوله لسان وعىل كتابه، يف اهللا رشع بام املسلمني وسائر
 ورهبة، ورغبة، ورجاء، دعاء، من بالعبادة يفرد وأن التوحيد؛ عباده عىل اهللا فحق
 به أرشك فقد الشداد، عند غريه إىل جلأ أو النوائب، عند غريه دعا فمن واستعانة، واستعاذة،

 R Q P O N M L K J :تعاىل قال النار، يف للخلود ًموجبا أكرب ًرشكا
Y X W V UT S ]٧٢:املائدة[. 

 اهللا حق :قال .أعلم ورسوله اهللا :قال العباد؟ عىل اهللا حق ما أتدري$ :معاذ حديث ويف
 .احلديث # ... ًشيئا به يرشكوا وال يعبدوه، أن العباد عىل

 سن بلغ ممن أنثى أو ذكر من الصالة ترك ومن يعذهبم، أال عليه  حقا كان فعلوا فإن
 الصالة نهموبي بيننا الذي العهد$ : كقوله األدلة من ذلك يف ثبت ملا كفر فقد ًعامدا التكليف

 .#كفر فقد تركها فمن
 مع يتعامل وأن ًخمتارا، ًطائعا لربه يؤدهيا أن املسلم عىل جيب العبادات سائر وهكذا

 فحق ألهله واجلميل باملعروف ًواعرتافا افرتض ملا وأداء هللا عبودية اهللا رشع ما نحو عىل الناس
 فقال بحقه، حقهام قرن اهللا ألن ليهام؛إ وحيسن يربمها، أن أنثى أو كان ًذكرا الولد عىل الوالدين
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 وحفظ بخدمته تقوم وأن هللا، معصية يكن مل فيام زوجها تطيع أن الزوجة عىل لواجبفا
 يكن مل ذلك فعلت فإن وعصياهنا بلساهنا تؤذيه وأال صاحلة، تربية أوالده وتربية ،وبيته نفسها
 أن املرأة ألمرت ألحد يسجد أن ًأحدا أمرت لو$ :احلديث ويف املوت، إال اجلنة وبني بينها



  ٢٠٥  

 .#عليها حقه لعظم ها؛لزوج تسجد
 عوان فإهنن ًخريا؛ بالنساء ستوصواوا$ :قال الوداع حجة يف النبي خطبة ويف

 فرشكم يوطئن أال عليهن ولكم اهللا، بكلمة فروجهن واستحللتم اهللا، بأمانة أخذمتوهن عندكم
 وكسوهتن رزقهن عليكم وهلن مربح، غري ًرضبا فارضبوهن ذلك فعلن فإن تكرهونه، ًأحدا

 ).٥/١٥٢( والنهاية البداية .’ا .#املعروفب
 اهللا إىل الداعي عىل الواجب وإن احلق، من يستحي ال اهللا إن :املسلامت األخوات أيتها

 عىل الغرائز أخطر من وإن واملجتمع، الفرد عىل ًخطرا املعايص أشد من السامعني حيذر أن
 يوصل سبب كل وحرم الزنا، اهللا حرم فقد ذلك أجل من اجلنسية الشهوة والشابات الشباب

̀  b a :فقال إليه  _ ̂  ]\ [ Z ]٣٢:اإلرساء[. 
 وأراد ًعاقال، اهللا خلقه فاإلنسان احليوان، فطرة عن ًمتاما ختتلف اإلنسان فطرة ألن ذلك

 كان إذا إال كذلك يكون وال وقبيلة، وعشرية فصيلة إىل يعود النسب معروف يكون أن منه
 خلت التي احليوانات فطرة فهو نظام بدون التوالد أما الصحيحة، عيةالرش بالطريقة التوالد

 .املسئولية عن
 أجل ومن عليه، باإلنفاق ًومكلفا عنه، ًمسئوال يكون أب له يكون أن فالبد اإلنسان أما

 O N :فقال املقصود النظر فحرم إليه يوصل سبب كل اهللا حرم ًحمرما الزنا كون
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 باكية عني كل$ :ًأيضا احلديث ويف .#النظر وزناها تزين العني$ :الصحيح احلديث ويف
 .#اهللا حمارم عن غضت وعني اهللا، خشية من بكت عني إال القيامة يوم

 خمافتي هترك ومن مسموم، إبليس سهام من سهم النظر إن$ :مقال فيه آخر حديث ويف
 .#قلبه يف حالوته جيد ًإيامنا أبدلته

 عىل والدخول إياكم$ : فقال باألجنبية اخللوة اهللا رسول حرم ذلك أجل ومن
 احلمو خطر أن :أي .#املوت احلمو :قال اهللا؟ رسول يا فاحلمو :األنصار من رجل قال .النساء
 الزوج قريب يف التساهل من الناس من كثري عادة عليه ما ينايف وهذا املوت، كخطر عظيم
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 أما نكري غري من قريبه بزوجة وخيلو يدخل ألنه ذلك؛ أشبه وما أخيه، وابن وعمه، كأخيه
 إال بامرأة رجل خال ما$ :احلديث ويف اهللا، سلم من إال خطرها مؤكد واخللوة فيستنكر األجنبي

 .ضعيف وسنده )٣/٣٩( الرتغيب يف أخرجه .#ثالثهام الشيطان كان
 جمرى أحدكم من جيري الشيطان فإن املغيبات، عىل تلجوا ال$ :اآلخر احلديث ويف

 ).٩٣٥( رقم الرتمذي أخرجه .#الدم
 وال حمارمه، وهم يملكه، ما أغىل يسلم ال واملسلم متوقع فالرش ثالثهام الشيطان كان وإذا

  .عليها اهللا ائتمنه التي األمانة يف يفرط
 وخلوة بيته يف التي باخلادمة البيت صاحب خلوة :منالز هذا يف الشائعة املناكر ومن

 املخالف املشني الوضع هذا عىل يرتتب وكم يستأجرونه الذين البيت بأهل األجري السائق
 .سامه يف اهللا منها ويغضب اجلبني هلا يندى ومناكر مصائب من اإلسالمية للرشيعة

 ومن .#أمته تزين أو عبده زيني أن اهللا من أغري أحد ال$ :قال أنه النبي عن صح ولقد
 اجلنس عن متيزه بيئة منهام لكل وجعل والنساء، الرجال بني االختالطTاهللا حرم ذلك أجل
 صفوف ًأوال :هكذا الصالة صفوف فجعل العبادات آكد هي التي الصالة يف حتى اآلخر

 .النساء صفوف ًثالثا الغلامن، صفوف ًثانيا الرجال،
 لقربه آخرها الرجال صفوف ورش الرجال، من لقربه اأوهل الناس صفوف رش وجعل

 وأمر النساء، ينفذ حتى املسجد من اخلروج يف يتأخروا أن الرجال النبي وأمر النساء، من
 عن جتنح املرأة فكانت الرجال عىل الطريق حيققن ال كي الطريق حافات يف يمشني أن النساء
 .باجلدار تلصق حتى الطريق

 سورة يف اهللا ذكرهم الذين للمحارم إال زينتهن يبدين أن النساء عىل هللا حرم ذلك أجل ومن
g f e d c b a ` h :-قائل من جل- فقال النور،  
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 .اآلية
 لتبرص فقط اليرسى العني تظهر وأن الوجوه، عىل اجلالليب يرخني أن النساء فأمر

 اآلن يسمى الذي الدرع فتحة هو واجليب جيبها، عىل مخارها املرأة تسدل أن وأمر الطريق،
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 .الثوب فتحة خالل من صدرها من يشء يظهر ال حتى بالثوب
 فإذا وجوههن، عن فيكشفن حمرمات النبي مع يكن كن بأهنن خترب ل وعائشة

 من ألنه الوجه؛ سرت وجوب عىل دليل ذاه ويف وجوههن، عىل مخرهن أسدلن الركبان قابلن
 املحافظة أجل من :أيTاهللا هنى ذلك أجل ومن إبداءها، وحرم بسرتها اهللا أمر التي الزينة أهم
 مرض قلبه يف الذي يطمع ال حتى ومتييعه القول يف اخلضوع عن النساءTاهللا هنى العفة عىل

: ; > = < ? @  D C B A :فقال -الزنا شهوة- الشهوة
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 عبارات تبادل إال إليها حاجة وال هلا داعي ال التي اهلاتفية االتصاالت أن نعلم هنا ومن
 يؤمنون وال اهللا، خيافون ال ممن كبري فساد عليها يرتتب وأنه حرام، والغرام والعشق احلب

 بعد ورمني رشفهن وديس عفتهن انتهكت أو قتلن ضحايا عن وقرأنا سمعنا قد وكم برقابته،
 الشهوة، ذئاب وتصديقهن اهلاتفي االتصال هلن حصل فيام السبب كان النسيان عامل يف ذلك
 صغري كتاب إنه .#اإلسالم فتاة يا التليفون احذري$ :كتاب تقرأن أن وأحثكن أدلكن وإين

 .اجلزاء خري كتبته التي املدرسة اهللا جزى الفائدة، عظيم ولكنه احلجم؛
 J I H G F :فقال التربج اهللا حرم العفة عىل املحافظة أجل ومن

 Y X W VU T S R Q P  O NM L K
a ` _ ^ ] \ [ Z    f e d c b

p o n  m l kj i h g ]٣٤-٣٣:األحزاب[. 
 وسائر نبيه، نساء هبا اهللا أدب التي اآلداب هذه أعظم ما :اهللا يف األخوات أيتها
 لغري اخلروج وعدم البيوت، يف الستقراربا النساء أمر اهللا أن اآلداب هذه فأول املؤمنات،
 يف بنفسها وإلقاء وكرامتها، وعفتها دينها يف املرأة عىل نقص حاجة لغري اخلروج ألن حاجة؛
 .عنها ًغنى يف كانت لفتنة وتعرض الشيطان حبائل

 رقم الرتمذي صحيح .#الشيطان استرشفها خرجت فإذا عورة؛ املرأة$ : النبي قال
)٩٣٦.( 

 هبا، ويغوي ليغوهيا إليها نظر :وقيل الرجال، نظر يف زينها :أي الشيطان رشفهااست ومعنى
 .ينبغي ال أمرها يكفيها من جتد وهي اخلياط إىل أو السوق إىل املرأة خروج أن نعلم هذا ومن
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 املرأة خروج هو والتربج التربج عن هنى :إماءه هبا اهللا أدب التي اآلداب هذه وثاين
 التربج من وإن هلموا انظروا :تقول كأهنا ملحاسنها وعارضة بنفسها جبةومع لزينتها مظهرة
 أجزاء بعض يظهر حتى الثياب بتقصري كلها أو الساقني، وبعض والذراعني الوجه إظهار
 .إليها ينظر من لكل الساق برشة لتظهر الساق وراء من الثوب شق أو بدهنا،

 باإلسبال الشباب ذكور بعض أغرى الشيطان أن :-كثرية والعجائب- العجيب ومن
 يف قلت ولقد اإلسالمي، العامل بلدان معظم يف الثياب بتقصري الشابات اإلناث بعض وأغرى
 املباالة وعدم اهللا، أمر معاكسة يف به الشباب الشيطان أوقع الذي الصنيع هذا من ًمتعجبا ذلك

 :قلت التقدم، هو ذلك بأن عليهم ًحمتاال غضبه بأسباب
   

   
 ًوإناثا ًذكورا شباهبا يتبع أن اإلسالمية األمة جبني يف عار لوصمة إهنا :املسلامت معرش يا

 واالنحالل والتهتك يالتعر دعاة يتبعوا أن األمة هذه عىل هيود من واحلاقدين املاسونية دعاة
 الصالح سلفنا عليها سار التي اإلسالم وأخالقيات ، نبيه وسنة اهللا كتاب ويرتكوا والرذيلة
 واالتصاف والعفاف للطهر األمم تأريخ يف مثل أروع فرضبوا والفضيلة والعفاف الطهر جمتمع

 .الرذيلة عن والبعد بالفضيلة
 الشيطان ويريد متسرتة حمجبة تكوين أن منك يريد اهللا أن تعلمي أن جيب اهللا، أمة يا
 الشيطان ويريد عفيفة، حيية تكوين أن منك اهللا ويريد عارية، متهتكة تكوين أن منك وحزبه
 رشيكة ولتكوين بيتك؛ يف بكرامتك حتتفظي أن منك اهللا يريد فاجرة، وقحة تكوين أن منك وحزبه
 زوجك بيت يف أمينة وخازنة لألوالد ماهرة ومربية البيت، يف ناصحة وسائسة للزوج خملصة
 .جمتمعك يف ًصاحلا ًعضوا وتكوين وعشريتك وأهلك زوجك من والتكريم بالتبجيل فتحظني

 يف وختالطينهم الرجال ختادنني فاسقة رشيرة تكوين أن منك وحزبه الشيطان ويريد
 كلام استعارها يزيد التي شهوتك إلشباع وراءهم وتلهثني واملقهى، والفندق واملعمل اإلدارة
 كفريسة أو تذهب، ثم منها وتنهش الكالب تأتيها جيفة كأنك تصبحي حتى الرجال خالطت
 .هبا تفعل أن ظنك فام خال مكان يف ذئاب هبا حاقت
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 األوربيني تقليد من التحذير يف ًتقريبا سنة عرشين قبل كتبتها أرجوزة من أبيات وهذه
 :فيها قلت وعاداهتم أخالقهم يف
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 الزنا أو التربج جريمة حتملني وأنت القيامة، يوم يديه بني تقفي أن اهللا اتقي اهللا أمة يا
 االستامع، وزناها تزين واألذن النظر، وزناها تزين العني$ : النبي قال فقد األكرب أو األصغر
 والقلب الكالم، وزناه يزين واللسان امليش، وزناها تزين والرجل البطش، وزناها تزين واليد
 .#يكذبه أو ذلك يصدق والفرج ويتمنى، هيوى

 تتويب أن إال بالنارTاهللا سيحرقه الرجال لرياه جسدك من تكشفينه الذي العضو فإن
 ال فإنك ممكن والوقت مواتية الفرصة مادامت اهللا إىل فتويب ذلك من ًشيئا فعلت قد كنت فإن

 .املوت بك ينزل متى تدرين
 رسوله لسان عىل وآدابه كيفيته وبني اناالستئذ اهللا رشع العفة عىل املحافظة أجل ومن

، تعاىل فقال مثيل، هلا يسبق مل بأحكام املجتمع أحوال ونظم:  Ä Ã Â Á
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 يف وذلك املؤمنني، عباده هبا اهللا أدب رشعية آداب هذه :: كثري ابن قال
 ويسلموا الدخول، قبل يستأذنوا :أي يستأنسوا حتى بيوهتم غري ًبيوتا يدخلوا أال أمرهم االستئذان

 األشعري موسى أيب حديث أورد ثم انرصف، وإال له أذن فإن ًثالثا يستأذن أن وينبغي بعده،
 اهللا رسول سمع أنه اخلدري سعيد أيب وشهادة عليه، t رعم وإنكار ًثالثا، االستئذان يف

  .#فلينرصف له يؤذن فلم ًثالثا أحدكم استأذن إذا$ :يقول
 بوجهه؛ الباب تلقاء يقف أال املنزل أهل عىل للمستأذن ينبغي أنه ليعلم ثم :قال أن إىل

 .يساره عن أو يمينه عن الباب ليكن ولكن
 من الباب يستقبل مل قوم باب أتى إذا كان اهللا رسول أن دداو أيب سنن من ًحديثا أورد ثم

 رصح وقد الوليد بن بقية سنده يف احلديث أن إال األيرس أو األيمن ركنه من ولكن وجهه؛ تلقاء
 االستئذان آداب من هذا أن إال احلفظ سيئ وهو ليىل، أيب بن الرمحن عبد بن وحممد بالتحديث،

 .عليها املتفق
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 :قال هزيل طريق من ًأيضا داود أبو رواه ما منها أخرى، أحاديث ديثاحل هذا أيد وقد
 هكذا$ النبي فقال الباب، مستقبل فوقف يستأذن النبي باب عىل فوقف رجل جاء

 .#النظر من االستئذان فإنام عنك؛
 مرصف، بن طلحة عن األعمش، عن الثوري، سفيان عن الطياليس داود أبو رواه وقد

 ابن هو وهزيل هزيل، عن ألنه مرسل؛ األول والسند النبي عن ،سعد عن رجل، عن
 وبمجموع جمهول، رجل الثاين الطريق ويف الثانية، من خمرضم ثقة الكويف األودي رشحبيل
 اهللا رسول أن الصحيحني يف ورد وقد السيام االحتجاج درجة إىل ويبلغ احلديث يتأيد الطرق

من عليك كان ما عينه ففقأت بحصاة فخذفته إذنك بغري عليك اطلع امرأ أن لو$ :قال 
 .#جناح

 خلل من ينظر ًرجال فرأى بمدراة رأسه يرجل بيته يف كان اهللا رسول أن ًأيضا وفيهام
 عىل تدل كلها األحاديث فهذه .#هلدرت فقأهتا ولو عينك، أفقأ أن مهمت لقد$ :فقال الباب،
 أو الباب يمني عن تقف أن اإلسالمية اآلداب من وأن الناس، بيوت عىل بالنظر اهلجوم حتريم
 .تقدم كام جيوز ال وهذا البيت أهل عىل ًكشفا ذلك يف ألن ًاستقباال؛ تستقبله وال يساره، عن

 حممد نبينا عىل اهللا وصىل وأنفعها أروعها وما وأنقاها اإلسالم، تعاليم أعظم ما فباهللا
 .وسلم وصحبه وآله

 

 والسالم والصالة الظاملني، عىل إال عدوان وال للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هللا احلمد
 أمجعني وصحبه آله وعىل الدين، يوم املشفع الشافع املحجلني الغر وقائد املرسلني، سيد عىل
 .الدين يوم إىل بإحسان تبعهم ومن

 :بعد أما
 عىل وحمافظة هلن، ًوصونا هبن ةرمح عليهن وفرضه باحلجاب النساءTاهللا أمر فقد

 بغضTاهللا أمرهن ذلك أجل من بعفتهن تودي ال كي القلوب مرىض لسهام ًومنعا رشفهن
 توجب لرضورة إال البيوت يف واالستقرار الزينة وإخفاء الفروج وحفظ األبدان وسرت األبصار
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 فيهن يطمع ال حتى الرجال خماطبة يف الليونة وعن الزينة، وإبداء التربج عن وهناهن اخلروج
 .الكرامة ومسلويب اإليامن ضعاف من السفهاء

 زوجات حياء وأشدهن ًإيامنا، وأكثرهن ًعفة، وأعظمهن النساء، ألكرم تعاىل قال
 ًمؤدبا هلن قال اهللا رسول نساء به اهللا أدب بام يتأدبن أن أحوج النساء وسائر ، اهللا رسول

 P O :ًومعلام هلن  NM L K J I H G F Q
VU T S R ]٣٣:األحزاب[. 

«  :تعاىل وقال  º  ¹ ¸¶ µ ´  ³  ²  ±  °
 ½¼ ]٥٣:األحزاب[.  

 h g f e d :تعاىل وقال  c b a `
x w v u t sr q p o nm l k j i 

 .اآلية ]٣١:النور[
 إن فيها يرغب الذي فهو املرأة يف زينة أعظم والوجه الزينة إبداء عن اهللا ينهى اآلية هذه ففي

 التي الدرع فتحة :واجليب الرأس، غطاء :واخلامر ًوقبيحا، ًدميام كان إن فيها ويزهد ًالمجي كان
 .الصدر عىل
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 .العباءة بمنزلة اخلامر فوق الرداء هو :واجللباب
 يغطني أن حاجة يف بيوهتن من خرجن إذا املؤمنني نساء اهللا أمر$ :ب عباس ابن قال
 .#واحدة ًعينا ويبدين باجلالبيب، رءوسهن فوق من وجوههن

T:  v u tاهللا قول عن السلامين عبيدة سألت :سريين بن حممد وقال
 xw. اليرسى عينه وأبرز ورأسه وجهه فغطى. 
 بن اهللا عبد األمة حرب فرسها كام الوجه تغطية وجوب عىل واضح دليل اآلية هذه ففي

 .بعباس
 رسول مع حمرمات ونحن بنا يمرون الركبان وكان$ :قالت ل عائشة حديث يف وكام
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 .#وجهها عىل رأسها من جلباهبا إحدانا سدلت حاذونا فإذا ، اهللا
 من$ :قال النبي أن احلديث ويف والقدمني، الكفني :تسرت أن جيب التي الزينة ومن

 بذيوهلن؟ النساء يصنع فكيف :سلمة أم فقالت .قيامةال يوم إليه اهللا ينظر مل خيالء، ثوبه جر
 .#عليه يزدن ال ًذراعا يرخني :قال .أقدامهن تنكشف إذن :قالت .ًشربا يرخينه :قال

 إزار؟ بدون درع يف املرأة تصيل اهللا، رسول يا :قالت أهنا اآلخر سلمة أم حديث ويف
 .#قدميها ظهور يغطي ًسابغا الدرع كان إذا$ :قال

 يف سرته وجب وما وسرتمها القدمني تغطية وجوب عىل دليل احلديثني نهذي ففي
 واسعة ثياهبا تكون أن املرأة عىل وجيب أوىل، باب من األجانب أمام سرته وجب الصالة

 .األعضاء حجم تصف ضيقة جتعلها أن عليها وحيرم فضفاضة،
 نساء :بعد اأرمه مل النار أهل من أمتي من صنفان$ :قال أنه النبي عن صح فقد
 جيدن وال اجلنة يرين ال املائلة البخت كأسنمة رءوسهن مميالت مائالت عاريات كاسيات
 .مسنده يف أمحد رواه .#الناس هبا يرضبون البقر كأذناب سياط معهم ورجال رحيها،

  .#القيامة يوم عارية الدنيا يف كاسية رب$ :ًأيضا الصحيح احلديث ويف
 تظهر قصرية أو أعضائها، حجم حتكي ضيقة كسوة عليها التي هي العارية فالكاسية

  .وراءها ما تصف رقيقة أو أطرافها منها
 أنه النبي عن صح فقد للرجال فتنة تكن وال عذابه، واخشني اهللا اتقني النساء، معرش فيا

 .#النساء من الرجال عىل أرض فتنة بعدي تركت ما$ :قال
 تعملون، كيف فناظر فيها مستخلفكم اهللا وإن خرضة، حلوة الدنيا إن$ : وقال

 .#النساء يف كانت إرسائيل بني فتنة أول فإن النساء، واتقوا الدنيا فاتقوا
 يكن مل ما باآلخر منهام كل تأثر مدى يعرف النساء وجنس الرجال جنس خلق الذي إن

 للرش ًامحس االستئذان بعد إال البيوت دخول وحرم اخللوة وحرم احلجاب أوجب لذلك ًحمرما
 صاحلني أهله ليكون ًنظيفا ًطيبا ًجمتمعا اإلسالمي املجتمع يكون أن أجل من ألسبابه ًومنعا
 طريق من إال الشهوة يامرسون ال الذين الطيبون إال يدخلها ال طيبة اجلنة فإن اجلنة؛ لدخول
 .احلالل

 للذين وأبقى خري واآلخرة قصري الدنيا أمد أن يعلمون ألهنم صربوا؛ احلالل فاهتم فإن
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 .يتقون وكانوا آمنوا
 .والسالم خري لكل ونساءنا رجالنا اهللا وفق

 

 املستشفى، :التالية األماكن إىل السائق مع باخلروج لزوجته الزوج سامح حكم ما :السؤال
 وسواء النساء، بعض مع أو لوحدها سواء خإل ...اخلياط األقارب، زيارة واملنتزه، السوق،
 .مأجورين أفيدونا رضورة؟ غري أو لرضورة

 أشد؛ بل النار يف ألقاها فكأنام السائق، مع باخلروج لزوجته الزوج سمح إذا :اجلواب
 الثالث هو الشيطان كان وإذا ثالثهام، الشيطان كان إال بامرأة رجل خال وما متوقع، اخلطر ألن

 من يا وأنت فيها، تسببت ألنك اجلريمة من قسط فعليك اإلغواء وقع وإذا واء،اإلغ من فالبد
 زوجتك، مع الزنا جريمة من ومتكنه أجنبي، لرجل وسيارتك زوجتك وتعطي السيارة تشرتي
 التوبة، تقبل أال قبل اهللا إىل وتب صوابك إىل وعد اهللا فاتق الرجولة، مسلوب ديوث فأنت
 .التوفيق وباهللا

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم املوقر، الفضيلة صاحب إىل
 ٤ الصفحة ... العدد ... جريدة يف لكم نرشت فتاوى الفضيلة صاحب يا رأيت :وبعد

 التاكيس ركوب يقول القائمة أول يف عنوان نظري لفت حيث ... املوافق اجلمعة يوم بتاريخ
 ويستخدمها خصويص، سيارة يمتلك شخص :اآليت باللفظ سؤال لفضيلتكم وجه إذ خلوة، ليس
 امرأة معه ركبت إذا خلوة ذلك يعترب العلامء وبعض التكسب أنواع من كنوع الركاب نقل يف

 التاكيس؟ سائق عىل الوضع نفس ينطبق فهل
 التاكيس لكن باملرأة، االختالء تعني اخللوة أن الصحيح :ًقائال فضيلته أجاب وقد قال

 ونفس هبا، وخيتيل ينقلها امرأة عن التاكيس سائق يبحث وال عامة، الركاب لنقل ًأساسا معد
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 عن يبحث وال الرزق، عن ًبحثا امرأة ينقل كان فإذا اخلاصة، السيارة صاحب عىل ينطبق األمر
 انتهى .التاكيس صاحب حكم عليه وينطبق خلوة، ليست فهذه ًخصيصا النساء

 أن تزعمون حيث ًفاحشا خطأ الفتوى هذه يف أخطأتم لقد الفضيلة حبصا يا :وأقول
 هذه حيمل الذي القول هذا مثل وإن بخلوة، ليس منفردة التاكيس صاحب مع املرأة ركوب
 ركوب إن قال الذي فمن املنصب، وثقل العلم سعة يف مثلكم عن يصدر أال ينبغي املغالطة
 ليس أنه والزجاج األبواب إغالق بعد هبا وسريه هسيارت يف التاكيس صاحب مع وحدها املرأة

  ذلك؟ مثل له وتقول الكالم، من شاء ما هلا يقول أن يمكنه أليس بخلوة
  يواعدها؟ أن يمكنه أليس

 الرشع؟ ويف اللغة يف خلوة هذه أليست
 رجل خيلون ال أال$ :قال الذي الشارع نظر يف اخللوة هي فام خلوة ليست هذه كانت فإذا

  .#ثالثهام الشيطان كان إال رأةبام
 حاجة انطلقت امرأيت إن :رجل فقال .حمرم ذي مع إال بامرأة رجل خيلون ال أال$ :وقال

 .ومسلم البخاري رواه .#امرأتك مع فحج ارجع :قال كذا؟ غزوة يف اكتتبت وإين
 احلمو :قال احلمو؟ أفرأيت :رجل فقال .النساء عىل والدخول إياكم$ :قال والذي

 .عليه متفق .#وتامل
 أوىل، باب من فغريه الزوج قريب هو الذي احلمو خطر عن أخرب قد النبي كان فإذا

  !الشيطان؟ من بمنجاة التاكيس سائق وهل
  ًأيضا؟ الشيطان من بمنجاة معه تركب التي املرأة وهل
 اخلطأ؟ من معصوم منهم أحد وهل
 فال الرزق يدور من أما النساء، يدور من حق يف إال حتصل ال اخللوة إن يقول الذي ومن

 الدين؟ علامء مثلها عن يتنزه أن جيب مغالطة هذه أليست خلوة؟ وحدها المرأة إركابه يعترب
 الفسقة منه يلج رش باب فتحت قد هذه بفتواك بأنك أكتمك ال الفضيلة، صاحب يا
 فيها كتبت التي ريدةاجل يف واكتب صوابك إىل وعد اهللا فاتق املتساهلون والعصاة املفتونون
 تابعك من بإثم ستبوء فإنك وإال الفتوى، هذه عن ًرجوعا فيها اكتب ذمتك تربأ حتى الفتوى
 .لك نصيحتي هذه فيها،
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َصدقك من أخوك :قيل قد أنه واعلم َ  العنوان يف وتأمل اجلريدة، يف انظر .َّصدقك من ال َ
 الفتوى هذه أخذوا أهنم ترى .#بخلوة ليس التاكيس ركوب$ :اجلريدة رأس يف وضعوه الذي
 أهنا مع جرمها وعليك غنمها آخذين ومنصبك ثقلك مستغلني فرحني هبا وطاروا فمك، من
 .الفتوى هلذه واملستغل املفتي حق يف جرم كلها بل غنم؛ فيها ليس

 كان إذا أنه وهي تعرفها، أنت التي الفتوى هذه يف املحرتزات تذكر أن عليك جيب وكان
 ومعه تركب وقد والبد خلوة، فهذه وحدها معه ركبت إذا أما خلوة، تكن مل غريها السيارة يف

 .اخللوة فتحصل وحدها هي وتبقى ًمجيعا، فينزلون ركاب
 .تتالفونه لعلكم خطر من عليه يرتتب وما اخلطأ، هذا عىل إخوانكم أحد من تنبيه فهذا

 ثالث زوجته طلق أنه املستفتي صاحبها يقول أخرى فتوى الفتوى هذه وبجانب
 عام سألته أن بعد الرجعة حق وله واحدة، بأهنا فأفتيته طالق، طالق، طالق، أنت :بقوله طلقات
 :فقلت ذلك بعد رجعت لكنك فيه، عليك اعرتاض ال وهذا واحدة، هبا قصد بأنه فأفاد قصد،
 إذا أنه ووه مالحظة، فيها عليك فهذا جديد، من عليها تعقد ثم العدة، مرور انتظار وينبغي

 !جديد؟ من عليها يعقد ثم العدة متيض حتى ينتظر أن تأمره فلم الرجعة حق له كان
 فبأي العقد إىل باإلضافة املهر ووجود ووليها املرأة رضا يشرتط العدة ميض بعد أليس

 مع بالعضل وليها فيها يتحكم أو زوجته عنه متتنع ألن وتعرضه كله هذا عليه توجب مستند
 هذا أليس املراجعة، عىل عدلني يشهد أن فيه يكفيه الرجعة وحق الرجعة، حق له إن تقول أنك

 أخ من تنبيه هذا أن واعلم نفسك، خطأ وبني صوابك إىل وعد اهللا فاتق عنك، اهللا عفا ًتناقضا
 .والسالم منه، نفسك يف جتد أال أرجو ألخيه

 

 حكم وما السكن؟ جمتمع يف حتتها وما الركبة فوق ما القصري لبس حكم ما :السؤال
 اخللف؟ من أو األمام من كانت سواء الثوب أسفل يف الفتحة

`  c b a :النور سورة آلية حرم؛ حرام حرام ذلك كل :اجلواب
nm l k j i h g f e d ]إلخ ]٣١:النور. 
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m  n :األحزاب سورة يف واآلية    o  p  q  r  s  t
w v ux ]اآلية ]٥٩:زاباألح. 

 رجاهلن رجع احلجاب آية نزلت ملا األنصار نساء اهللا يرحم$ :عائشة تقول احلديث ويف
 .#الغربان رءوسهن عىل وكأن فأصبحن عليهن، يتلون

 يرخينه$ :قال النساء؟ فكيف :ل سلمة أم قالت وحرمته اإلسبال النبي ذكر وملا
  .#ذلك عىل يزدن وال ًذراعا، يرخينه :قال .أقدامهن تنكشف إذن :قالت .ًشربا

 أقدامهن، تنكشف إذن شرب إرخاء بعد الصحابيات املؤمنات النساء يقلن هكذا
 إن !بعيد؟ أو يسري الفارق فهل ًقليال حتتها أو معها أو الركبة، فوق يلبسن أن يرين السكن وطالبات
 .والثريا الثرى بني كام الفارق

 .النساء بني السكن يف كنا إذا إال فيه احلكم نطلب ال نحن :قلت فإن
 املرأة؛ املرأة تبارش ال$ :مسعود بن اهللا عبد عن الصحيحني يف حديث ورد :فاجلواب

 .#إليها ينظر كأنه يظل حتى لزوجها فتصفها
 كأنه يظل حتى لزوجها فتصفها املرأة حماسن إىل املرأة تنظر أن النبي من هني فهذا

 جسمها حماسن إبداء يف تتحفظ أن املرأة عىل جيب أنه عىل يدل احلديث وهذا إليها، ينظر
 .لرضورة إال املؤمنات ًوأيضا والفاجرات للكافرات
 الفاجرات عمل من ولكنه ال؛ املؤمنات؟ عمل من والقدمني الساقني كشف فهل
 ولكنه ال؛ املسلامت؟ عمل من اخللف من أو األمام من الساق عىل الفتحة وهل والكافرات،

 .والنرصانيات هودياتالي عمل من
 يريد كأنه فالشاب الرشع خالف عىل ًوإناثا ًذكورا الشباب بعض عمل من عجبت ولقد

 ساقها، نصف أو ركبتها، إىل ثوهبا واملرأة قدميه، عن زائد األرض يف يسحب فثوبه يتحجب أن
 عن تكشف تكاد واملرأة عينيه بصيص إال ترى ال حتى وجهه عىل وعقاله غرتته ينزل والشاب
 .وجهها

 :ذلك يف فقلت
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 تستسيغ وال ًسابقا، ذكر ملا نساء بني كانت ولو حرام، للقصري املرأة لبس أن تعلمن سبق ومما

 التي الشفافة الثياب ولبس عليها، ًالسه فعله فسيكون عليه، اعتادت فإذا اللباس، ذلك املرأة
 اخلليعات بالكافرات تشبه لبسه العايل الكعب وكذلك ذكره، سبق ملا حمرم املحاسن تظهر
 من ولكنها املسلامت؛ أخالق من ليست األمور هذه وكل أعجازهن، إظهار يردن الاليت
 .والنرصانيات اليهوديات الفاجرات، الكافرات أخالق

 لو حتى بذراع ًوذراعا بشرب، ًشربا قبلكم كان من سنن لتتبعن$ : النبي قال وقد
 .#!فمن؟ :قال والنصارى؟ اليهود اهللا، رسول يا :قالوا .لدخلتموه ضب جحر دخلوا

 .#منهم فهو بقوم تشبه من$ : وقال
 تتشبه التي املرأة أن عىل يدل الكافرات من وغريهن والنرصانيات باليهوديات والتشبه

 .هبن تشبهت ما ذلك يكن مل ولو هلن، ومعظمة هلن، حمبة هبؤالء
 وأهل وأصحابه الرسول أحب فمن .#أحب من مع املرء$ :احلديث يف جاء وقد

 اخلمور وأهل واخللعاء والفنانات الفنانني أحب ومن معهم، اجلنة ويدخل معهم حيرش فهو العلم
  .والضالل لزيغا من حيفظكن أن موالكن اهللا فاسألن معهم؛ يبعث فهو والفسق

 .التوفيق وباهللا
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 اهللا ورمحة عليكم السالم ،-تعاىل اهللا حفظه- املحدث العالمة الشيخ فضيلة :السؤال
 .وبركاته

 ممن والنساء جالالر األقارب اختالط عادة الناس من كثري بني انترش قد فإنه :وبعد
 حسن عن يأيت هذا إن :منها بأمور تعللوا نوقشوا أو نصحوا وإذا بعضهم، عىل بمحارم ليسوا
 فام والكفاية، اخلري هذا ففي ويصوم يصيل دام ما اإلنسان وأن عنها، التخيل يصعب عادة وأهنا نية،

 .ًخريا اهللا جزاكم أفيدونا األمور؟ هذه عىل يرد وكيف هذا، عملهم حكم
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وأخي أختها زوج أمام املرأة ككشف بمحارم ليسوا الذين األقارب اختالط :وبعد

 كله هذا عمتها، وابن خاهلا، وابن عمها، وابن خاله، وابن وخاله، عمه، وابن وعمه، زوجها،
 :قال فاحلمو؟ اهللا، رسول يا :قالوا .النساء عىل الدخولو إياكم$ :قال النبي ألن جيوز؛ ال

 .#املوت احلمو املوت، احلمو املوت، احلمو
 خطر أن عىل يدل هذا النبي وإخبار عمه، وابن وعمه، كأخيه الزوج قريب هو :واحلمو

 .بوحي إال ًشيئا يقول ال اهللا ورسول املوت، كتأكد متأكد بل املوت؛ كتوقع متوقع احلمو
 .]٤-٣:النجم[ / . - , +   4 3 2 1 0 :تعاىل الق

 ، اهللا رسول يقول ما كل يكتب أن قريش أرشاف هناه ملا عمرو بن اهللا لعبد وقال
 :فقالذلك وعمر بن اهللا عبد له فذكر البرش، يغضب كام يغضب برش  اهللا رسول إن :وقالوا

 .#حق إال منه خرج ما بيده نفيس فوالذي اكتب؛$
 النبي فقول ذلك، خالف أقوام زعم وإن احلق، هو اهللا رسول قاله ما فإن اهذ وعىل

جاء وقد وااللتواء، النقص من عليه جبلت وما النفوس طوايا يعلم ممن وحي عن حاصل 
 هو الشيطان كان وإذا .#ثالثهام الشيطان كان إال بامرأة ٌرجل خال ما$ : النبي عن احلديث يف

 !!ظنك؟ فام الثالث
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 ويدفع  أزا، إليها النفوس يؤز وشيطان عارمة شهوات ورائها من النية حسن دعوى إن
 إليها الدافع كان والتي اهللا، حرمات فيها انتهكت التي املتكررة الوقائع وأن ًدفعا، إليها والنساء الرجال
 هاوزيف الدعوى هذه كذب عىل دليل أكرب بالناس الظن وإحسان النية، حسن دعوى فيها والسبب

 .الكاذبة الدعوة هذه مظلة حتت اهللا حرم ما مقارفة عىل واحتيال !!حمض كذب وأهنا
 عىل وتوثب الباطل، إىل ميل من البرش طباع يف ما يعلم احلجاب رشع حنيTاهللا وإن
 إذا إال الشيطان براثن يف الوقوع من الناس يسلم ال وإنه النفوس، عليها جبلت التي الشهوات

 الزنا وأوحال الرذيلة محأة يف الرتدي من ويسلمون نفوسهم، تزكوا ٍنئذفحي احلجاب طبقوا
 .Tاهللا حرمه الذي

 إليها والنظر باألجنبية، اخللوة حرم ذلك أجل فمن إليه؛ املوصلة األسباب كل وحرم
́ ¶ µ :سبحانه فقال معها والتحدث  ³ ² ± °¸ ]٥٣:األحزاب[. 

Ä Ã Â Á Ç Æ Å  È :-وعز جل- فقال االستئذان وأوجب
ÎÍ Ì Ë Ê É ]٢٧:النور[. 

 باهللا تؤمن المرأة حيل ال$ : النبي فقال حمرم بغري السفر املرأة عىل اهللا حرم ذلك أجل ومن
 ذي مع إال -ليلة مسرية :رواية ويف -يوم مسرية :رواية ويف- وليلة يوم مسرية تسافر أن اآلخر واليوم
 !!ذلك؟ أشبه ما أو أختها، زوج أو جها،زو كأخي حمرم غري مع سافرت إذا فكيف .#حمرم

 عادة كل وترك رشعه، وتطبيق اهللا، إىل بالرجوع إال تصلح ال النفوس إن اهللا، عباد
   @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 :تعاىل اهللا قال دينه، ختالف

F E D C B AG ]١٠٣-١٠٢:عمران آل[. 
 هو خيالفهام عرف أو ةعاد كل ورفض ، رسوله وطاعة اهللا طاعة إن الناس، أهيا
 S R Q P O N M L K J I :تعاىل قال اجلنة، دخول يف السبب

[ Z Y XW V U T ]٦٩:النساء[. 
 :قال !اهللا؟ رسول يا يأبى ومن :قالوا .أبى من إال اجلنة يدخل كلكم$ : النبي وقال

 .#أبى فقد عصاين ومن اجلنة، دخل أطاعني من
 ومن أبى، فقد عىص ومن عىص، فقد اهللا رسول أمر عىل العادة أو العرف قدم فمن
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 .املعصية عىل  مرصا مات إن النار اهللا يدخله أن عليه يؤمن فال اجلنة دخول من أبى
 عليكم والسالم اجلنة، ألنفسكم حترزوا ورسوله اهللا طاعة وقدموا بالتوبة، فبادروا

 .وبركاته اهللا ورمحة

 

 وضع حكم وما األخرى األلوان أو األسود؟ باللون الشعر صبغ حكم ما :السؤال
 املاء؟ وصول متنع وهل األرجل أو األيدي عىل السوداء الصبغة

 األيدي يف السوداء الصبغة أما اهللا، خللق تغيري ألنه جيوز؛ ال هللا، احلمد :اجلواب
 .البرشة تلون ولكن عازلة؛ طبقة تعمل ال احلناء حكم فحكمها واألرجل

 

 الركبتني، حتت ما أو الكعبني، فوق :أي ًقصريا، ًثوبا املرأة لبست إذا احلكم ما :السؤال
 النساء؟ بني اخللف من املفتوح أو

 الثوب، تقصري وإن اللباس، يف املسلامت غري تقلد أن للمرأة جيوز ال هللا، احلمد :اجلواب
 قدTاهللا كان وإذا نفسها، إىل الرجال تدعو وكأهنا املرأة، برشة منها تبني اخللف من فتحة وجعل
 لريى الثوب تشق بمن فكيف زينتهن، من خيفني ما ليعلم بأرجلهن يرضبن أن املؤمنات هنى

 اهللا، أمة يا تقفا املسلمني غري أخالقيات من إلينا وردت عظيمة سوءة إهنا ساقها، برشة الرجال
 .والسالم مساخطه، واحذري

 
 

 كاخلالة عليها حمرم أنا وهل عليها، والسالم الوالدة، عم بنت مقابلة جيوز هل :السؤال
 ال؟ أم األم أخت
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 أن لك جيوز ألنه ًحمرما؛ منهام واحدة ليست األب عم وبنت األم عم بنت :واباجل
 .والسالم زوج، بدون كانت إذا أبيك عم بنت أو أمك، عم بنت تتزوج

 
 

 عليكم السالم ،-واملسلمني سالملإل وحفظكم فيكم اهللا بارك- الشيخ فضيلة :السؤال
 .وبركاته اهللا ورمحة

 جيوز ال هذا بأن أخربناهن وإذا القصري يلبسن فتيات السكن يف لدينا إن الشيخ، فضيلة
 ذلك إن :هلن ونقول .#الركبة إىل الرسة من العورة$ : الرسول بحديث استدلوا وحمرم

 لبس جيوز :قال ًشيخا سألت إين :إحداهن وقالت تفسريه يف العلامء اختلف :قلن للرجال
 املنع؛ يف معهن ونحن القصري للبسهن املربر الكالم من الكثري :ويقلن الفتيات بني القصري
 جدوى؟ دون ولكن

 واألحاديث باألدلة األقوال هذه مثل عىل الرد فضيلتكم من نرجو :هو والسؤال
 علمكم يف اهللا وبارك اخلري، كل اهللا وجزاكم النساء عىل حمرم القصري لبس أن يف والتحدث
 وبركاته؟ اهللا ورمحة عليكم والسالم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة اهللا، احلمد :اجلواب
`  e d c b a :فقال باحلجاب النساءTاهللا أمر :وبعد

 u  t sr q p o nm l k j  i h  g f v
£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w  

 .اآلية ]٣١:النور[
 نظر تلفت التي الزينة إظهار عن وهناهن الفرج وحفظ البرص بغض النساءTاهللا أمر فقد
 هلن ًصونا وإظهارها؛ الزينة إبداء عن وهناهن الفرج وحفظ البرص بغضTاهللا أمرهن وإنام الرجال؛

 من أتني بام يبالني ال الاليت العاهرات أخالق عن هلن ًوإبعادا واملرشكات؛ الكافرات صفات عن
 .والنحور واألذرعة والساقني الوجه بإظهار وسفور وتربج وفجور فسق
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 وغرية املؤمنات للنساء تعاىل اهللا من أمر هذا$ :اآلية هذه تفسري يف : كثري ابن قال
 :قال أن إىل املرشكات وفعال اجلاهلية، نساء صفة عن هلن ًومتييزا املؤمنني عبادة ألزواجهن منه
d  c b a ` . 

 ال أنه العلامء من كثري ذهب وهلذا أزواجهن غري إىل النظر من عليهنTاهللا حرم عام :أي
 داود، أبو رواه بام منهم كثري واحتج شهوة، بغري وال بشهوة، األجانب الرجال إىل النظر جيوز

 عند كانت أهنا$ :حدثته سلمة أم أن سلمة أم موىل نبهان عن الزهري، حديث من والرتمذي
 بعدما وذلك عليه، فدخل مكتوم أم ابن أقبل عنده نحن فبينا :لتقا وميمونة اهللا رسول
 يبرصنا ال أعمى هو أليس :اهللا رسول يا :فقلت .منه احتجبا : النبي فقال باحلجاب، أمرنا
 .#تبرصانه؟ ألستام أنتام أوعمياوان : الرسول فقال يعرفنا؟ وال

 .صحيح حسن حديث هذا :الرتمذي قال ثم
 ًقدحا، فيه يذكر ومل الثقات، يف حبان ابن ذكره :الكامل هتذيب يف عنه قال .ونبهان :قلت

 .مقبول :التقريب يف احلافظ قال
 شهوة، بغري الرجال إىل نظرهن جواز إىل العلامء من آخرون وذهب :كثري ابن قال ثم
 .يلعبون وهم النبي وراء من احلبشة إىل نظرت عائشة أن ذلك عىل واستدل

 :وسفيان قتادة قال الفواحش من :جبري بن سعيد قال  ef :تعاىل وقوله
 فهو الفروج حفظ فيها نزلت آية كل :العالية أبو وقال الزنا، عن :مقاتل وقال هلن، حيل ال عام
 .أحد يراها ال أنه f e :اآلية هذه إال الزنا من

 الزينة من ًشيئا يظهرن ال :أي .m l k j i h g n :تعاىل وقوله
 .إخفاؤه يمكن ال ما الإ لألجانب
 التي املقنعة من العرب يتعاطاها كان ما :يعني .#والثياب كالرداء$ :مسعود ابن قال

 .فيه عليها حرج فال سرته يمكنها ال التي الثياب أسافل من يبدو وما تغطيها، :أي .الثياب جتلل
 :تعاىل هقول بدليل يشء منه يرى ال حتى جسمها مجيع تسرت أن املرأة عىل جيب :قلت

 sr q p o. 
 بدا فربام الصدر عىل، الفتحة وتكون الرأس، منها يدخل التي الدرع يف الفتحة هو :واجليب

 عىل وتسدله رأسها عىل اخلامر تلوي أن املرأة أمرت لذلك الزرار؛ ارختت إذا الصدر بعض منها
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 q p o n :األحزاب سورة يف تعاىل قال اجليب فتحة يسرت حتى صدرها  m
r�~ } | { z y xw v u  t s   ]اآلية ]٥٩:األحزاب. 

 ابن عن طلحة أيب بن عيل قال ،t مسعود ابن قاله .اخلامر فوق الرداء هو :واجللباب
 فوق من وجوههن يغطني أن حاجة يف بيوهتن من خرجن إذا املؤمنني نساءTاهللا أمر :عباس

 .واحدة ًعينا ويبدين باجلالبيب، رءوسهن
 بدون درع يف املرأة أتصيل اهللا، رسول يا :قلت$ :قالت ل سلمة مأ عن احلديث ويف

 .العورة من القدمني ظهور فجعل .#قدميها ظهور يغطي ًسابغا الدرع كان إذا :فقال إزار؟
 يف يثبت مل أنه إال الركبة، إىل الرسة من الرجل عورة إىل العلم أهل من اجلمهور وذهب

 :باألمة املراد الركبة، إىل الرسة من الرجل كعورة عورهتا األمة وكذلك مرفوع، حديث ذلك
ا اململوكة اجلارية  الوجه إال يشء ذلك من يستثنى ال عورة بدهنا فجميع احلرة أما ًرشعا، ملكً
  .سرتمها وجوب والراجح موجود رأي عىل والكفني

 واجلمهور العورة، من يعتربها ال حنيفة فأبو خالف؛ القدمني ظهور يف ًأيضا وكذلك
 النظر حنيفة أبو أجاز وقد الصحيح، هو وهذا املتقدم، سلمة أم حلديث العورة؛ من يعتربوهنا

 وأجازوا القدمني، ظاهر إىل النظر اجلمهور ومنع املخطوبة، من والقدمني والكفني الوجه إىل
 .املخطوبة من والكفني الوجه إىل النظر

 والكفني الوجه ويف باتفاق، كفنيوال الوجه عدا فيام حمرم فهو حاجة بدون النظر وأما
 .الراجح عىل البدن سائر مع

 يفTاهللا من الواردة لألوامر ًامتثاال مسلمة كانت إن بدهنا مجيع تغطي أن املرأة وعىل
 k j i h g :كقوله ذكرها تقدم التي النبوية واألحاديث القرآنية اآليات

nm l. األحزاب آية يف وكقوله: xw v u t. احلديث يف وكقوله: 
 .#يمينك ملكت ما أو زوجك، من إال عورتك احفظ$

 فهو ذلك خالف زعم فمن بالتسرت؛ النساء أمر وقد إال النظر بكف الرجال اهللا يأمر ومل
 .والسالم علم بغري اهللا عىل يقول كاذب ظامل
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 أو اخللف، من أو مام،األ من سواء األشكال بكل شعرها املرأة قص حكم ما :السؤال
 التوضيح؟ مع منهام

 رواه ملا عبادة، هو الذي النسك يف حتى رأسها شعر املرأة حلق حيرم اإلسالم :اجلواب
 األلباين صححه .#التقصري عليهن إنام احللق، النساء عىل ليس$ :عباس ابن حديث من داود أبو
 ).١٧٤٨( رقم داود أيب صحيح يف

 أوىل؛ باب من فغريه العبادات أهم من يعترب فيام رأسها حتلق نأ منعت املرأة كانت فإذا
 من ويتقزز منها ينفر الزوج فإن املرأة، شوهت وإذا ،هلا ًتشوهيا يعترب املرأة شعر حلق ألن ذلك

 .صورهتا
 فإن :تفصيل ففيه اجلوانب من أو اخللف، من أو األمام، من كان سواء للقص بالنسبة أما

 ألنه اجلواز؛ فيه فالظاهر التخفيف أجل من رأسها شعر من وقصت اعد،القو من املرأة كانت
 .كالوفرة تكون حتى شعورهن من يأخذن كن املؤمنني أمهات أن ثبت قد

 جيوز؛ ال فإنه وتقليدهن والنرصانيات اليهوديات جماراة أجل من القص كان إذا أما
 .#منهم فهو بقوم بهتش من$ :الصحيح احلديث ويف الكتاب، بأهل تشبه ألنه ً:أوال

 وتقززه هلا الرجل كراهية إىل يؤدي مما لصورهتا ًوتقبيحا للمرأة، ًتشوهيا فيه ألن :ًثانيا
 .منها

 مجال مكمالت من األسود الطويل الشعر يرون واإلسالم اجلاهلية يف العرب كان وقد
 فكيف كرت،ذ ما صحة عىل كثرية شواهد والتأريخ األدب كتب ويف بذلك، ويمدحوهنا املرأة

 أين إال أدري ال احلسن ويستقبحون القبيح يستحسنون فأصبحوا اآلن الشباب عقول انتكست
 .مزاجه لتغري  مرا احللو يطعم فاملريض املسخ عىل دليل هذا أن أعترب

 .حرام فهو اخللف من أو األمام، من القص كان سواء شعرها الفتاة قص أن :واملهم
 .بالكافرات تشبه ألنه -١
 .اإلسالمي للرشع خمالفة ألنه -٢
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 .للمرأة تشويه ألنه -٣
 ويصله توىل ما اهللا يوله املؤمنني سبيل غري يتبع ومن املؤمنني، سبيل لغري اتباع ألنه -٤

 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل ًمصريا، وساءت جهنم
 عليه إبليس قال قدو اهللا، خللق تغيري ألنه باأللوان؛ الشعر صبغ ذلك ومثل :ملحوظة

̈ ©  «ª :اهللا لعنة  § ]١١٩:النساء[. 

 

 النساء؟ أمام للزينة األفراح ليايل يف الرأس أعىل يف الشعر وضع حكم ما :السؤال
 يف ورد وقد بكراهته، أفتى قد العلم، أهل بعض كان وإن ًشيئا، ذلك يف أرى ال :اجلواب

 كفل- .#الشيطان كفل إنه$ :احلديث يف وقال الرأس، مؤخر يف الشعر مجع عن النهي حديث
 األثري البن واألثر، احلديث غريب يف النهاية انظر رافع، أيب حديث من -مقعده يعني :الشيطان

 .العلمية املكتبة طبعة )٤/١٩٢ج(
 أو خصلتني، وجتعله شعرها، ترسح أن للمرأة والسنة أفضل؛ لكان ذلك ترك ولو
 .التوفيق وباهللا ًأربعا، جعلته ًكثيفا الشعر كان وإن ضفرتني،

ج 

 املحجلني، الغر قائد حممد سيدنا عىل وأسلم وأصىل الرحيم، الرمحن اهللا بسم :السؤال
 .املرسلني وإمام

 املهتامت النساء ريحي التي السؤال هذا عىل بالرد التكرم فضيلتكم من نرجو :وبعد
 :كاآليت وهو بيوهتن، داخل بزينتهن

 :أرمها مل النار أهل من صنفان$ :فيه يقول النبي عن صحيح حديث يوجد ً:أوال
 رفع فهل .إلخ # ... املائلة البخت كأسنمة رءوسهن مميالت، مائالت عاريات، كاسيات نساء
 عىل التحريم ينطبق هل ولكن حرام، واضح هو كام للحديث فبالنسبة حالل أم حرام، املرأة شعر
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 إذا ولكن زوجته من للزوج حمببة بل مباحة؛ البيت يف الزينة أن ومعروف البيت، يف الشعر رفع
 الترسحية أو األعوج الفرق عن يتحدث الذي احلديث وهل ذلك، حيل هل شعرها برفع تزينت
 .ضعيف أو صحيح املائلة

 كانت ولو حتى ًأيضا داخله حيرم فهل البيت، خارج حرام ذلك كل كان إذا النهاية ويف
 .الشكر مزيد ولكم اإلفادة؛ نرجو للزوج؟ الزينة

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 البقر كأذناب سياط معهم رجال بعد أرمها مل النار أهل من أمتي من صنفان$ :احلديث هذا :وبعد

 .#املائلة البخت كأسنمة رءوسهن مميالت مائالت عاريات، كاسيات ونساء ناس،ال هبا يرضبون
 من صنف صنفني يشمل النهي وهذا .#املائالت العجاف البخت كأسنمة$ :رواية ويف
 الذي الزبانية عىل ينطبق ذلك ولعل الناس، هبا يرضبون البقر كأذناب سياط معهم الرجال
 .البشع العذاب نواعوأ باجللد، السجون يف الناس يعذبون

 عدم من عاريات يكن مل أهنن ذلك ومعنى عاريات، كاسيات نساء :الثاين والنصف
 نساء بتقليد املشغوفات النساء يف يظهر الوصف وهذا وجودها مع عاريات ولكنهن الكسوة؛
 .ًالقلي حتتها أو ًقليال فوقها أو الركب، مع ثياهبن يرفعن إذ والنرصانيات، اليهوديات من الغرب

 :الشاعر كقول
   

   
 .وغريه كالعجز األعضاء حجم تظهر حتى الثياب تضييق :ًأيضا ذلك ومن

 العهر إىل العفة وعن الباطل، إىل احلق عن مائالت :أي :#مميالت مائالت$ ومعنى
 .العفة وعدم الفجور، عىل غريهن يدعني :أي غريهن مميالت والفجور،

 إذا الناقة أن وذلك املائلة، :#العجاف :رواية ويف ،البخت كأسنمة رءوسهن$ ومعنى
 رءوسهن ويملن جانب، من يفرقن الاليت النساء به يراد هذا وكأن جانب، إىل سنامها مال عجفت

 :ئلالقا قول حد عىل جهة يف
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 أهنن :وقيل العجفاء، الناقة كسنام صار جهة من وأرسلنه جانب من فرقنه إذا أهنن وذلك
-باهللا والعياذ- بأعراضهن يتاجرن الاليت الفاجرات :أي البغايا، مشطة :أي امليالء، املشطة يمتشطن

 ويعظمن الروائح من الكثري اليشء رءوسهن يف جيمعن أهنن ذلكو بالعظية، يسمى ما وهو ،
 .رءوسهن ويكربن

 صحيح وهو احلديث، هذا هو الترسحية أو األعوج الفرق عن يتحدث الذي واحلديث
 من صنفان$ :الصاد حرف يف اجلامع صحيح يف األلباين وأخرجه ومسلم، أمحد اإلمام أخرجه
 .احلديث #...النار أهل

 فرق موافقتهم عن اهللا هناه فلام الكتاب، ألهل موافقة رأسه يسدل يالنب كان وقد
 الوسط يف الرأس مجع وأما ونساء، ًرجاال املسلمني سنة هو الوسط من الرأس فرق وكان رأسه،
 : العراقي عن )٣٣٤ص/٢جزء( النيل يف الشوكاين نقل وقد الصالة، يف عنه فمنهي

 .انتهى ...الشعر سرت املرأة عىل الواجب نأل النساء؛ دون بالرجال خمصوص ذلك أن
 احلديث هذا من ًأخذا رأسها وسط يف لشعرها املرأة مجع العلم أهل بعض كره وقد

 .البخت كأسنمة رءوسهن قوله من :أي ذكره سبق الذي
 بالكافرات تشبه أنه الكراهة أسباب من ولعل الناقة، وهي بختية، مجع :والبخت

  .وغريه البيت بني ًفرقا أعرف وال الفاجرات،
 انعكست فلو الرشع يف ًحمرما يكون ال ما بكل جائز فهو للزوج للتجمل بالنسبة أما

 تفعل أن هلا جيز مل قصته أو رأسها، شعر حلقت وقد زوجته، يرى أن وأعجبه الزوج فطرة
 .التوفيق وباهللا ذلك،

 

 موضة؟ أهنا قصدب الشعر صبغ حكم ما :السؤال
 داود، أبو روى فقد شديد، وعيد وفيه عنه، منهي بالسواد الشعر صبغ :اجلواب

 آخر يف خيضبون قوم يكون$ : اهللا رسول قال :قال ب عباس ابن عن ًحديثا والنسائي
 جاء ما :باب الرتجل، كتاب داود، أبو .#اجلنة رائحة يرحيون ال احلامم كحواصل بالسواد الزمان
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 اهللا عبيد إال الشيخني رجال رجاله صحيح وسنده )٤٣١٢( احلديث رقم السواد، خضاب يف
 .مسلم رجال من فهو الرقي، عمرو بن

 فذكر النسائي، وال داود أبو ينسبه مل الكريم عبد إسناده يف :السنن هتذيب يف املنذري قال
 عبد أنه بعضهم كروذ بسببه، احلديث وضعف أمية، أبو املخارق أيب بن الكريم عبد أنه بعضهم
 االحتجاج عىل ومسلم البخاري اتفق الثقات من وهو سعيد، أبو اجلزري مالك بن الكريم
 .بحديثه

 :يعني- الرواة بعض نسبه قد فإنه الصواب، هو اجلزري الكريم عبد أنه قال من وقول
 عبد عن احلديث هذا روى الذي فإن ًوأيضا اجلزري، الكريم عبد عن فيه فقال -احلديث هلذا

 اجلزري، الكريم عبد عن بالرواية مشهور وهو الرقي، عمرو بن اهللا عبيد هو اجلزري الكريم
 .بترصف )١٠٨ص/٦ج( للمنذري السنن خمترص من انتهى .اجلزيرة أهل من ًأيضا وهو

 الشديد الوعيد وفيه والنساء، الرجال يف عام وهو صحيح، احلديث أن هذا من تبني وقد
 أما اللحية، أو الرأس يف كان وسواء امرأة، أو ًرجال كان سواء السوادب شعره خيضب من عىل

 .للكفار تقليد الوقت نفس ويف اهللا خللق تغيري فهو املختلفة باأللوان اخلضاب
  .#منهم فهو بقوم تشبه من$ : النبي قال وقد
§ ¨ ©  :-اهللا لعنة عليه- إبليس عن ًحاكيا قال قد تعاىل واهللا

 «ª ]١١٩:النساء[. 
 يف له واتباع ظنه، الذي إبليس لظن وحتقيق اهللا، خللق تغيري باأللوان الشعر وصبغ

 فكأهنم صنعته يف الرمحن عىل واستدراك الرمحانية للصنعة وتشويه اهلداية، لسبيل وترك الغواية
 هبذه وكفى واجلالل العزة رب عمله مما أحسن التغيري من عملوه ما إن :يقولون حاهلم بلسان

 .التوفيق وباهللا  وذما ًإثام موراأل

 

 احلناء حكم حول الكالم كثر -اهللا حفظه- النجمي حييى بن أمحد الشيخ، فضيلة :السؤال
 السؤال؟ عىل اإلجابة فنرجو وجميز، حمرم بني للرجال
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 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا املرسلني أرشف عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 يف النووي رصح وقد بالنساء، الرجل فيه تشبه إذا إال ًحمرما يكون ال فاحلناء :أما بعد

  النبي رآه وقد النبي زمن يف كان ًخمنثا أن ورد حديث عىل ًمعتمدا بالتحريم املجموع
 .بالنساء يتشبه :قالوا #ذلك؟ يفعل مل$ :أصحابه فسأل باحلناء ورجليه يديه خضب وقد

 يديه خضب لو أما التشبه، به قصد إذا إال التحريم عىل حجة يكون ال احلديث ذاوه
 .فقط ًمكروها يكون أنه فالظاهر قوم، دون قوم عند اجلارية العادة بموجب قدميه وظاهر

 دهن- الشريج بزيت احلناء خلط أو التداوي لقصد القدمني أسفل خضب وإذا
 وهذا والنعومة، الرطوبة اجللد وليكسب الوسخ؛ إلزالة جلده به وطىل السمن أو ،-السمسم

 أهل عند احلاممات مقام يقوم عندهم فهو احلارة، البالد ألهل وباألخص التداوي من نوع
 له احلناء إن :نقول أن نستطيع هلذا باحلناء، التداوي عىل احلث الرشع يف ورد وقد الباردة، البالد
 :أحكام أربعة

 .بالنساء التشبه به قصد إذا حرام -١
 .والعرف العادة بموجب قدميه وظاهر يديه يف الرجل استعمله إذا ومكروه -٢
 .للتداوي اجلسم سائر يف أو القدمني أسفل يف الرجل استعمله إذا مباح -٣
 سنة، وهذا للتغيري ًشيبا كان إذا به اللحية شعر خضاب وهو رابع، حكم وهناك -٤

 .التوفيق وباهللا

 

 األم أجربت وإذا للمرأة؟ الرأس يف والكاذي والفل املخضارة عمل حكم ما :السؤال
 احلكم؟ فام أخيها زواج بمناسبة استعامله عىل ابنتها

 يف املرأة كانت إذا والكادي الفل وكذلك الرأس يف املختارة أو اخلرض عمل :اجلواب
 ويف جيوز، ال فهذا خترج؛ ثم رأسها يف الروائح هذه جتعل أن أما جائز، فهو واملحارم الزوج مأما البيت

 .#زانية فهي رحيها ليجدوا قوم عىل مرت ثم استعطرت، امرأة أيام$ :احلديث
 عىل أجربهتا أو خترج كانت إن أما ذلك، يف يشء فال البيت يف املجربة البنت كانت إن أما
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 لألم جيوز وال ذلك، عىل األم موافقة هلا جيوز فال اخلالق، معصية يف خلوقمل طاعة فال اخلروج
 .أعلم واهللا املعصية، عىل جتربها أن

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة إىل :السؤال
 زمن منذ األطباء يذكره ما عىل نفيس بمرض صابةم امرأة إنني الشيخ فضيلة يا :وبعد

 الشيخ فضيلة يا ويل املهدئة، النفسية باحلبوب أتعالج وأنا سنوات، عرش عن يقل ال طويل
 :كالتايل وهي ًخريا اهللا جزاكم عنها اإلجابة فضيلتكم من أرغب األسئلة من جمموعة

 فام أحد يوجد مل أو أحد عندي كان سواء ورعشة خيفة من أعاين إنني :األول السؤال
 أجده؟ الذي اليشء هذا جتاه يل نصيحتكم هي

 .اهللا رسول عىل والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد :اجلواب
 أهلمني اللهم$ :قويل الشيطان رش ومن نفسك رش من يعيذك أنTاهللا اسأيل :وبعد

  .#نفيس رش من وأعذين رشدي
 .#كله شأين يل وأصلح عني، طرفة نفيس إىل نيتكل فال أرجو؛ رمحتك اللهم$ :وقويل
 .الدعاء من ذلك غري إىل .#عوريت واسرت روعتي آمن اللهم$ :وقويل
 أجد فإنني -نساء مع :أي- بأناس اجتمعت وإذا بطالة وساوس عندي :الثاين السؤال

 هذه؟ حلالتي توجيهكم فام بينهم من هاربة نفيس
 الفرائض، الصلوات عىل وحافظي اهللا، ذكر من فأكثري عارض أمر هذا :اجلواب

 األغاين سامع وجتنبي املذياع، يف القرآن قراءة إىل واستمعي النافلة، الصالة من وأكثري
 عىل حافظت أنت إن لك؛ قلت كام الدعاء من وأكثري فيها، خري ال التي املسلسالت ومشاهدة

 .فيقالتو وباهللا صحة، ومرضك ًأمنا، خوفك اهللا يبدل أن فأرجو هذا
 مرهقة نومي من وأقوم وخميفة مزعجة ًأحالما نومي أثناء يف أجد إنني :الثالث السؤال

 ًخريا؟ اهللا جزاكم به توصونني فبم ومتعبة
 واملعوذتني، أحد اهللا هو وقل الكريس، آية فاقرئ فراشك إىل جئت إذا :اجلواب



  ٢٣٢  

 الذي اهللا شاء إن عنك اهللا وسيذهب ًدائام، ذلك عىل حافظي وكربيه وامحديه I اهللا وسبحي
 .جتدينه

 فام وبينه، بيني حيول ما ًشيئا أجد ولكنني صالح؛ عمل أداء أنوي إنني :الرابع السؤال
 اهللا؟ أثابكم فعله إىل ترشدونني الذي هو

 حيول أن يريد الشيطان هذا فإن الصالح، بالعمل القيام عىل نفسك أكرهي :اجلواب
 يتوب أن اهللا لعل اهللا ذكر من وأكثري فأرغميه منه، حتصنك التي الصاحلة األعامل وبني بينك

 .الشيطان كيد عنك ويذهب عليك،
 عدة ذلك شاهدت وقد عريانة، أميش أنني نومي أثناء يف أرى إنني :اخلامس السؤال

 اهللا؟ أثابكم هذه لرؤياي تأويلكم هو فام منامي يف مرات
 رب هللا التجرد عىل يدل ألنه الرؤيا؛ يف جيد فهذا العورة ماعدا كان إن العري :اجلواب

 ذنبك، ويغفر عورتك، يسرت أن اهللا واسأيل سيئ، فهذا العورة، ظهور مع كان وإن العاملني،
 .اهللا شاء إن اخلري جتدين إليه أرشدتك ما عىل واعميل

 وأسمعهم الراديو ويف التلفزيون يف العلامء ندوة أشاهد الشيخ، فضيلة :السادس السؤال
 ذلك؟ يف فضيلتكم رأي فام املرض، هذا يصيبه ال قوي إيامنه من أن :يقولون

 وإما حسناته، يف زيادة إما اهللا، من ًابتالء وأمثاله املرض هلذا يتعرض قد املؤمن :اجلواب
 أحد اهللا هو قل كان ولو وقراءته القرآن، سامع من إيامنك يزيد ما عىل فاحريص لسيئاته، ًتكفريا

 .جتدين مما ًكثريا عنك ويذهب بذلك اهللا فسينفعك ًدائام نهاتكرري واملعوذتني،
 صليت إذا ولكني أوقاهتا؛ يف فرويض عىل أحافظ إين الشيخ، فضيلة :السابع السؤال

 فإين ولذلك الرواتب السنن أصيل وال الفرض أصيل ًوأحيانا ًشيئا عليهام أزيد ال والوتر العشاء
 يل، ًنافعا ترونه ما إىل الشيخ فضيلة يا فأرشدوين لك، ذكرهتا التي هذه حالتي من بخوف مصابة

 .ًخريا اهللا وجزاكم
 املؤكدة السنة وترتكني الفرض، تصلني كونك وأما هذا، عىل جوابك تقدم :اجلواب

  .املستطاع بقدر والوتر السنن عىل حتافظي وأن ترتكيه أن عليك جيب فهذا
 .التوفيق وباهللا



  ٢٣٣  

 

 نجتمع وعندما األقارب وبعض وإخوة، أبناء من مكونة أرسة بني أعيش امرأة أنا :السؤال
 :يقولون وتارة األرسة، هذه أشتم إين :يقولون فمرة وعتاب؛ إيل كالم بنقل منهم البعض يقوم
 تذكرون ال أنكم ًهداع أعطونا :قالوا هذا؟ قال من :هلم قلت فإذا األرسة، تلك عىل أدعو إين

 .اهللا أفادكم أفيدوين أصرب؟ أم أهجرهم هل املشكلة هلذه احلل هو فام ،اسمه
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 .]٤٣:الشورى[ T: Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ëاهللا يقول :وبعد
 إليهم أحسن قرابة يل إن هللا،ا رسول يا :فقال النبي إىل جاء ًرجال أن احلديث ويف
 فلكأنام  حقا قلت ما كان لئن$ : النبي له فقال .عيل وجيهلون عنهم وأحلم إيل، ويسيئون
 إذا الظافرة وأنت وتصربي، تصربي أن أوصيك فإين لذلك احلار الرماد وهو .#املل تسفهم
 .والسالم صربت،

 

 للمرأة؟ بالنسبة التلفاز مشاهدة جيوز له :السؤال
 حرم وما التلفاز، عىل مشاهدته هلا جيوز الطبيعة عىل مشاهدته للمرأة جاز ما :اجلواب

 كانت فإن صورة، التلفاز ألن ذلك التلفاز؛ عىل مشاهدته عليها حيرم الطبيعة عىل مشاهدته عليها
 .الصورة حرمت ًأصال حمرمة كانت وإن الصورة، جازت ًأصال جائزة املنقولة الصورة

 أن كام وحماسنه، جسمه ويف فيه والتحقق الرجل إىل النظر هلا جيوز ال املرأة أن :ذلك مثال
 الذيTاهللا ألن وحماسنها؛ جسمها تقاطيع ويف فيها والتحقق املرأة إىل النظر له جيوز ال الرجل
 منهام جنس كل يغض أن أمر اآلخر؛ إىل امليل من منهام واحد كل يف ما ويعلم واألنثى الذكر خلق
 V UT S R Q P O N :فقال اآلخر اجلنس عن برصه

 YX W ]اآلية ]٣٠:النور. 
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 .اآلية ]٣١:النور[ f e d c b a ̀ :وقال
 نظر وإذا ،Tرهبا وعصت النهي هذا خالفت فقد التلفاز عىل الرجل إىل املرأة نظرت فإذا

 .التوفيق وباهللا وهكذا، اهللا وعىص النهي هذا فخال فقد التلفاز عىل املرأة إىل الرجل

 

 ذلك؟ له جيوز هل القرية فتيات بعض معه ويأخذ املدرسة، إىل بزوجته يذهب رجل :السؤال
 من مانع فال واحد مكان يف النزول يكون بحيث منهن بواحدة خيلو ال كان إذا :اجلواب

 .التوفيق وباهللا قرص، مسافة ليست املسافة مادامت ذلك

 

 مزينة؟ ذهبية بخطوط أو براقة بفصوص املطرزة العباءة لبس حكم ما :السؤال
 النظرات ذوي الرجال نظرات عن والبعد السرت العباءة هذه من املقصود :اجلواب

 نظر تلفت العباءة هذه ذهبية خيوط أو براقة، بفصوص طرزةامل العباءة ولبس املسمومة،
 ملا جيوز؛ ال العباءة هذه لبس أن أرى فأنا لذلك احلرص؛ كل عليها حيرصون وجيعلهم إليها، الرجال
 يل يظهر فال العباءة لون من سود بخيوط التطريز كان إذا أما املتوقعة، املفاسد من عليه يرتتب
 .التحريم فيها

 

 الربقع؟ لبس حكم ما :السؤال
 املنع فيه فيظهر الفتنة، ويسبب أكثر، الوجه مجال به يظهر الربقع لبس كان إن :اجلواب

 يستعمل ال لكونه الربقع؛ هذا أعرف ال ألين مخارها؛ بفضل تغطي أن تلبسه التي املرأة وعىل لذلك،
 .بمنعه العلم أهل لبعض فتوى رأيت ولكن عندنا؛
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 العايل؟ الكعب لبس حكم ما :السؤال
 :ألمور العايل الكعب لبس جيوز ال :اجلواب

 .والنرصانيات اليهوديات نعال من ولكنه املسلامت؛ نعال من ليس ألنه -١
 .وتنكرس تطيح فقد املرأة عىل خطري ألنه -٢
 .ارهاإظه ينبغي ال التي املرأة أعضاء بعض يظهر كونه -٣

 

 ًوأيضا الفرح، يف النساء أمام الكتف مفصل من واليدين الصدر كشف حكم ما :السؤال
 إىل الرسة من املرأة أمام املرأة عورة إن :يقول من هناك بأن ًعلام للتقليد؛ ال فقط للزينة الظهر

 الركبة؟
 بأن الكافرات، فيه وقلدن املسلامت، بعض به أخذ الذي اجلديد اللبس هذا :اجلواب

 أن لوليها جيوز وال تلبسه، أن للمرأة جيوز ال الداخيل، جسدها بعض منه يظهر ًثوبا تفصل
 بأن أخربنا قد I واهللا األمر هذا مثل من احلذر فينبغي ديوث، فهو عليه أقرها فإن عليه، يقرها
 اهللا قال احلياء وعدم والتهتك الكفر من عليه هم ما إىل حيولونا أن نيريدو والنصارى اليهود
 .اآلية .]١٢٠:البقرة[ *) ( ' & % $ # " ! :تعاىل

 عند املسلمة املرأة عورة إىل تنظر أن املسلمة للمرأة جيوز ولكن عورة؛ هي والعورة
 املرأة، املرأة تبارش ال$ :t مسعود بن اهللا عبد عن عليه املتفق احلديث يف جاء وقد احلاجة،
  .#إليها ينظر كأنه حتى لزوجها فتصفها

 .التوفيق وباهللا



  ٢٣٦  

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 النقل وسائل من غريها، أو بالطائرة، أخرى إىل مدينة من النساء سفر حكم ما :وبعد

 أو العم، ابن مثل أقارهبن مع السفر أو السن، كبار أو ًصغارا النسوة هؤالء كن سواء حمرم بدون
 .اخلال ابن

 أو سنوات، عرش عمره حمرم أخذ يكفي وهل أخرى، إىل مدينة من باخلادمة السفر حكم ما
 ًخريا؟ اهللا وجزاكم مشكورين باإلجابة أفيدونا أقل

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم ةوالصال هللا، احلمد :اجلواب
 واليوم باهللا تؤمن المرأة حيل ال$ : النبي لقول جيوز ال حمرم بدون النساء سفر :وبعد

 .#حمرم ذوي أو زوج مع إال وليلة يوم مسرية تسافر أن اآلخر
 ونيك ال سنني العرش ودون حمرم، بذي ليس فهو ًزوجا يكن مل إن اخلال وابن العم، وابن

 يف هبا اخللوة وال وحدها، هبا السفر له جيوز وال عليها، ًحمرما ليس اخلادمة ومستقدم ًحمرما،
 .التوفيق وباهللا عليم، به اهللا ما اخلطر من ذلك يف ألن البيت؛

 

 تناأصوا ونرفع املصىل، يف مجاعة أوقاهتا يف الصالة نقيم السكن يف فتيات نحن :السؤال
 ذلك؟ حكم فام الصالة، إىل لألخوات ًوجذبا الثواب يف رغبة اجلهرية الصالة يف

 لقوله بالقرآن؛ كان ولو صالة، يف كان ولو عنه، منهي للمرأة الصوت رفع :اجلواب
: $كان وإذا بالتصفيق وعوضهن التسبيح من فمنعهن .#للنساء والتصفيق للرجال التسبيح 
 منها ًقريبا يعني حوهلا ومن نفسها تسمع املرأة أن الفقهاء ذكر وقد شد،أ عنه فالنهي املكرفون يف
  .والتلبية الصالة، يف

 .التوفيق وباهللا



  ٢٣٧  

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الشيخ، فضيلة :السؤال
 األول الطفل تمي كي مؤقتة ملدة احلمل ملنع كوسيلة اللولب استعامل جيوز هل :وبعد
 ًخريا؟ اهللا جزاكم أفتونا األم من اللبن جتفف احلمل منع حبوب أن املعروف ألن الرضاعة؛

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 حتديد بقصد ال احلمل تنظيم بقصد كان إذا استعامله من ًرشعيا ًمانعا أرى ال :وبعد

 الرحم، رسطان يسبب قد واللولب الربط أن سمعت وقد أفضل، اهللا عىل لتوكلا أن إال النسل؛
 .والسالم ينبغي، ال بأس ما غري من املرأة عورة عىل الطبيب كشف إن ثم تركه، فاألوىل

 

 للرياض هبا وسافرت املنطقة، مستشفيات هبا راجعت وقد مريضة زوجتي :السؤال
 عنه فينتج الرئتني ضغط عىل يساعد احلمل وأن ملتهبة، ًمجيعا الرئتني أن اًطبي وثبت مرات عدة
 رعاية تستطيع ال أهنا إىل باإلضافة مستمر صناعي تنفس عمل إىل ونضطر التنفس، يف ضيق

 لظروفها ًنظرا للرحم، ًاستئصاال هلا نعمل أن قررنا لذلك قبل من أطفال ستة وعندها طفلها،
 والسالم؟ ذلك الرشع أباح إذا الصحية

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 إجراء من حينئذ مانع فال العدالة، ظاهرمها مسلمني طبيبني من التقرير كان إذا :وبعد

 تباح الرضورة وعند -والزوجة الزوج- الزوجني من كل رضا بعد للرحم استئصال عملية
 .التوفيق وباهللا ظورة،املح

 

 طالبتني اشرتاك أي واحد رسير يف الداخيل السكن يف الطالبات نوم حكم ما :السؤال
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 أفتونا يشء؟ فيه وليس الطيبة بالنية ذلك بأن وقوهلن األرسة وجود مع واحد رسير عىل بالنوم
 مأجورين؟

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة ،هللا احلمد :اجلواب
 بالصالة، الصبي يؤمر متى :باب سننه، من الصالة كتاب يف داود أبو روى فقد :وبعد

 أبيه عن شعيب، بن عمرو عن املزين، محزة أبو داود بن سوار طريق من مسنده يف أمحد واإلمام
 -رواية ويف- .أوالدكم -رواية يفو- .أبنائكم مروا$ : اهللا رسول قال :قال جده عن

 املراقد، :أي .#املضاجع يف بينهم وفرقوا لعرش، عليها وارضبوهم لسبع بالصالة صبيانكم
 .النوم ومواضع
 معروف؛ مقال فيه شعيب بن وعمرو هيم، محزة أبو داود بن سوار احلديث سند ويف
 مضاجع يف العارشة السنة متام عند األوالد بني التفريق أفاد وقد احلسن، قسم من إذن فاحلديث

 .فقط ًإناثا أو فقط، ًذكورا أو ًوإناثا ًذكورا كانوا سواء النوم
 مضاجعهم يف أوالدكم بني فرقوا :أي :الصغري اجلامع رشح القدير فتح يف املناوي قال

 .أخوات كن وإن الشهوة، غوائل من ًحذرا ًعرشا بلغوا إذا فيها ينامون التي
 وحمافظة هلم، ًتأديبا املضاجع يف بينهم والتفريق بالصالة، األمر بني مجع :الطيبي وقال

 فيجتنبوا التهم، مواقف يقفوا وأال اخللق، بني واملعارشة اهللا، حق أداء هلم ًوتعليام كله، اهللا ألمر
 .داود أيب سنن رشح املعبود عون من بترصف انتهى .املحارم

 عن ًوبعدا الشهوة، لغوائل ًدفعا منفردة نهنم واحدة كل تنام أن الشابات للبنات فينبغي
 .التوفيق وباهللا التهم، مواطن

 
 

 للسخرية ال لتذكرهن، األوقات بعض يف وامليش الكالم يف املدرسات تقليد حكم ما :السؤال
 .ًخريا جزيتم أفيدونا كذا؟ وتقول كذا متيش ألستاذةا :نقول ًمثال منهن

 مستفيدة سائلة                              
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 التذكر بنية وال السخرية بنية ال امليش يف وال الكالم يف ال املدرسات تقليد جيوز ال :وبعد

 ًإنسانا حكيت أين أحب ما$ : النبي قال وقد السخرية، إىل وتعود تتالشى لتذكرا نية أن مع
 .#وكذا كذا يل وأن

 لو كلمة قلت لقد :قال .قصرية أهنا صفية من حسبك$ : للنبي ل عائشة قالت وملا
 .التوفيق وباهللا اجلواز، عدم عىل أدلة وهذه .#ملزجته البحر بامء مزجت

 

 الساق؟ نصف حلد الثوب لبس حكم ما :السؤال
 متهتكة متربجة فهي فعلت وإن ساقها، نصف إىل ًثوبا تلبس أن للمرأة جيوز ال :اجلواب

 به، يلحق وما الزنا وهو الفجور، من اهللا يسخط ما إىل هذا بفعلها داعية تعترب ألهنا ًحراما؛ آتية
 عىل ذراع أو األقل عىل شرب بقدر ًذيال هلا وجتعل قدميها، يغطي ًثوبا تلبس املرأة أن واملفروض

 .األرض يف يسحب األكثر
 يا فاملرأة$ :- اإلزار ذكر حني- اهللا لرسول قالت ل سلمة أم أن احلديث ويف

 أخرجه .#عليه تزيد ال ًفذراعا :قال .عنها ينكشف إذن :قالت .ًشربا ترخي :قال اهللا؟ رسول
 ).٤١١٧( احلديث رقم الذيل، قدر :باب اللباس، كتاب يف وددا أبو

 النار، أهل من أهنن وأخرب عاريات، كاسيات النساء من صنف عن النبي أخرب وقد
 قوم بعد، أرمها مل النار أهل من أمتي من صنفان$ :قال اهللا رسول أن صحيحه يف مسلم فروى
 مائالت مميالت عاريات كاسيات ساءون الناس، هبا يرضبون البقر كأذناب سياط معهم

 مسرية من ليوجد رحيها وإن رحيها، جيدن وال اجلنة، يدخلن ال املائلة البخت كاسنمة رءوسهن
 نساء فيه وقدم أمتي، من صنفان :فيه وقال اللفظ، هذا من بقريب يعىل أبو رواه .#وكذا كذا

 .البقر كأذناب اطسي بأيدهيم ورجال :قوله وأخر مميالت مائالت عاريات كاسيات
 بن زيد عليه تابعه بل به ينفرد مل أنه غري رشيك لضعف ضعيف إسناده :املحقق قال ثم

 .مسلم عند احلميد عبد
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 بام يتأيد مل إذا إال الضعف به انفرد ما عىل يطلق وال احلفظ، سيئ القايض رشيك :قلت
 .سبق كام صحيح فاحلديث تأيد فإن مثله هو

 اإلسالم آداب يف وزهدهم والنصارى، لليهود وتقليدهم بابالش أمر من تعجبت ولقد
 :ذلك يف فقلت الرفيعة،

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 راية حلمل يوفقهم وأن الغواية، سبل جينبهم وأن اهلداية، لشبابنا اهللا أسأل النهاية ويف
 .التوفيق وباهللا والغواية الضالل تركها ويف النجاة، محلها يف ألن ؛اإلسالم

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا وفقه- الشيخ فضيلة :السؤال
 وقصة واملناكري واحلامورة املكياج استعامل النساء بني شاعت التي األشياء من إن :وبعد

 إفادتنا فنرجو املساحيق، من وغريها بالسواد الرأس وصبغة واملؤخرة املقدمة من شعرال
 ًخريا؟ اهللا جزاكم ذلك يف بالفتوى

 مستفيد سائل
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 تغيري ألهنا م؛حرا أهنا بالسواد الرأس وصبغة واملكياج احلامورة يف الصحيح القول :وبعد

 قوم يكون$ :بلفظ داود أيب سنن يف الوارد للحديث حرام فهو بالسواد الرأس صبغ أما اهللا، خللق
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 يف داود أبو أخرجه .#اجلنة رائحة يرحيون ال احلامم كحواصل بالسواد الزمان آخر يف خيضبون
 .يحنيالصح رجال ورجاله سننه، من الرتجل كتاب يف السواد، خضاب يف جاء ما :باب

 أنه بعضهم فذكر النسائي وال داود، أبو ينسبه ومل الكريم، عبد إسناده يف :املنذري قال
 بن الكريم عبد أنه بعضهم وذكر بسببه، احلديث وضعف أمية أبو املخارق أيب بن الكريم عبد

 وقول بحديثه، االحتجاج عىل ومسلم البخاري اتفق .الثقات من وهو سعيد أبو اجلزري مالك
 هذا يف الرواة بعض نسبه قد فإنه الصواب، هو اجلزري مالك بن الكريم عبد إنه الق من

 هذا الكريم عبد عن روى الذي فإن ًوأيضا اجلزري، الكريم عبد عن :فيه وقال احلديث
 ًأيضا وهو اجلزري، الكريم عبد عن بالرواية مشهور وهو الرقي، عمر بن اهللا عبيد هو احلديث

 ).١٠٨ص /٦جزء( املنذري للحافظ داود أيب سنن خمترص .ىانته اجلزيرة أهل من
 وهو الصحيحني، رجال سنده رجال وأن صحيح، احلديث أن هذا من تبني قد :قلت

 فاحلديث أنثى، أو ًذكرا كان وسواء للحية، أو للرأس كان سواء بالسواد، صبغ من كل يعم
 ًزاجرا الوعيد هبذا وكفى اجلنة، ريح يريح ال بأنه عمله من وتوعد العمل، هذا حتريم يف واضح

 .ورسوله اهللا عن جاء بام يؤمن ملن
 أوضح؛ فيه والتحريم ًمكروها، يكون أن أحواله فأقل للمرأة، الشعر قص ناحية من أما

 النبي قال وقد والفاجرات، بالكافرات ًتشبها إال يعملونه ال العمل هذا يعملون الذين ألن
: $منهم فهو بقوم تشبه من#. 

 .واملكياج باحلامورة لزوجها تتزين أن للمرأة جيوز :قائل قال إنف
 ، اهللا رسول وطاعة طاعته، عليهم وأوجب لعبادته، اخللق خلقTاهللا إن :قلت

 عرص من هبا واملعمول املسلمني، عند املألوفة املباحة الزينة رسوله لسان عىل هلم ورشع
 احليل مع املرشوعة الزينة هي التي والكحل ناءواحل الطيب من بعدهم ومن والتابعني الصحابة

 .الكفاية فيه ما
 هي ثم الكفار، عند من جاءت والتي املستحدثة الزينة من فهام واملكياج احلامورة أما

̈  :قال أنه اهللا لعنه إبليس عن ًحاكياTاهللا قال وقد اهللا، خللق تغيري  §
 «ª © ]فيه شك ال تغيري وهذا .]١١٩:النساء.  
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 ،املبتدعة األمور هذه يرتكوا وأن املرشوعة، الزينة عىل يقترصوا أن املسلمني عىل بفيج
 نبينا عىل اهللا وصىل القصد، وراء من واهللا جنته، يريدون كانوا إن ويذرون، يأتون فيام اهللا يتقوا وأن
 .وصحبه آله وعىل حممد

 

 اخلروج؟ عند املكياج وضع حكم ما :السؤال
 :ألمور حرام؛ أهنا واحلامورة املكياج حكم يف يل يظهر الذي :اجلواب

 األصيل لوهنا غري ًلونا تأخذ هبا تطىل التي والوجنة الشفة ألن اهللا؛ خللق تغيري إهنا ً:أوال
 .التغيري نفس هو وهذا

 K J :يقول I واهللا اإلسالم، أهل ينةز من وليست حمدثة، زينة ألهنا :ًثانيا
TS R Q P O N M L ]الزينة أن عىل يدل وهذا .]٢٤٠:البقرة 

 .-وصحبه آله وعىل وسلم عليه اهللا صىل- زمنه يف معروفة كانت التي الزينة هي املرشوعة
 ومتى مكذوب ألنه الزور؛ شهادة مثل مزور مجال والباروكة واحلامورة املكياج أن :ًثالثا

 وإن ، الشارع عنه هنى الذي الغرر من فهي لذلك حقيقتها؛ إىل األمور عادت األشياء هذه لتزا
 .عظيم خطر عىل هي أو ًمنكرا، آتية هي األجانب لرياها املحدثة الزينة بتلك تزينت

 بالكفار والتشبه هبم، تشبه استعامهلا ويف الكفار زينة من واحلامورة املكياج ألن :ًرابعا
 .#منهم فهو بقوم تشبه من$ :احلديث ويف حرام،

 واحدة؟ ضفرية الشعر جعل حكم ما
 يل يتبني ومل البغايا، عمل من بأنه ذلك وعلل مكروه، أنه العلم أهل بعض يرى :اجلواب

 .الكراهة وال املنع عىل ًدليال أعرف وال ذلك، فيه
 الرأس؟ وسط يف الشعر مجع وهي الكعكة، حكم ما

 من شعره ًعاقصا يصيل الرجل :باب سننه، يف داود أيب عند حديث فيه ورد :اجلواب
 وقد يصيل، قائم وهو ،t طالب أيب بن عيل بن باحلسن مر t رافع أبا أن وفيه الصالة، كتاب
 صالتك عىل أقبل :رافع أبو فقال ًمغضبا إليه ٌحسن فالتفت رافع، أبو فحلها قفاه، يف ظفره غرز
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 الشيطان، مقعد :يعني .#الشيطان كفل ذلك$ :يقول اهللا رسول سمعت فإين تغضب؛ وال
 ’ا .ظفره مغرز يعني

 دليل وفيه ثقات، رجاله وسائر السابعة، من مقبول األموي موسى بن عمران سنده ويف
 :أي الشيطان كفل بأنه احلديث يف وعلل الرأس، من الوسط يف الرأس شعر مجع كراهة عىل

 .التوفيق وباهللا اء،والنس الرجال يف عام النهي وهذا مقعده،

 

 اخللف؟ من واملفتوح الضيق لبس حكم ما :السؤال
 األعضاء، حجم حيكي ألنه األجانب؛ الرجال أمام الضيق لبس جيوز ال :اجلواب

 تقول ذلك تفعل التي املرأة وكأن الساق، برشة منه تظهر الذي الوراء من املفتوح لبس وكذلك
  !ذلك؟ من أخس حياء وقلة وقاحة :وأي إليها، فانظروا تعالوا بضاعتي هذه للرجال
 سيعذهبا لريوه األجانب الرجال أمام جسدها من ًشيئا تظهر من إن النساء، معرش يا

 .صاحبته تتب مل إن بالنارTاهللا
 هم وإذا التنور مثل يف عراة ونساء ًرجاال رأى النبي أن :البخاري صحيح ويف

 وأكثروا وفزعوا -صاحوا :يعني- ضوضوا اللهب جاءهم فإذا منهم، أسفل من هلب أتيهمي
 والزوجات األزواج لغري العورات من اهللا حرم ما يظهرون الذين أن احلديث هذا ويف اللغط،
 .والسالم املشيئة، حتت القيامة يوم وهم الربزخ، يف ذلك عىل يعذبون

 

 ونظنك بالتدريس، يعملن والالئي زوجاتنا ملرافقة جئنا باململكة مقيمون نحن :ؤالالس
 الزوجة، دخل هو األساس ولكن حمدود؛ فدخله وبالتايل ثابت؛ عمل لديه ليس املرافق أن تعلم
 :بالتحديد كاآليت املرافق وضع أن العلم مع الدخل؟ هذا يف رشعي نصيب للزوج فهل

 .زوجته مرافقة أجل نم ببلده العمل ترك أنه
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 .البيت مرصوفات ضمن يدخل منتظم والغري البسيط لعمله دخل من عليه حيصل ما
 .الزوجة حلساب حتول الراتب من تبقى التي النقود

 .ًتقريبا سنة عرشة إحدى احلالة هبذه املرافق وجود عىل مر
 األعامل عضبب يقوم فإنه ًدخال منه ويكسب فيه، يعمل قد الذي العمل إىل باإلضافة

 .الزوجة عمل اختصاص من هي والتي املنزلية
 املرافقني من ًكثريا هيم األمر أن وخاصة وحمددة، موضحة إجابة فضيلتكم من نريد
 .اجلزاء خري اهللا وجزاكم

 باململكة مقيم           
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 عىل دعيت لو املرأة إن :يقولون الفقهاء فإن ولذلك للزوج؛ ملك تهاووق الزوجة :وبعد

 وقتها أن نعلم وهبذا بإذنه، إال تذهب أن هلا يكن مل زوجها ومنعها احتضاره، حالة يف أبيها
 أن يف احلالة هذه يف هو واضطر التدريس، يف معظمه رصفت وقد وقتها له كان وإذا له، مستحق

 تأيت حتى للغذاء والطبخ يصلحهم، بام لألطفال والقيام البيت، حراسة من يلزمها كان بام يقوم
 البيت، ربة كأنه هو فصار حقهام، يف القضية وانعكست جاهز، يشء وكل الدوام من زوجته

  .مكاهنا يف وهو مكانه، يف هي وصارت
 ايلم هذا :تقول أن هلا جيوز فال مرتبها يف  حقا املرافق للزوج إن :أقول ذلك أجل ومن

 العمل، استطاعت ما بحقه وسامحه به يقوم بام وقيامه وجوده لوال فإنه يشء، لك ليس وأنت
 الرجل بني بالتفاهم ذلك ويتم له، الذي باحلق تعرتف وأن ذلك، له تعرف أن عليها فيجب
 .التوفيق وباهللا والثلث، الربع بني يرتدد أنه نظري ويف ذلك، عىل واملرأة

 

 يوجد وال البرص، كفيف بأنه ًعلام الكلية لطالبات الرجل تدريس حكم ما :السؤال
 إليه؟ تنظر وأن البد إليك يتحدث ملن السامع أن بحجة إليه تنظر من حكم وما سواه،

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
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 .برشوط الكلية لطالبات األعمى الرجل تدريس جيوز :وبعد
 .ختصصه يف أنثى مدرسة توجد أال :األول الرشط
 .نفسه يفً عدال هو يكون أن :الثاين الرشط
 .ستارة وبينهن بينه جتعل أن :الثالث الرشط
 له زوجة أو حمارمه من كانت وإن مأمونة السن كبرية فراشة معه جتعل أن :الرابع الرشط

 .األسئلة وتبلغه واخلروج الدخول عند عصاهب تقوده أوىل، كان
 إليه، النظر يمعن وال عنه، أبصارهن يغضضن أن الطالبات عىل جيب :اخلامس الرشط

 :قيس بنت لفاطمة النبي قول ذلك عىل والدليل إليه، حاجة ال بكالم إليه ينبسطن وال
 .صحيح حديث .#يراك فال ثيابك تضعني أعمى رجل فإنه مكتوم؛ أم ابن عند اعتدي$

 .ضعيف فهو .#أنتام أفعمياوان$ :حديث أما
 اجلامعة يف وأكمل سامطة معهد معهدنا يف درسوا ممن وهو اليمن، يف ًمدرسا أن وأذكر
 يف درسنا كان مرة ذات :قال فرتة، فعمل للبنات ًمدرسا فعني بلده عىل عاد ثم اإلسالمية،

 ما باألسئلة أحرجوه .#جهدها ثم األربع، اشعبه بني جلس إذا$ :حديث إىل وصلنا فلام الغسل،
 يف أدرس ال :هلم وقلت مرجعي إىل فذهبت :قال جهدها معنى ما األربع، هي وما شعبها، بني معنى

 اهللا، عىل ورزقي فأقيلوين، وإال البنني مدارس يف ًعمال تعطوين أن أردتم إن البنات، مدارس
 .يقالتوف وباهللا البنني، مدارس يف عني يومها ومن

 
 
 
 

*     *     * 
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 * * 

 

 باالشرتاك وقمنا ًوصاحبا ًأخا يل أن أفيدكم وفيه هذا، سؤايل لكم أقدم وبعد :السؤال
 يزجته  أثناء ولكن آخر؛ ًدكانا نفتح :قالوا ثم أشهر، سبعة حوايل واستمررنا دكان فتح يف

 .الدكان بسبب خالف أخي وبني بيني حصل للبضاعة الثاين الدكان
 ذلك، يف عازم وأنا أمي، بحرم عيل حرام وهو ًإطالقا، أريده ال أنا الدكان هذا له :وقلت

 بيننا وحصل الزمان ودار أخي، مع االشرتاك عىل بإجباري وقام بيننا باخلالف أيب وسمع
 أي وأجربين أخرى، مرة بتحريمها وقمت ًمجيعا، الدكاكني ترك عىل وعزمت آخر، خالف
 يل جيوز فهل أصنع ماذا أدري ال حمتار اآلن وأنا الرشكة، هذه يف البقاء عىل أخرى مرة والدي
 .والسالم مأجورين، أفتونا ال؟ أم للرشكة الرجوع

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 عرشة وهو الثاين التحريم يف يمني وكفارة األول، التحريم يف يمني ارةكف يلزمك :وبعد

 .والسالم ،ألخيك رشاكتك يف وتبقى مساكني عرشة عىل توزع كفارة لكل أرز كيلو

 

 فهل اليمني بذلك يقصد وهو ًزيدا؟ أكلم ما توبة أو التوبة عيل :قال رجل :السؤال
 الكفارة؟ يوجب حلف ذلك يكون

 ًيمينا ينعقد ال اللفظ هذا أن يظهر الذي بل ًيمينا التوبة َّعد َمن أر مل البحث بعد :اجلواب
 احللف جيوز ال هذا ومثل املخلوق، فعل من والتوبة املخلوق، بفعل حلف ألنه النية؛ مع حتى
  .نواه ولو ًيمينا، ينعقد وال به،

 .التوفيق وباهللا
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 أن املقرض أبى إعادته أراد وملا املال؛ من ًمبلغا له صديق من شخص اقرتض :السؤال
 أحدمها عىل جيب فهل يأخذه أال ًأيضا املقرض فحلف يأخذه أن املقرتض عليه فحلف يأخذه،
 فصيل؟الت أرجو اللغو من اليمني هذه تعترب أم كفارة

 ألحدمها ينبغي للمقرتض وبالنسبة ماله، أخذ من منع الذي للمقرض بالنسبة :اجلواب
 يمينه، عىل منهام كل أرص فإن املقرض :أي املالك، صاحب بذلك واألوىل يمينه، عن يكفر أن

 .التوفيق وباهللا عنهام، به ويتصدق حمتسب فليأخذه

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة املكرم :السؤال
 عن فتوقفت ًابنا ببطنها أن النذر بعد يل تبني ثم يل نعجة أذبح أن هللا نذرت لقد :وبعد

 واهللا ابنها، وضع بعد إىل ذبحها أؤجل أو أذبحها هل إفتائي فضيلتكم من فأرجو ذبحها،
 حيفظكم؟

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم لصالةوا هللا، احلمد :اجلواب
 ال ًعشارا وكوهنا النذر، تنفذي أن عليك جيب فإنه ذبحها نذرت قد وأنت كان إذا :وبعد

 تذكية يعد األم تذكية أن :أي .#أمه ذكاة اجلنني ذكاة$ :يقول فالنبي النذر، تنفيذ ذلك يمنع
 .بطنها يف ملا

 :أمرين يفيد احلديث وهذا
 .-ًحامال :أي- ًعشارا كانت وإن الدابة، ذبح جواز :األول
 .كافية أمه فذكاة ذكاة، بدون أكله جيوز جنينها أن :الثاين
 ذكي إذا إال اجلنني أكل جيوز ال :فقالوا احلنفية، وخالفت اجلمهور، مذهب وهذا
 .التوفيق وباهللا املتقدم، للحديث األول؛ والصحيح



  ٢٤٨  

 

 أال واحدة أي مع الكتاب هذا وجدت إن فأقسمت كتاب، منها ضاع فتاة :السؤال
 احلكم؟ فام رسيرها، وعىل غرفتها يف الكتاب فوجدت غرفتها، تدخل

 .التوفيق وباهللا غريها، عند جتده مل ألهنا يشء؛ عليها ليس :اجلواب

 

 فغضبت، فرجها غري زوجته من عضو عىل يده مد أنه :ويقول يسأل، رجل :السؤال
 التحريم هذا يعترب فهل ابنتي، عيل حترم كام منك العضو هذا يدي متس أن عيل حيرم :فقال

 يمني؟ كفارة فيه الذي التحريم من أو ًظهارا،
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 بعد يل يرتجح فالذي امرأته، عجيزة هو يده متسه أن حرم الذي العضو كان اإذ :وبعد

 كان إذا أما ظهار، كفارة فيه ًظهارا يكون أنه شاهبها وما املسألة، يف اخلالف عىل واالطالع املراجعة
 .أعلم واهللا فيه، يمني كفارة فالتحريم، املحرم من ملسه يمكن مما العجيزة غري هو العضو

 

 أن ما يشء يل حصل إن نذرت إنني حيث يل الرشعي احلكم بيان منكم أرجو :السؤال
 وأبنائي أنا وآلكل جلامله، ولكن املكان، يف ًاعتقادا ليس فيه أذبحها ًمكانا وخصصت ذبيحة، أذبح
 املكان، ذلك إىل الذهاب عيل يشق ولكن عليه؛ النذر علقت ام يل حصل وقد فيه، الذبيحة من
 بيتي؟ يف الذبيحة أذبح أن يل فهل

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 إليه؛ الذهاب عليك يشق أنه اهللا علم فإن املكان أما به، الوفاء عليك جيب الذبح :وبعد



  ٢٤٩  

 باملكان، الوفاء عدم مقابل مساكني لعرشة أرز كيلو عرشة يمني فارةك وأخرج بيتك، يف فاذبح
 .والسالم ،#يمني كفارة النذر كفارة$ :الصحيح احلديث ويف

 

 عرشة ثالثة أفطرت الشهر أول ويف مكة، يف رمضان شهر تصوم أن نذرت امرأة :السؤال
 ًيوما عرش ثالثة قضاء عليها وفضل هناك، الباقي لصيام مكة إىل ذلك بعد اجتهت ثم بعذر، ًيوما
 غريها؟ بلد يف أم مكة يف تصومها هل

 يف تصومها أن فعليها األداء حيكي والقضاء مكة، يف الصيام حمل عينت إهنا :اجلواب
 .التوفيق وباهللا أعلم، واهللا نذرت، كام مكة،

 

 بعض شخص من وحصل املنكر، عن والنهي باملعروف األمر هيئة يف أعمل :السؤال
 عيل، وطاحوا عليه حلفت بعدما املسجد يف اجلامعة مع صىل بأنه ًعلام السجن أدخله أن وحلفت تأخري
 عرشة كفارة خرجتوأ يميني، عن فرتاجعت بالصالة له وشهدوا أشخاص، عدة فيه شفعوا :أي

 السجن؟ إدخاله أو اليمني، كفارة املوقف هذا تكرر إذا أفضل فأهيام أرز كيلو
 هو الذي وأت يمينك عن فكفر منها ًخريا غريها ورأيت يمني عىل حلفت إذا :اجلواب

 .التوفيق وباهللا التوبة، أظهر الرجل كان إذا اهللا شاء إن صواب عملته وما خري،

 

 احلكم؟ فام األشخاص، أحد بيت أدخل أن نفيس عىل حرمت رجل أنا :السؤال
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 الرب أو األزر من كيلو مسكني لكل مساكني عرشة إطعام وهي كفارة، عليك :وبعد

 .التوفيق وباهللا جيوز، ال فاهلجران املسلم يكأخ بيت تدخل أن عليك وجيب احلنطة،



  ٢٥٠  

 من هبا لتخرج متتابعة أيام ثالثة صيام فعليك اإلطعام عن ًعاجزا كنت إذا :ملحوظة
 .التوفيق وباهللا اليمني، هذا تبعة

 

 أن جيوز هل فقط، قراءالف عىل وتقسيمه كبش ذبح نذر عيل الشيخ، فضيلة :السؤال
 مع هبا أرسل أو هبا؟ يشرتي وهو ًنقودا بدله أعطيه أو كأضحية الفقراء ألحد الكبش أعطي
 صدقة؟ ويرتكه ويذبحه هناك من هبا فيشرتي احلجاج أحد

 الفقراء عىل وتقسيمه هنا، تقسيمه نذرت الذي الكبش تذبحي أن عليك :اجلواب
 .لتوفيقا وباهللا أفضل، فهو تعرفينهم الذين

 

 بيوت؛ سبعة من أطلب أن ولدي اهللا شفا إن تعاىل هللا نذرت إين الشيخ، فضيلة :السؤال
 النذر؟ هذا نحو عيل جيب فامذا ابنتي اهللا شفا وقد بيوت، سبعة من متسولة أكون :أي

 .وصحبه آله عىلو اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 فليطعه، اهللا يطيع أن نذر من$ :احلديث ويف به، الوفاء جيوز ال معصية النذر هذا :وبعد

 تفعليه، أن لك جيوز فال معصية؛ حاجة بدون والسؤال .#يعصه فال اهللا يعيص أن نذر ومن
 .التوفيق وباهللا النذر، هذا يف يشء عليك وليس

 

 أو أوالدي أحد بيت أدخل أن نفيس عىل حرمت عجوز امرأة أنا الشيخ، فضيلة :السؤال
 احلكم؟ فام أكلمه،

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب



  ٢٥١  

 أشد ذلك يف قرابة كانوا إذا أما قرابة، غري كانوا ولو حرام، املسلمني بني التهاجر :وبعد
 أن وعليه بيته، وتدخيل ولدك وتكلمي يمينك، عن تكفري أن فعليك رحم؛ قطيعة يكون ألنه
 .التوفيق وباهللا مؤنة، وكفاية وخدمة طاعة، من معنى من الرب كلمة حتمل ما بكل يربك

 
 

 األيامن؟ بعدد كفارات عيل أم واحدة كفارة عيل فهل فيها حنثت كثرية نأيام عيل :السؤال
 كفارة فعليه يكفر أن قبل واحد يشء عىل متعددة ًأيامنا اإلنسان حلف إذا :اجلواب

 ًأيامنا حلف وإن أخرى، كفارة عليه وجبت التكفري، بعد أخرى مرة حلف ثم َّكفر فإن واحدة،
 ففي بكر، سيارة يف أركب ال عمرو، عىل أسلم وال زيد، بيت أدخل ال واهللا :مثل متعددة أشياء عىل
 زوجته حرم فإن لأليامن، بالنسبة هذا ًمجيعا فيها حنث إذا كفارة األيامن هذه من واحد كل

 .تناسبه كفارة منها كل يف عليه وجب اجلميع يف وحنث يطأها، أال وآىل منها وظاهر
 ستني إطعام أو متتابعني، شهرين صيام أو رقبة، عتق وهي ظهار، كفارة الظهار ففي

 .ًمسكينا
 ًيمينا،Tاهللا سامه يمني التحريم ألن يمني؛ كفارة منها كل يف واإليالء، التحريم ويف
! " # $ % & ' )( *  :-قائل من جل- فقال اليمني، كفارة عىل به وأحال
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 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 بصوم بدأت وقد ابني، شفي إذا ًشهرا، أصوم أن ونذرت ابني، مرض امرأة إنني :وبعد

 يل جيوز هل واآلن ومنعت بكبش نكع نتصدق :وقال والدي وقام ًمريضا، يزال ال وابني النذر،



  ٢٥٢  

 للقادر سواء الصيام بدل التصدق جيوز وهل الصيام؟ تفريق جيوز وهل مريض، وولدي الصيام
 .مأجورين أفتوين القادر؟ وغري عليه

 .مستفيدة سائلة
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 فإذا شفي، إذا إال الصوم يلزمك فال ولدك؛ شفاء عىل النذر َّعلقت وأنت مادام :وبعد

 كنت وإن التتابع لزمك التتابع نويت كنت فإن النذر، وقت نويت ما عىل الصوم لزمك شفي
 .ًيوما وعرشين تسعة وتصومني التفريق، لك جاز التتابع تنوي ومل أطلقت

 أن إال والبد، وميتص أن عليك بل جيوز؛ ال فإنه الصوم، عىل قادرة وأنت التصدق وأما
 إال كيلو يوم كل عن تطعمي أن لك جيوز ٍفحينئذ التنفيذ، قبل برؤه يرجى ال مرض عليك يطرأ
 .التوفيق وباهللا الرب، أو األرز، من ربع

 

 اهللا أشهدت :وقالت وذهبت بيتال له تركت حتى زوجها مع ختاصمت امرأة :السؤال
 .والسالم قالتها؟ التي الكلمة يف يشء يلزمها فهل رجعت ثم أرجع، لن أين ومالئكته

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 .التوفيق وباهللا إليه، وتتوب اهللا، تستغفر أن إال يشء املرأة هذه يلزم أراه فال :وبعد

 

 ذلك؟ حكم فام املصحف عىل وزوجته أوالده فحلف مال عليه ُرسق رجل :السؤال
 يكون والتغليظ اليمني، يف التغليظ باب من فهو عليه والتحليف املصحف أما :اجلواب

 .املكان ويف الزمان، يف
 املسجد منرب ندع أو العرص، صالة وباألخص الصالة، بعد يكون :الزمان يف فالتغليظ

 املكان، يف تغليظ فهو اجلامع املسجد منرب عند كان فإن واملكان، الزمان يف تغليظ وهذا اجلامع،



  ٢٥٣  

 .ذلك عىل ًدليال هلم أعرف وال ًتغليظا، املصحف عىل احللف يعد الناس وبعض
 فقد .#كقتله املؤمن ولعن$ :الصحيح احلديث ويف التحريم، أشد حرام فهو اللعن وأما

 عظيم وهو اللعن، يف يتساهلون الناس من وكثري كقتله، اإلثم يف املؤمن لعن النبي جعل
 .والسالم ذلك، عن االنتهاء فيجب وفظيع

 

 ًيمينا؟ يعد اهللا بإذن كذا يكون أن يمكن واهللا املرء قول هل :السؤال
 فهو نية عقد غري من اللسان عىل جرى ما أما النية، عليه انعقدت ما اليمني :اجلواب

 .التوفيق وباهللا للحنث، ًرافعا يعترب اليمني بعد االستثناء إن ثم ًلغوا، يعترب

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا وفقه- الشيخ فضيلة :السؤال
 كفارة أيام ثالثة فصمت فعلت ثم ًشيئا، أفعل أال ىلع حلفت السن كبري رجل أنا :وبعد

 وبصرية ًعلام زادكم اآلن؟ أفعل فامذا العلامء ذكر كام الرتتيب عىل الكفارة بأن علمي لعدم يمني
 وتقوى؟

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وباهللا اإلطعام، عىل قادر وأنت الصيام،ب كفرهتا التي الكفارة تقيض أن عليك جيب :وبعد

 .التوفيق

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 اتفق وقد خاله، عند ألخي وخطب والدي وتقدم اهللا كتب قد وهو سؤال، لدي :بعد أما

 املهر، ضمن من املال من ًمبلغا خايل وطلب بينهام تفاهم سوء حصل ولكن املهر؛ عىل يلوخا أيب



  ٢٥٤  

 إىل بالكالم بينهام الوسيط ذهب فلام ًشيئا أزيد لن أمي بحرم حرام واهللا :وقال رفض أيب ولكن
 :قال األول يمينه ضمن أيب وكذلك ابنه، أزوج لن أمي بحرم حرام واهللا وأنا :وقال غضب خايل
 خلايل املبلغ دفع وحتملت أنا فتدخلت أخرى، مرة اإلنسان هذا بيت أدخل لن أمي بحرم محرا

 .ولده زواج هو الذي الزواج هذا أحرض لن أمي بحرم فحرام أنا أما :قال أيب ولكن
 عليه، املتنازع املبلغ بدفع أنا وتكفلت بينهام وأصلحوا بينهام، اخلري أهل توسط ولكن

 .وحتريمهام يمينيهام عن كفارة من عليهام ماذا يسأالن واآلن بينهام الصلح تم واآلن
 اهللا ورمحة عليكم والسالم ًخريا، اهللا وجزاكم أمكن، إن  خطيا ذلك عىل البيان أرجو

 ش .ع .م اهللا يف حمبكم                       وبركاته؟
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب

 عىل هو وإنام منهام؛ واحد كل من الزوجة عىل ليس األم بحرم التحريم دام فام :دوبع
 األرز من كيلو عرشة وهي يمني، كفارة يؤدي أن منهام واحد كل عىل جيب فالذي غريها يشء
 ومن املبلغ، دفع من حرم الذي وعىل فقراء، بيت ألهل أو مساكني، لعرشة )احلنطة( الرب أو

 .كفارتني عليه اآلخر بهصاح بيت يف الدخول
 عليه فكذلك أبيه بيت يدخل ال وأنه ًفالنا، يزوج ال أنه وحرم حلف، كان إذا الثاين وكذلك

 .كفارتني
 يشء عىل حلفه كان ومن كفارتني، عليه وجبت شيئني عىل حلفه كان من أن :املهم

 .التوفيق وباهللا واحدة، كفارة فعليه واحد

 

 احلكم؟ فام تغتسل، أن وقبل احليض، من الطهر بعد زوجته جامع رجل :السؤال
¨ :قال الذيTاهللا عىص قد يعترب :اجلواب  § ¦ ¥ ¤ £ ¢© 

 إليه، ويتوب اهللا، ويستغفر -وثمن جرام اثنني :أي- دينار نصف كفارة وعليه .]٢٢٢:البقرة[
 .التوفيق وباهللا



  ٢٥٥  

 

 شهر ملدة بيت ألهل الصيام عىل تقدر ال عاجزة أم عن صدقة إعطاء جيوز هل :السؤال
 الصدقة هذه مقدار وما واحد، يوم يف واحدة مرة وتعطيهم الثالثني يبلغ ال وعددهم رمضان،

 .ًخريا اهللا وجزاكم لصحيح؟ا هو فام يصح ال هذا كان وإذا بالكيلو؟ األرز من
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 فيصرب برؤه يرجى من أما برؤه، يرجى ال الذي للمريض ترشع الصيام عن الكفارة

 .يقضيه ثم يربأ، حتى
 واملرىض العاجزين الشيوخ من الصوم يستطيع ال عمن اإلطعام أو الكفارة، قدر أما

 لكل الكيلو املتصدق أكمل وإن الرب، أو األرز من ربع إال كيلو فهو برؤهم، يرجى ال الذين
 .التوفيق وباهللا فحسن، شخص

 

 يف زوجتي بارشت ثم ًصائام، مكة يف وبقيت مكة، إىل رمضان يف سافرت :السؤال
 احلكم؟ فام الفطر أنو ومل النهار،

 فقد أنزلت كنت فإن متوفرة، لديك والشهوة شاب، وأنت طاملا ذلك جيوز ال :اجلواب
 الكفارة؛ عنك وتسقط إليه، وتب اهللا، واستغفر اليوم، ذلك تقيض أن وعليك صومك، بطل
 .التوفيق وباهللا السفر، حكم يف ألنك

 

 يف وأرغب الكبائر، من أهنا ويمكن الغلطات، ضبع عيل صارت شخص أنا :السؤال
 الشباب، غمرة ويف جهالة إال سويتها وما ًمجيعا الذنوب يغفر أن اهللا وأسأل منها، التخلص

 وسؤايل غريي؟ عن املسئولية حتملت قد وأكون ًواضحا، ًتفصيال واحدة كل عن إفتائي أرجو



  ٢٥٦  

 رمضان؟ هنار يف اجلامع حكم ما هو
 .Tاهللا يغضبان أمرين فيها مجعت يةالقض هذه :اجلواب
 عتق وهي املجادلة، سورة أول يف كام كفارته جتب وهذا رمضان، هنار يف اجلامع :األول

 لك جاز تستطيع ال أنك اهللا علم فإن متتابعني، شهرين صيام أو ممكن، غري اآلن وهذا رقبة،
 كفرت فإن األرز؛ من وكيل مسكني لكل ًمسكينا ستني تطعم أن وهو اإلطعام، إىل االنتقال
 .يصح مل الصيام عىل قادر وأنت باإلطعام

 أصوم أن زوجتي والدة تعرست حينام نذرت أنا :قلت حيث بالنذر وفائك عدم :والثاين
 احلكم؟ فام بذلك أوف ومل أيام، ثالثة

 توف ومل أيام ثالثة تصوم أن زوجتك والدة تعرست حينام نذرت إنك تقول :اجلواب
 اآلن، النذر هبذا تويف أن عليك فإن ختارجت؛ قد زوجتك كانت إذا أنه أفيدك وعليه بنذرك،

  .بذلك إال ذمتك تربأ وال
 .التوفيق وباهللا

 
 
 

*     *     * 
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 * * 

 

 احلبوب أستعمل كنت أين رغم لمح وحدث معارة، البالد هذه إىل جئت مدرسة أنا :السؤال
 ثالثني عمره وكان اجلنني أجهضت فقد لذلك احلمل، يف النوم أكثر ولكوين للحمل، املانعة
 عن التكفري أريد واآلن قتل، جريمة معناه اإلجهاض أن عرفت ذلك وبعد ًيوما، أربعني أو ًيوما
  متتابعني؟ شهرين صومال أستطيع ال أين الرغم عىل احلل فام املوت، خشية اجلريمة هذه

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 نطفة، زال ما اجلنني فيها يكون التي األوىل األربعني يف تم قد اإلجهاض كان إذا :وبعد

 ال$ :العزل عن النبي قال وقد العزل، عىل يقيسونه الفقهاء بعض ألن يشء؛ فيه ليس فهذا
 جنني يف إال تكون ال الكفارة أن كام .#ستخلق إال خلقها اهللا يريد نسمة من فام تفعلوا أال عليكم
 .املوفق واهللا ًوعرشا، أشهر أربعة بعد أي الروح، فيه نفخ

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 يد أو اليد عالمات عليه ووجد ًميتا، الطفل وجد احالصب ويف ابنها، مع أم نامت :وبعد

 .الطفل وعنق وجهه عىل البناجلة وعالمة األم
 ذلك؟ يف كفارة من األم عىل وما ال، أم باخلطأ قتل قد الطفل يعترب هل سؤايل

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وعليها خطأ، قتل فهو ذلك بسبب ومات عليه، املتحت أهنا اتضح قد كان إذا :وبعد

  .لذلك كفارة متتابعني، شهرين صيام
 .التوفيق وباهللا
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 احلكم؟ فام آخر قتل عىل أكره من :السؤال
 عىل القصاص أن إىل ذهبوا فاجلمهور خالف، ففيه آخر قتل عىل أكره من :اجلواب

 فدى املكره أن وذلك ؛وأمحد والثوري والشافعي مالك ذهب وإليه املأمور وهو للقتل، املبارش
 قول وهو املأمور دون اآلمر عىل القتل أن إىل حنيفة أبو وذهب قتله، عىل أكره من بقتل نفسه

 .الظاهري عيل بن داود وقول للشافعي

 

 :- تعاىل اهللا حفظه- املحدث العالمة الشيخ فضيلة :السؤال
 أفتونا خيتلف أنه أو واحد، وحده واحد، حكمه املرأة أو الرجل يف اللواط هل :هو سؤايل
 مأجورين؟

 أمة إال أحد يعملها مل فاحشة وهذه امرأة، أو رجل يف اللواط حكم عن السؤال :اجلواب
¥ ¦ §̈  ©  ª :يقول حيث عباده عىل قصه ما اهللا فعل وقد واحدة،

 ¯ ® ¬ «³ ² ± °   ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´
À ¿ ¾ ]كثرية آيات ويف .]٨١-٨٠:األعراف. 

 التي والفواحش املنكرات أعظم من وأهنا الفعلة، هذه حتريم عىل العلم أهل أمجع وقد
 .لوط قوم يف الواردة لآليات اهللا حرمها

  .#دبرها يف امرأة أتى من اهللا لعن$ : النبي ولقول
 .-أدبارهن :أي- .#حماشهن يف النساء تأتوا ال احلق من حيييست ال اهللا إن$ : وقوله
 فالفحش أجنبية كانت إذا أما دبرها، يف المرأته الرجل وطء يف واردان احلديثان وهذان

 .واملفعول الفاعل يف اللوطية حد يف اختلفوا ولكن ،امهل الزم واحلد أعظم، واملنكر أشد
 ):’١٣٥٧( خليفة عثامن ط )١١٧ص/٧ج( األوطار نيل يف : الشوكاين قال
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 من وأنه حتريمه، عىل اتفاقهم بعد به واملفعول للواط، الفاعل عقوبة يف العلم أهل اختلف وقد$
 أن إىل الصحابة من ذكره تقدم من فذهب فاعله، ولعن حتريمه، يف املتواترة لألحاديث الكبائر
 والنارص، الشافعي، ذهب ليهوإ به، ًمفعوال أو ًفاعال كان سواء ًبكرا كان ولو القتل، حده

 .لالحتجاج ينتهض وجمموعه وذكرناه املصنف ذكره بام واستدلوا إبراهيم، بن والقاسم
 ذنبه، لعظم بالنار حيرق ثم يقتل أنه عيل عن فروي اللوطي؛ قتل كيفية يف اختلفوا وقد

  .t بكر أبو ذهب ذلك وإىل
  .حائط عليه يلقى أنه ب وعثامن عمر وذهب
 :يعني- الشفاء صاحب حكى وقد البلد، يف بناء أعىل من يلقى أنه إىل عباس ابن وذهب

 ومالك والزهري الشعبي عن البغوي وحكى القتل، عىل الصحابة إمجاع - عياض القايض
 .وإسحاق وأمحد والشافعي مالك عن الرتمذي ذلك وحكى يرجم، أنه :وأمحد

 .امللك عبد بن وهشام الزبري، بن اهللا عبدو وعيل، بكر، أبو بالنار اللوطية حرق :املنذري وقال
 والثوري، والنخعي، وقتادة، واحلسن، رباح، أيب بن وعطاء املسيب، بن سعيد وذهب
 الزنا، حد اللوطي حد أن إىل له قول يف والشافعي ،حييى واإلمام طالب، وأبو واألوزاعي،

 ’ا.املحصن ويرجم ويغرب، البكر فيجلد
 إيالج ألنه الزاين؛ عىل بالقياس القول هذا يف أخذوا ابلةاحلن عند املشهور وهو :قلت

 وإذا زانيان، فهام الرجل الرجل أتى إذا$ :ًمرفوعا موسى أيب حديث أما الزنا، فأشبه فرج يف فرج
 .منكر حديث فهو .#زانيتان فهام املرأة املرأة أتت

 واحلديث أعرفه، ال :البيهقي وقال ،حاتم أبو كذبه الرمحن عبد بن حممد فيه :البيهقي قال
 .اإلسناد هبذا منكر

 الفضل بن برش وفيه آخر، وجه من الكبري يف والطرباين األزدي، الفتح أبو وأخرجه
 .جمهول وهو البجيل

 .#زانيان فهام الرجل الرجل أتى إذا$ :موسى أيب حديث :الغليل إرواء يف األلباين قال
 النيل ويف الفضل، بن برش األخري سمى أنه إال ذكرمها؛ سبق اللذين بالرجلني علله ثم ضعيف،

 .اجلامعة له روى ثقة املفضل بن برش فإن ِّبني؛ خطأ وهو املفضل، بن برش
 لوط، قوم عمل يعمل وجدمتوه من$ :ًمرفوعا عباس ابن حديث املسألة هذه يف والعمدة
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 داود أبو رجهأخ صحيح، :وقال ،)٢٣٥٠( رقم اإلرواء يف ذكره .#به واملفعول الفاعل فاقتلوا
 عبد طريق من كلهم )٣٥٥ص/٤ج( واحلاكم ،)٢٥٦١( ماجه وابن والرتمذي، ،)٤٤٦٢(

 عكرمة، عن به عمرو أيب بن عمرو عن بالل بن سليامن طريق فمن احلاكم غري ،حممد بن العزيز
 .الذهبي ووافقه اإلسناد صحيح فقال عباس، ابن عن

 .ضعيف وأكثرها شواهد،ال ساق ثم .قاال كام وهو :قلت :األلباين قال
 :األصم يعقوب بن حممد العباس أيب طريق من )٢٣٢ص/٨ج( البيهقي رواه :قلت

 وأورده املطلب، موىل عمرو عن بالل، بن سليامن عن وهب، حدثنا :سليامن بن الربيع حدثنا
 عن عكرمة، عن عمرو، عن ،-الدراوردي :يعني- حممد بن العزيز عبد طريق من آخر بسند
 واملفعول الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل وجدمتوه من$ :قال اهللا رسول أن عباس ابن
 .حسن والثاين صحيح، األول والسند .#به

 البخاري هلم روى رجاله بسند عكرمة يف ًمتابعا عمرو أيب بن لعمرو البيهقي وروى
 وكان ر،بالقد رمي صدوق الناجي منصور بن عباد وهو عكرمة يف املتابع أن إال ومسلم،
 يعمل الذي يف النبي عن عباس، ابن عن عكرمة، عن املتابع ولفظ بآخره، وتغري يدلس،
 :قال البهيمة يأيت والذي حمرم، ذات عىل يقع الذي ويف نفسه، يف يؤتى والذي لوط، قوم عمل

 :قال اللوطية مع يوجد البكر عن سئل أنه عباس ابن إىل صحيح بسند البيهقي وروى .#يقتل$
 .#جمير$

 ريض- الصديق بكر أيب إىل كتب الوليد بن خالد أن$ :إرسال فيه بسند البيهقي وروى
 تنكح كام ينكح العرب نواحي بعض يف ًرجال وجد أنه له يذكر خالفته يف -عنهام تعاىل اهللا

 عن فسأهلم اهللا رسول أصحاب من الناس مجع - عنه تعاىل اهللا ريض- بكر أبا وأن املرأة،
 مل ذنب هذا إن :قال -عنه تعاىل اهللا ريض-  طالب أيب بن عيل ًقوال يومئذ أشدهم نم فكان ذلك
 فاجتمع .بالنار نحرقه أن نرى علمتم قد ما هبا اهللا صنع واحدة أمة إال األمم من أمة به تعص
 إىل -عنه تعاىل اهللا ريض- بكر أبو فكتب بالنار، حيرقه أن عىل اهللا رسول أصحاب رأي
 .#بالنار حيرقه أن يأمره يدالول بن خالد

 .مرسل هذا :البيهقي قال
 ولكن قتله؛ عىل أمجعوا الصحابة وأن مرسلة كانت وإن مشهورة، قصة وهذه :قلت



  ٢٦١  

 .الرواية ال القصة حكاية بذلك يريدون ألهنم ًكثريا؛ القدماء عند اإلرسال وكان الصفة، يف اختلفوا
 السياسة يف :قال أنه القيم ناب عن ،)١٧٧ص/١٠ج( اإلنصاف يف املرداوي ونقل

 مروي وهو )ذلك فله اللوطي حتريق اإلمام رأى لو( :قالوا أهنم أمحد أصحاب عن الرشعية
 بكر، أبو اللوطية حرق( :قال أنه املنذري عن تقدم وقد الصحابة، من ومجاعة بكر، أيب عن
 ).الزبري بن اهللا وعبد ،- طالب أيب ابن :يعني- وعيل

 يعذب ال :باب اجلهاد، كتاب من البخاري صحيح يف بالنار التحريق عن النهي ورد قد :قلت
 بعث يف اهللا رسول بعثنا$ :بلفظ )٣٠١٦( رقم هريرة أيب حديث فيه وأورد اهللا، بعذاب
 إين :اخلروج أردنا حني اهللا رسول قال ثم .بالنار فأحرقومها ًوفالنا ًفالنا وجدتم إن :فقال

 رواه .#فاقتلومها وجدمتومها فإن اهللا، إال هبا يعذب ال النار وإن ًوفالنا، ًفالنا حترقوا أن أمرتكم
 .الباب نفس ويف السابق، احلديث بعد :أي )٣٠١٧( رقم البخاري

 :وهي ذكرها سبق التي األقوال هذه من النفس إليه تطمئن والذي
 .بالنار التحريق -١
 .يموت حتى ارةباحلج واالتباع البلد، يف بناء أعىل فوق من الرمي -٢
 .ًحمصنا أو ًبكرا كان سواء باحلجارة الرجم -٣
 أو ًبكرا كان سواء t طالب أيب بن عيل عن يروى ًأيضا وهذا اجلثة، حتريق ثم القتل -٤

 .غريه
 .ًحمصنا أو ًبكرا كان سواء بالسيف القتل -٥
 .املحصن ويرجم البكر، فيجلد الزنا عىل قياسه -٦

 :وه النفس إليه تطمئن والذي
 كان وسواء هبم، املفعول أو الفاعلني، ذلك يف سواء بالقتل اللواط أهل عىل احلكم ً:أوال
 الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل وجدمتوه من$ :الصحيح للحديث أنثى أو ًذكرا به املفعول
 .#به واملفعول

 الكيفية، يف واختلفوا القتل، عىل أمجعوا بكر أبو استشارهم ملا ي الصحابة إن :ًثانيا
 .القرون خري من ًإمجاعا فكان
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 الفساق بذلك لريتدع -عرفت قتلة بأسوأ اللوطي بقتل القول تقرير يف- الشوكاين قال
 ذلك عن وجياب$ :فقال الزاين عىل بقياسه القول ضعف ًومبينا دينه، وعىل اهللا عىل واملتمردون

 البكر بني الفارقة الزنا أدلة لعموم خمصصة ًمطلقا به واملفعول الفاعل بقتل الواردة األدلة بأن
 ألنه الشمول؛ عدم فرض عىل املذكور للقياس ومبطلة للوطي، شموهلا فرض عىل والثيب،

  .األصول يف تقرر كام االعتبار فاسد
 عقوبة يعاقبوا بأن الذميمة الرذيلة هذه ومقاريف اجلريمة، هذه مرتكبي أحق وما
 أتى بمن فحقيق املتمردين، الفسقة شهوة يكرس ًتعذيبا ويعذبوا للمعتربين، عربة هبا يصريون
 الشدة يف يكون بام العقوبة من يصىل أن العاملني؛ من أحد من هبا سبقهم ما قوم بفاحشة
 .وثيبهم بكرهم بذلك واستأصل هبم، اهللا خسف وقد لعقوبتهم، ًمشاهبا والشناعة

 اللوطي يعزر أنه إىل باهللا، ؤيدوامل واملرتىض، له، قول يف والشافعي حنيفة، أبو ذهب وقد
 واألدلة اللوطي، خصوص يف املذكورة لألدلة املخالفة من املذهب هذا يف ما خيفى وال فقط،

 ).٧/١١٨( األوطار نيل من ’ا .#العموم عىل الزنا يف الواردة
 كام ذلك يف الواردة لألدلة اللوطي قتل وجوب املسألة هذه يف يل يرتجح والذي :قلت

 ذلك يكن مل ما والفجار للفساق رادعة يراها التي الكيفية يف جيتهد أن وللحاكم ها،ذكر سبق
 رسول عىل والسالم والصالة التوفيق، وباهللا بالنار، التحريق عن النهي من ورد ملا بالنار، ًحتريقا

 .وصحبه آله وعىل وسلم عليه اهللا صىل اهللا

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،- اهللا سلمه- شيخال فضيلة :السؤال
 عدة فعالها وأهنام الزنا، بجريمة اعرتفا زانيني يف -اهللا وفقكم- قولكم فام :بعد أما
 احلد ويسقط رجوعهام يقبل فهل االعرتاف عن رجعا وإذا حقهام، يف يلزم الذي هو فام مرات،
 .الموالس ًخريا، جزيتم اإلجابة منكم نرجو عنهام؟

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 مرات عدة اقرتفاها قد وأهنام الزنا، بفاحشة اعرتفا قد واملرأة الرجل كان إذا :وبعد
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 أن أيدهيم عىل اعرتفا من شهادة بعد يوجب ذلك فإن ذلك، تثبت بمحارض اعرتافهام وضبط
 .ثيبني كانا إن والرجم بكرين، كانا إذا عام وتغريب مائة جلد وهو احلد، ليهامع يوجب ذلك

 اعرتفت فإن هذا امرأة إىل أنيس يا واغد$ :العسيف قصة يف كام النبي قال وقد
 .#فرمجها فاعرتفت فارمجها؛

 شاهد فيه يكفي بالزنا االعرتاف أن هذا النبي قول من العلم أهل بعض أخذ وقد
 بل اعرتافها؛ عىل باإلشهاد ًأنيسا يأمر مل النبي ألن احلديث؛ بظاهر ًأخذا به ديشه واحد
 .#فارمجها اعرتفت فإن$ :فقال هو، بشهادته اكتفى

 من كغريه االعرتاف عىل الشهادة نصاب إكامل من البد :وقالوا اجلمهور، ذلك وأبى
 .لبحوثا رئاسة .ط )١٤٢ص/١٢ج( الفتح يف احلافظ ذلك أفاد .اإلثباتات

 القول عىل واحدة مرة فيه فيكفي نفسه االعرتاف أما االعرتاف، عىل الشهادة يف وهذا
 يقيد مل مطلق وهذا .#فارمجها اعرتفت فإن هذا، امرأة إىل أنيس يا واغد$ : لقوله الصحيح

 .ًأنيسا به النبي ألمر الزنا يف احلد وجوب يف ًرشطا مرات أربع االعرتاف كان ولو بعدد،
 لعله فمه باستنكاه وأمر عنه، فسأل عقله يف يشك كان لكونه فذلك ًماعزا ردد كونه اأم

 .ًمخرا رشب
 .مرات أربع اعرتف حتى ماعز حديث ألفاظ بعض يف ورد قد :قيل فإن

 االعرتاف من البد :قال أنه النبي عن يثبت ومل الصحايب، فهم من هذا أن :فاجلواب
 وهو واحدة، مرة بالزنا االعرتاف يف يكفي :فقالوا العلم، أهل بعض أخذ وهبذا مرات، أربع
 أن البد االعرتاف أن إىل واحلنابلة احلنفية وذهبت املحدثني، ومجهور والشافعي، مالك، قول
 لالعرتاف ًوقياسا ماعز بحديث مستدلني بذلك إال يثبت ال الزنا حد وأن مرات، أربع يكون
 .أعلم واهللا أصح، األول والقول الشهادة، عىل

 يف احلد؟ عنه ويدرأ االعرتاف عن برجوعه يؤخذ فهل اعرتافه عن املعرتف رجع وإذا
 ألهنام برجوعهام؛ يؤخذ ال أنه :شاهبها وما القضية هذه يف أختاره والذي العلم، أهل بني خالف هذا

 دق مرة فكم هذا وعىل مرات، مخس اخللف من أتاها قد أنه اعرتافهام من ذلك يظهر مستهرتان
 .به املباالة وعدم بالرشع استهتارمها عىل يدل فهذا األمام؟ من أتاها

 خري وذلك املهر، من تيرس بام ذلك رغبا إذا نكاح عقد هلام ويعقد حيدان بكرين كانا فإذا
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 وانتقلت ًعاضال، اعترب العقد عن األب امتنع وإذا ًطويال، ًزمنا اهللا حرم ما عىل بقائهام من هلام
 .القايض عقد أو غريه، إىل الوالية

 احلدود وإقامة للحدود، ًتعطيال يعد االعرتاف عن هؤالء مثل رجوع قبول فإن :ًوأخريا
 آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل أعلم، واهللا أصحاهبا واعرتف أسباهبا، وجدت إذا فرض

 .وسلم وصحبه

 

 الذين احلدود حرس أمثال الدولة، رجال من الرصاص يرمي من حكم ما :السؤال
 إىل فيؤدي رجليه، عىل ًماشيا يكون من منهم الليل أثناء املهربني عىل الرصاص بإطالق يقومون

 إىل يؤدي ما ًوأحيانا ،اآللة هذه تعطيل إىل فيؤدي سيارة عىل يكون من ومنهم االجتاه، معرفة عدم
 قتل يف كفارة عليه جتب أو يصوم، أن لواجبه املؤدي الرجل هلذا جيوز وهل ذلك، حكم فام قتله،

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم ذلك حكم توضيح نرجو املهرب؟
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 عليه؛ النار إطالق جيوز فال ًمهربا، كان ولو الدم، معصوم أنه املسلم يف األصل :وبعد

 جيب ولكن بأس؛ فال اآللة تعطيل بقصد أو التخويف، أجل من اهلواء يف النار أطلق إذا ولكن
 .التوفيق وباهللا والكفارة، الدية عليه وجب ًإنسانا أصاب وإن ًإنسانا يصيب ال حتى التحري

 

 بمهر هبا زنى الذي عىل وليها زوجها ثم الزنا،ب ومحلت بامرأة، زنى رجل :السؤال
 مات إذا وهل ولده؟ يعترب الزنا ولد هل أوالد عىل منها حصل ثم الزنا، حد عليه يقم ومل وشهود

 باطل؟ أو صحيح هو هل اجلديد الزواج حكم وما ال؟ أم يرث -الزنا ولد :أي- أبوه
 :اجلواب

 خلو النكاح رشط من ألن جيوز؛ ال احلمل وجود مع زانيةال املرأة عىل العقد ً:أوال
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 .حمرم بيشء مشغولة فإهنا ًحامال كانت وإذا الزوجني، أو الزوجة
 .غريه ًعقدا جيدد أن عليه بل العقد؛ هذا عىل يستمر أن جيوز ال :ًثانيا
 ائه،م من كان وإن زنا، ولد هو بل له؛ ليس بطنها يف وهو عليها عقد الذي الولد :ًثالثا

 .منه يرث ال فإنه هذا وعىل
 .منه ويرثون إليه، ينسبون فهم شبهة أوالد اآلخرون أوالده :ًرابعا

 

 وإذا احلد؟ عليه يقام هل الزاين هذا حكم فام زوجته، يظنها بامرأة زنى رجل :السؤال
 الولد؟ يكون فلمن محلت

 اخلفي يعلم واهللا- قال كام زوجته يظنها املرأة هذه عىل وقع الرجل ذاه كان إن :اجلواب
 حد؛ فيه عليه وليس غريه، أو محل من عليه ترتب ما به ويلحق شبهة، وطء فالوطء -أمره من

 نعله غري يف قدمه ليدخل الرجل إن :ويقول الشبهة، وطء يف ينازع العلم أهل بعض ولكن
 !غريها؟ من زوجته يعرف ال فكيف ظلامء ليلة يف كان وإن فيعرفها

 يرفع فإنه بزوجته، عليه اشتبهت وأهنا فيها، صدقه اهللا علم إن الدعوى هذه أن :واملهم
 االدعاءات؛ هذه مثل فيها يقبل ال األخرى التبعات ألن األخرى؛ التبعات دون اإلثم عنه

 أن إال اللهم أعلم تعاىل واهللا فيه، كاذب وهو ذلك الزاين ادعى ولربام بينة؛ عليها ليس لكوهنا
 .التوفيق وباهللا االستقامة، املدعي حال من ُوعرف بالشبهات، احلدود ادرءوا :يقال

 

 أهلها، مع زوجته وترك والعمل، العيش لطلب بالده؛ غري إىل سافر رجل :السؤال
 البقاء له جيوز أو يطلقها هل بالزنا، ًحامال وجدها رجع وملا سنوات، مخس الغربة يف عنها وقعد
 إليه؟ يعاد فهل مهره وطلب طلقها وإذا معها

 T S R Q P O N M L K J I H :يقول I اهللا :اجلواب
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 Z Y X W VU ]٣:النور[.  
 عىل فهل زوجة يوه الزنا منها ظهر إذا املرأة أن أو النكاح، ابتداء يف الرشط هذا فهل

 .نظر حمل هذا يفارقها؟ أن زوجها
 عفة عدم ظهرت أن بعد للرجل األوىل أن وأرى موجود، فيه العلم أهل بني واخلالف

 بغيبته منها ذلك وقوع يف تسبب ألنه إليه؛ يعاد فال مهره؛ وطلب طلقها وإذا املفارقة، املرأة
 .التوفيق وباهللا عنها، الطويلة

 

 يطلب فهل اآلخر مجل عىل رجل مجل فاعتدى مجل منهام واحد لكل رجالن :السؤال
 اآلخر؟ اجلمل صاحب منً ماال هلك الذي اجلمل صاحب

 قيمة، وال أرش، وال فيها قود ال :أي .#جبار العجامء$ : النبي لقول ال؛ :اجلواب
 .التوفيق وباهللا

 

 قتله؛ فحاولوا ذلك عىل قاومته ابنته ولكن ابنته؛ مع الزنا جريمة يامرس أن أراد أب :السؤال
 وهو متوفية أمهم أن وذلك لبناته، معاملته يف قاس وأصبح تاب بعدها ومن سرت، اهللا ولكن
 بالقسوة معه ويتعامل التزامه، وعدم فسقه، أجل من أباه هيكر أنه حيس ابن وله بامرأة، مرتبط
 بذلك؟ ألبيه ًعاقا االبن يعترب فهل

 فالكفار ملحد، من إال يصدر ال فهذا ابنته، مع الزنا فعل الرجل حماولة أما :اجلواب
 يرونه يستبشعونه باألحرى أو ،-عظيمة فاحشة يرونه :أي- ويستعظمونه ذلك حيرمون كانوا
 من ذلك فعل ومن ذلك، يبيحون الذين هم واملالحدة املجوس ولكن كذلك؛ ووه ًبشعا؛

 .استباحه إذا زنديق الفكر ملحد فهو املسلمني
 أن اإلسالمية الرشيعة يف حكمه التأبيد، عىل عليه حترم بمن زنى :أي ذلك فعل من وحكم
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 عىل الواجب فإن لذلك؛ له ابنته ملقاومة الفاحشة فعل من يتمكن مل األب هذا ولكون يقتل؛
 k :يقول تعاىل واهللا وينصحوه، ويتوعدوه ويوبخوه، يعنفوه أن وأقاربه وإخوانه أبنائه

 p o n m l ]٦٣:النساء[. 
 يعترب ولكن ًعقوقا؛ يعترب ال فهذا السيئة أعامله أجل من :أي ذلك، عىل له ابنه بغض أما

 له ويدعو ًدائام وينصحه باملعروف احبهيص وأن يبغضه أنه له يظهر أن ينبغي ال ولكن هللا؛ طاعة
  .يستجيب أن اهللا لعل باهلداية

 دينهام يف يدخل أن ابنهام من يريدان اللذين املرشكني األبوين حق يف تعاىل اهللا قال
 h g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X :الرشك

w v u t s r q po n m l k ji ]١٥:لقامن[.  
 .التوفيق وباهللا

 
 
 
 

*     *     * 
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 * * 

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم اهللا يف األخ وعىل
 وهذا لإلسالم، هدايتك عىل عليه والثناء اهللا، بحمد بدأهتا التي رسالتك وصلت :وبعد

 يا$ :القديس احلديث ويف داية،اهل من املزيد وسؤال أهله، هو بام اهللا عىل الثناء يوجب أمر
 .#أهدكم فاستهدوين هديته، من إال ضال كلكم عبادي

 رشع وحني وقت كل يف منه اهلداية ًسائال ًدائام ربه إىل ًمفتقرا العبد يكون أن أجل ومن
 8 7 :قوله يف اهلداية طلب عىل مشتملة لكوهنا ركعة كل يف الفاحتة قراءةTاهللا

 9... إلخ. 
 Ç Æ Å Ä Ã :تعاىل قال كام صىل كلام هداية املسلم اديزد وبذلك 

 È ]١٧:حممد[. 
 ثبت كام الظروف كانت مهام له ًمتسخطا اإلسالم عن يرتد ال احلق املسلم فإن وهلذا

 هرقل قبل من سفيان أيب سؤال قصة يف البخاري صحيح أول يف الذي عباس ابن حديث من ذلك
 ’ا .#ال :قال لدينه؟ سخطة - النبي :يعني- أتباعه من أحد يرتد وهل$ :وفيه الروم، ملك

 النبي عن صح كام له، ًخريا كان إال له اهللا يقضيه قضاء من ما أنه يعلم املسلم ألن وذلك
له، ًخريا فكان شكر، رساء أصابته إن خري، كله املؤمن أمر إن املؤمن ألمر ًعجبا$ :قال أنه 
 .#للمؤمن إال ألحد ذلك وليس له، ًخريا فكان صرب رضاء أصابته وإن

 مرتكب ذلك مع وهو حقيقة، بدون دعوى اإلسالم ادعى من هذا يف يدخل ال ولكن
±  ³² :تعاىل قال كالصالة فرائضه ألعظم مضيع أو باهللا، كالرشك مناهيه ألعظم

¿¾ ½ ¼ »º ¹ ̧  ¶ µ ́ ]٤٥:العنكبوت[. 
 إن فأعطنا خري كل من املزيد ونسألك فأرشدنا، ونسرتشدك فاهدنا، نستهديك إنا اللهم

 اجلد ذا ينفع وال منعت، ملا معطي وال أعطيت، ملا مانع ال قبضتك، يف كله وامللك يدك، يف كله اخلري
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 .اجلد منك
 أساس له ليس فهذا -تزعم كام- وجهك وشوه طال قد وجهك شعر إن :قولك وأما

 .مثلك اخلاطئني وتصور تصورك يف إال احلقيقة من نصيب وال الصحة، من
 عن يروى وهلذا ًتشوهيا، وليست ومجال بشني، وليست زين، اللحية أن فهي احلقيقة أما

 من عىل أخاف وإين .#باللحى الرجال زين والذي ال،$ :حلفها يف تقول كانت أهنا ل عائشة
 أن منه لزم التصور هذا تصورنا إذا ألنا الردة؛ حد إىل هذا قوله به بلغ قد يكون أن هذا قال
 .حديث ما غري يف اللحية بإعفاء أمرنا حني التشويه إىل دعا قد النبي ونيك

 من ألن اعتقده؛ من عىل للكفر موجب منهام واحد كل أمرين من واحد ذلك عىل وترتب
 النبي أن هذا اعتقاده من لزم -به أمر قد النبي كون مع- تشويه اللحية إعفاء أن اعتقد

 يوجب منها وكل تشويه بأنه علمه مع ألمته خيانة أو تشويه، بأنه منه ًجهال إما بالتشويه، أمر قد
 .ذلك من وحاشاه اعتقده من عىل والردة الكفر

 بأن القول لوازم من هذا كان وإذا ينفعهم، بام منهم أعلم وهو ألمته، ناصح هو بل
 من الستتابة موجب وبنبيه به، وكفر اإلسالم، عن ردة اعتقاده فإن تشويه؛ اللحية إعفاء

 . مرتدا ًكافرا عنقه رضبت وإال تاب فإن قاله أو اعتقده،
 وأن ،Tاهللا إىل وأحبها األديان، أكمل اإلسالم أن ًيقينا نعلم أن :اإليامن لوازم من أن كام

 حذر إال  رشا وال عليه، األمة دل إال ًخريا ترك ما وأنه ،Tاهللا إىل وأحبهم الرسل، أكمل رسوله
 .منه األمة

 الذي اخلري ومن والوساخة، والقذارة التشويه عنها وهنى منها، حذر التي الرشور ومن
 يف والبقعة والثوب البدن ونظافة والباطن، الظاهر وطهارة والتجمل اجلامل إليه ودعا به أمر

 .والساحات املنازل نظافة وحتى الصالة،
 بعض حلق وهو القزع عن وهنى الكبائر، من وجعلها املثلة حرم للتشويه حتريمه أجل ومن

 بعض حلق من أن صحيح وذوق سليم عقل له من كل لدى املعلوم ومن البعض، وترك الرأس،
 .عاقل كل لدى ًبشعا منظره يكون بحيث الئق غري بمظهر ظهر بعضه وترك الرأس،

 يقول حيث كتابه يف املتطهرين عىل اهللا أثنى والنظافة الطهارة عىل حرصه أجل ومن
 P O N M LK J I H G F E D C B A :تعاىل
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 U T S RQ ]١٠٨:التوبة[. 
 وأمر بالوضوء األصغر احلدث ومن بالغسل، اجلنابة من بالطهارة أمرنا ذلك أجل ومن

 حدث، كل بعد والوضوء بمحدث، ليس ملن الوضوء وجتديد اجلمعة، يوم بالغسل ندب أمر
 وتقليم اإلبط، ونتف العانة، وحلق ،الشارب وقص والسواك، واالستنشاق، باملضمضة، وأمر

 والساحات، األفنية بتنظيف وأمر وتتطهر، تطهر، حتى احلائض إتيان وحرم واخلتان، األظافر،
 .#اليهود ساحات الساحات رش فإن ساحاتكم نظفوا$ :فقال

 فأصابه غمر يده ويف بات من$ :فقال النوم قبل الطعام من واملضمضة اليد بغسل وأمر
 .#نفسه إال ومنيل فال يشء

 هذا فرس قد كان وإن .]٤:املدثر[ § ¦ :فقال الثياب بتنظيف القرآن يف اهللا وأمر
 والثياب احلسية، الثياب تعم فهي ذلك، من أعم اآلية أن إال الرشك، من األعامل بتطهري النص

 .عايصوامل الرشك من األعامل وتطهري والدرن، الوسخ من الثياب تطهري فيها فيدخل املعنوية،
 الظاهر بنظافة العناية فيه األساسية الركائز من أن علم الرشع تتبع فمن :وباجلملة

 عباده من عبد أي من اهللا يقبل ومل واألحداث، األوساخ من الظاهر بتنظيف أمر فكام والباطن،
 كالرش من الباطن بنظافة أمر قد ًأيضا فكذلك صالته، وبقعة وثوبه بدنه يطهر أن بعد إال صالة

 .ذلك وغري والرياء والنفاق
 اهللا قول ذلك يف آية وأمجع األشياء، هذه من ًطاهرا يكون أن بعد إال عمل أي يقبل ومل

 .]١١٠:الكهف[ î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â  :تعاىل
 النبي عن الصحيح احلديث ويف وغايته، اجلامل منتهى هي والباطن الظاهر ونظافة

 .#سفسافها ويكره األخالق معايل وحيب اجلامل، حيب مجيل اهللا إن$ :قال أنه
 مجيل اهللا إن$ :فقوله الباطن، ومجال الظاهر، مجال بني احلديث هذا يف النبي مجع فقد

 .الظاهر مجال به يراد .#اجلامل حيب
 مجال وهو الباطن، مجال به يراد .#سفسافها ويكره األخالق معايل وحيب$ :وقوله

 عنا وارصف أنت، إال ألحسنها هيدي ال األخالق ألحسن اهدنا لهمال واألخالق، األعامل
 .أنت إال سيئها يرصف ال سيئها

 النبي عن صح فقد اللحية، إعفاء نبيه إليه ويدعو اهللا حيبه الذي اجلامل ومن
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 الشوارب أهنكوا$ :لفظ ويف .#الشوارب وأحفوا اللحى، وفروا املرشكني خالفوا$ :قال أنه
 اللحية إعفاء أن عىل دليل األول اللفظ ويف عمر، ابن عن البخاري أخرجهام .#حىالل وأعفوا
 .اإلعفاء تأكد يقتيض وذلك للمرشكني، خمالفة الشارب وإحفاء

 .ًشيئا منها تقصوا وال تقربوها، فال وافرة اتركوها :أي .#اللحى وفروا$ :ومعنى
 فاإلهناك األول، املعنى يؤدي ما .#اللحى وأعفوا الشوارب أهنكوا$ :الثاين اللفظ ويف
 وعدم تركها وهو اللحية، بإعفاء األمر ذلك مقابل ويف طالت، كلام بالقص، تعهدها للشوارب
 .جوانبها من أخذ أو حلق أو بقص هلا التعرض

 مقام السبب إقامة من بالتكثري اإلعفاء تفسري :العيد دقيق ابن قال :الباري فتح يف قال
 ’ا .تكثريها يستلزم للحية التعرض وترك الرتك، عفاءاإل حقيقة ألن املسبب؛

 اللحى أعفوا :قوله يف األمر من فهم ًأحدا أعلم ال :العيد دقيق ابن قال :ًأيضا وقال
 ’ا.الناس بعض يفعله كام يغزرها بام معاجلتها جتويز

 أن يقصد :أي تغزيرها، بنية ولو ونحوه بالقص معاجلتها جيوز ال كان إذا أنه تعلم وهبذا
 .غريه أوىل باب فمن وتطول تكثري

 داود أيب عند ثابت بن رويفع حديث يف كام حليته عقد ممن برئ قد النبي كان وإذا
 .#منه بريء ًحممدا فإن ًوترا تقلد أو حليته، عقد من$ :قال أنه النبي إىل ًمرفوعا

 .حلقها ممن أيرب أن أوىل باب فمن حليته، عقد ممن برئ قد يالنب كان إذا :وأقول
 فهو أخذه، فضل فام حليته عىل قبض اعتمر أو حج، إذا كان أنه عمر ابن عن روي ما أما

 عمر ابن باتباع يكلفهم ومل رسوله، باتباع العباد كلف اهللا أن إال عمر ابن عن ًصحيحا كان وإن
  .]٧:احلرش[  xw v u t s r q p :فقال

 .]٥٩:ءالنسا[  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò :تعاىل وقال
 .رأى بام ال الراوي روى بام يؤخذ أن :األصولية القواعد ومن
 يف وليسوا أهنكها، حتى قصها أو حلقها، كمن القبضة عن فضل ما أخذ من ليس نعم

 .والبد ًإثام أعظم ينهكها حتى يقصها أو حيلقها، فالذي سواء، اإلثم
 يف ذلك قرر كام واخلدين الذقن عىل النابت الشعر فهو :تعريفها أو اللحية حتديد أما
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 .التوفيق وباهللا والعوارض، اخلدين عىل نبت ما حلق جيوز ال فإنه هذا وعىل املحيط، القاموس
 ًمتبعا، وهوى ًمطاعا،  شحا تروا حتى املنكر عن والنهي باملعروف األمر حتديد وأما
 .للجواز ال للوجوب حتديد فهو برأيه رأي ذي كل وإعجاب

 كلمة عىل اهللا كلمة إلعالء واجلهاد الكفار مناوأة أما للمعايص، النسبةب ذلك أن :ًثانيا
 به قام فإن بلد كل أهل عىل  كفائيا ًوجوبا واجب أمر فهذا الباطل، أديان عىل اهللا ودين الشيطان،
 تركوا وإن ذلك، إىل احتيج إذا يعينوهم أن عليهم ولكن اآلخرين؛ عن اإلثم سقط البعض
 .اجلميع إلثما حلق ًمجيعا ذلك

 من عليها القائمني عند مازالت فدولتنا اآلن حتى هذا يأت مل فإنه لبلدنا، بالنسبة :ًثالثا
 ًحمدودا كان وإن باحلق، فيها القول ويمكن اهللا، شاء إن للدعوة مستقبل يف األمل يبسط ما اخلري
 .اليشء بعض

 وملء السموات، ملء مداحل لك ربنا$ بالوارد التقيد فاألفضل الركوع بعد الذكر أما
 عبد، لك وكلنا العبد، قال ما أحق واملجد الثناء أهل بعد، يشء من شئت ما وملء األرض،

 .#اجلد منك اجلد ذا ينفع وال منعت، ملا معطي وال أعطيت، ملا مانع ال اللهم
 السموات ملء من أكثر يشء فأي ورد ما وأكمل وأحسن وأعىل أبلغ، الثناء فهذا

 .هذا من أكثر يشء ال ذلك، بعد يشء من اهللا شاء ما وملء األرضني، وملء السبع،
 وال الفقهاء، مجهور عند ذلك يف عنه يعفى فهو الفاحتة قراءة من يتمكن مل الذي املسبوق وأما

 فركع راكع، والنبي دخل أنه بكرة أيب حلديث الراجح؛ عىل عنها ًبدال بركعة اإلتيان يلزمه
 .#تعد وال ًحرصا اهللا زادك$ : النبي له فقال الصف، إىل وصل حتى مشى ثم الصف، دون

 بوب حتى الركوع حلق ملن بالركعة االعتداد :احلديث هذا من العلم أهل استنبط وقد
 أتى ثم .تكلفوه ما ذلك ولوال الركوع، حلق ملن بالركعة االعتداد :باب :بقوله البيهقي عليه

 .أعلم واهللا باحلديث،
 :عاملاأل مبطالت وأما
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï :تعاىل اهللا قال الردة أمهها بل :فمنها

 Ù Ø × ]٥:املائدة[. 
 V U T S R Q PO :تعاىل لقوله ورسوله؛ اهللا معصية :ومنها
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Y X W  ]٣٣:حممد[. 
 بستامئة جارية منها باع ملا أرقم بن زيد ولد ألم ل عائشة لقول بالربا؛ التعامل :ومنها

 أبطل قد أنه أرقم بن زيد أخربي$ :ل عائشة فقالت العطاء، إىل بثامنامئة منها واشرتاها ًنقدا،
 .# النبي مع جهاده

 عىل جيري ما تعرض التي الفيديو وأرشطة املصورة، واملجالت الكتب رشاء وأما
 اهللا عدو من أرضهم يف واإلفساد لبالدهم والتخريب هلم والتشويه والتدمري القتل من األفغان

 .وعدوهم
 ذلك يصف ما يوجد مل فإن وألوانه، أشكاله بجميع حرام التصوير أن األصل أن :فاجلواب

 هذا من الشعب هذا عىل جيري ما تصف التي والكتب املجالت تشرتي أن مانع فال صورة؛ بدون
 من أو أكربمها، لدفع املفسدتني؛ أدنى ارتكاب باب من ذلك ألن صور؛ فيها كان وإن امللحد، العدو
 تقتيل من الشعب هذا عىل جيري ما فنرش منها، أدنى هي التي املفسدة عىل الكربى املصلحة متقدي

 أو حتريم عىل تربو مصلحة املسلمني مجيع من إعانتهم يف ًسببا يكون الذي املسلمني بني واضطهاد
 ال للرشاء ًرامرب يكون أرى فيام السبب هذا أن إال واملجالت الكتب القتناء بالنسبة هذا التصوير مفسدة

 .أعلم واهللا الفيديو، أرشطة وكذلك بحال، جيوز فال التصوير فعل أما للتصوير،
 أوجب به واالكتفاء أحسن، فهو تصوير بدون عليهم جيري ملا الوصف أمكن إذا وأما

 وأحسن أوجب اهللا حرم ما ترك أن إال شك وال أبلغ النفس يف تأثريها يكون الصورة كانت إن
 .أعلم واهللا واآلخرة، نياالد يف عاقبة

 يف مسلم أخرجه صحيح حديث فهو .#النار يف قتله ومن كافر جيتمع ال$ :حديث وأما
 ملن بالنسبة وهذا ،-ًمعا النار يف خيلدان ال :أي- التخليد عىل حممول وهذا داود وأبو صحيحه،

 .أعلم واهللا ،Tاهللا كلمة إلعالء ًكافرا قتل
 وفن التجويد، ومفتاح املستفيد، هداية منها كثرية هيف :التجويد لكتب بالنسبة أما
 أن نظري يف للمبتدي وإنام ًكثريا؛ ًشيئا فستجد املكتبات طرقت وإذا ذلك، وغري التجويد،
 أعلم، واهللا األطفال، حتفة رشح هو الذي املستفيد وهداية األطفال، حتفة هو له يشء أحسن
 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل
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 العطورات أن معنا العاملني بعض من سمعت وقد املستشفى، يف أعمل ممرضة أنا :السؤال
 ال؟ أم صحيح الكالم هذا فهل جيوز، ال استخدامها وأن الكحول، من نسبة فيها نستخدمها التي

 .ويرعاكم حيفظكم واهللا مأجورين، أفتونا
 مستفيدة سائلة

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ًطيبا مست فإن خترج، ثم الطيب من ًشيئا أو ًطيبا متس أن عليها حرام املرأة فإن :وبعد

 ثم الطيب رائحة تذهب أن أجل من تغتسل أن عليها وجب اخلروج يوجب ظرف هلا حصل ثم
 صحيح .#اآلخرة العشاء معنا تشهدن فال ًبخورا أصابت امرأة أيام$ : النبي لقول رج؛خت

 ).٢٦٩٩( رقم لأللباين وزيادته الصغري اجلامع
 حتى صالة هلا تقبل مل املسجد إىل خرجت ثم تطيبت، امرأة أيام$ :اآلخر احلديث ويف

 ).٢٧٠٠( اجلامع صحيح .#تغتسل
 رحيها ليجدوا قوم عىل فمرت خرجت ثم استعطرت امرأة أيام$ :اآلخر احلديث ويف

 صحيحة، أحاديث هذه وكل ،)٢٦٩٨( رقم اجلامع صحيح .#زانية عني وكل زانية فهي
 .متعطرة وهي للمرأة اخلروج جواز عدم ومقتضاها

 هذا نجس؟ مسكر كل أن وهل مسكر، والكحول كحول، فيها الكلونيات كل :الثاين األمر
 كون يف اخلالف وإنام مخر؛ مسكر وكل حمرم، مسكر كل أن اإلمجاع عدب النجاسة يف خالف فيه
 .نجس حمرم وكل نجس، مخر كل

 :املائدة آية يف تعاىل اهللا بقول ذلك عىل واستدل نجس، مخر كل :قال من العلم أهل فمن
 . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 / ]٩٠:املائدة[. 
 .منها واحد واخلمر لنجاستها، موجب بالرجسية املذكورات هذه وصف إن:قالوا
 حتريم من اجلمهور فهم السادسة املسألة ):٢٨٨ص/٦ج( اآلية تفسري يف القرطبي قال



  ٢٧٥  

 :أي بنجاستها، احلكم باجتناهبا واألمر عليها، الرجس وإطالق ،هلا الرشع واستخباث اخلمر،
 .بنجاستها احلكم فهموا

 املتأخرين وبعض الشافعي، احبص واملزين سعد، بن والليث ربيعة، ذلك يف وخالفهم
 ذلك عىل واستدل رشهبا، هو إنام املحرم؛ وأن طاهرة، أهنا فرأوا والقرويني، البغداديني، من

 الصحابة، ذلك فعل ملا نجسة كانت ولو :قال املدينة، طرق يف بإراقتها القروي احلداد بن سعيد
 . اهللا رسول ولنهاهم

 أنه مع حتريمها، ًمجيعا الناس وليعلم فورية؛ همإجابت لتكون أراقوها؛ أهنم :واجلواب
 ’ا .بالرجسية بوصفها نجاستها عىل اهللا نص وقد منها، التوقي يمكن

 باألنصاب اقرتاهنا يرجحه معنوية وكوهنا معنوية، أو حسية هي هل الرجسية أن إال
 أهل من أحد يقل مل إذ ًاتفاقا؛ معنوية رجسيتها واألزالم واألصنام واألزالم، األصنام هي التي
 ليس إذ نظر فيه عينها بنجاسة احلكم فإن هذا، علم إذا ًعينا نجسة واألزالم األصنام أن العلم
 .العني نجس حمرم كل

 فيه ما وترك املتشاهبات عن والبعد للدين االحتياط باب من هبا التطيب عن البعد ولكن
  .#يريبك ال ما إىل يريبك ما دع$ : النبي لقول وشك ريبة

  .#وعرضه لدينه استربأ فقد الشبهات، اتقى فمن$ :وقوله
 آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل أعلم، واهللا أرى، فيام املسلم، عىل الواجب هو وهذا

 .وصحبه

 
 

 االحتالم قبل :أي- وشباهبن طفولتهن أيام يتذاكرن جلسن القرية يف نسوة :لالسؤا
 وهل البيوت، بناء أجل من األبقار وروث الطني، رسقة من هبا يقمن التي األعامل -وبعده
 .مأجورين أفتونا بجهلهن؟ يعذرن أهنن أم ذلك يف إثم عليهن

 .وصحبه آله عىلو اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
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 استوىل وقد ًمباحا، األصل يف كان ولو املسلم، بأخيه خيتص مما ًشيئا املسلم أخذ :وبعد
 ومن مجعه من إذن، غري من أخذه جيوز ال كله هذا ذلك أشبه وما واحلطب، كالعلف، عليه
 أبى، نفإ صاحبه، من العفو يطلب أن وعليه ًوظاملا، ًمعتديا يعد فإنه صاحبه إذن غري من أخذه

 .التوفيق وباهللا الندم، مقام يف هو مادام عنه يعفو أن اهللا من له ونرجو له، فليستغفر

 

 منها وطلبت الدنيا، يف رسقته قد كانت بطني تعذب املنام يف هلا ًأختا امرأة رأت :السؤال
 احلل؟ هو فام رفض ولكنه الطني، صاحب من امحالس لطلب تذهب أن

 .التوفيق وباهللا ألختها، يغفر أن اهللا لعل له، ويدعون له، يستغفرون :اجلواب

 

 وأعاله؟ وأوسطه، بدايته، هي فام وأعىل ووسط للزهد، بداية هناك إن يقال :السؤال
 من فيها ينفع وما باآلخرة، والعناية وزينتها، الدنيا عىل احلرص قلة هو :الزهد :اجلواب

 فإين أنا أما$ :الثالثة الرهط ألولئك النبي قال وقد احلالل، بتحريم الزهد وليس الصاحلة، األعامل
 .التوفيق وباهللا .#مني فليس سنتي عن رغب ومن النساء، وأتزوج وأنام، وأصيل وأفطر، أصوم

 
 

 بينام ريال ٦٠٠٠ قبضت هلا راتب أول ويف تدرس سنني تسع هلا معلمة :السؤال
 هلا رصف ملن إرجاعها فحاولت غلطة، الزيادة هذه بأن فأحست ريال، ٤٠٠٠ قبضن زميالهتا
 ملكها ليست الفلوس هذه ألن منه؛ خوفها منها طريقها اعرتضت ظروف هناك لكن الفلوس؛

 يساوي بام التصدق وهي ضمريها تريح بطريقة فكرت وهي زوجها، منع ًأيضا ناحية ومن
 الصحيح؟ إىل أرشدين ال؟ أم صحيح هذا فهل اهللا، سبيل يف ريال ٢٠٠٠
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 مال يف ذلك جيوز وإنام جيوز؛ ال ًمعلوما صاحبه كان إذا الغري بامل التصدق إن :اجلواب
 هذه رد فيجب البنات، تعليم ملصلحة الفلوس هذه أن تعلم املعلمة وهذه يعرف، ال من

 يكون ال هذا لنفسه يأخذها ربام الفلوس هذه سلم الذي املحاسب بأن والتعلل إليها، الفلوس
 من  رسميا عليها يكتب أن والطريقة البنات تعليم مصلحة إىل ردها جيب بل هبا؛ للتصدق ًمربرا

 املدرسة، تلك عىل يرشف الذي املندوب إىل عنها هي التي املديرة بواسطة لمةاملع مدرسة
 تربأ وهبذا اخلاص، ماله من ودفعه املبلغ هذا عىل حوسب ربام ألنه صورة؛ املحاسب ويعطي
 للمصلحة املبلغ هذا تدفعي أن عليك وجيب لك، فالصدقة هبا تصدقت قد كنت وإذا ذمتك،
 .موالسال منها، أخذتيها التي

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليك السالم ،- ورعاه اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 عليها جتيبوا أن منكم ثم اهللا، من وأرجو األسئلة بعض لدي الفاضل شيخنا :وبعد

 .والعافية العفو ولكم لنا اهللا سائلني
 ولكن املستقيم؛ الطريق إىل اهللا هداين سنة، ٢٠ عمرال من أبلغ شاب أنا :األول السؤال

 ألجتنب الكثري فعلت أحتملها، أن أقدر ال وساوس األحيان بعض يف يل يوسوس اهللا لعنة عليه الشيطان
 .I اهللا وجود عيل وينكر يل يوسوس إنه حتى فائدة، بدون ولكن الوساوس؛ تلك

 .ًخريا هللا جزاكم الوسوسة؟ هذه من اخلالص هو ما :والسؤال
 مجاعة يصيل ال وهو الصالة، وقت حتى الشيشة ويرشب القات، يأكل أيب :الثاين السؤال

 وتركته املسجد إىل ذهبت إذا إثم عيل فهل جدوى، بدون ولكن يصيل؛ أن كلمته ًنادرا، إال
 يستمع؟ مل ولكن نصحته بعدما

 تبت اهللا بفضل ولكن ب،والذنو اآلثام من ًكثريا العرشة أيام يف فعلت :الثالث السؤال
 توبتي؟ اهللا يقبل فهل

 كل يل تبني وأن األول السؤال وبخاصة األسئلة هذه عىل يل جتيب أن شيخ يا أرجوك
 .ًخريا اهللا وجزاكم الوساوس، هذه من أختلص حتى العالج أنواع
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 اهلداية نعمة ألن ًكثريا؛ ذلك عىل اهللا حتمد أن وجيب هدايتك، عىل هللا فاحلمد :أما بعد

 .نعمة توازهيا ال نعمة احلق عىل االستقامة إىل
 بني مع الشيطان دأب فهذا والتشكيك؛ الوساوس من الشيطان لك به يعرض ما وأما

 كل حريص وه الذي الشيطان مع جهاد فمنه والشعب النواحي متعدد جهاد كلها والدنيا آدم،
 .آدم بني من إغواءه استطاع من إغواء عىل احلرص

 يف أرواحهم دامت ما ألغوينهم فبعزتك$ :العزة لرب قال إبليس أن األثر يف جاء وقد
 .#أجسادهم يف أرواحهم دامت ما هلم ألغفرن فبعزيت :Tاهللا فقال أجسادهم،

 ولكن  حيا؛ مادام لعبدا عىل باقية وإضالله وإغواءه الشيطان فتنة أن :منه والشاهد
 .اهللا ذكر إذا ويزول يدحض وإضالله وساوسه أن أبرشك

] \ [  :فقال تعاىل اهللا ذكر إذا خينس خناس، بأنه الشيطان وصف قد واهللا
_  ^ ed c b a  ` h g f ]٤:الناس-

٦[.  
 Y :تعاىل فقال اهللا تذكروا الشيطان من طائف مسهم إذا بأهنم املؤمنني ووصف

] \ [ Ze d c b a ` _ ^   g f
l k j  i h ]٢٠٢-٢٠١:األعراف[. 

 تزول بل تدوم ال أهنا إال فتنته، من بيشء الشيطان يناهلم املؤمنني أن هذا من فيستفاد
 .Tاهللا ويذكرون يتذكرون، حينام

 يوغلون :أي- الغي يف يمدوهنم فإهنم والفسقة والفجار الكفار من الشياطني إخوان أما
 ألهنم اهللا؛ إىل رجوع وال باخلري، إحساس وال واإلنابة التوبة عىل تعريج وال كرتذ غري من - هبم
 .إيالم بميت جلرح وليس فيهم، حياة ال

 الكفار وجهاد وأطامعها، وأهوائها شهواهتا عن النفس جهاد فهو األخرى النواحي أما
 مقدمة هذه يا،الدن وجهاد وشطحاته وفسوقه واملجتمع واألوالد األهل وجهاد واملنافقني،

 .تارات أو تارة نفسك عن وتدفعه تارة، العدو منك ينال جهاد ميدان يف أنك منها تعلم
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 عىل قطعه اهللا من وعد وهذا وتوفيقه، بعونه وأيدك وقواك اهللا ثبتك اجلهاد هذا يف ثبت وكلام
  .]٤٧:الروم[  � ~ } | { :تعاىل فقال املعياد خيلف ال واهللا نفسه،

 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 :تعاىل وقال
@ K J I H G FE D C B A ]٥٢-٥١:غافر[. 

 :بأمور يكون فهو الوساوس هذه من اخلالص أما
 فقل اهللا وجود إنكار وباألخص الوساوس، هذه من بيشء أحسست إذا أنك :أوهلا

 الناس يزال ال$ :قال النبي أن الصحيح احلديث يف جاء وقد مرات، ثالث باهللا آمنت
 آمنت :فليقل ًشيئا ذلك من وجد فمن !اهللا؟ خلق فمن اخللق اهللا خلق هذا :يقال حتى اءلونيتس
 .#ورسوله باهللا

 حول الذي فمن نطفة، من الناس مجيع وخلق خلقك اهللا أن تتذكر أن عىل أدلك :ًثانيا
 تصور لصاحلك، وجعله موضعه، يف منك يشء كل ووضع العظيم؟ اخللق هذا إىل النطفة تلك
 جسمك خلق أو تغطيها، شفتني بدون ًأسنانا فمك يف خلق أو أسنان، بدون ًفام لك خلق اهللا أن لو

 أو تغطيها أجفان بدون عينيك خلق أو هبا، واالضطجاع والقعود القيام تستطيع مفاصل بدون
 األهداب فجعل ملصلحتك، معاكسة عينيك أهداب أنبت أو تزينها، هدب بال ًأجفانا هلا خلق
 الذي إن تنام، وال هتدأ وال تستقر فال عينيك تؤذي أعىل إىل نابتة والسفىل أسفل، إىل ابتةن العليا
  .بمفاصل خلقك

 وقوس األجفان وهو غطاء لعينيك وجعل غطاء، له وجعل ًأسنانا، فمك يف وجعل
 ذلك فعل إنام عينيك؛ تؤذي ال حتى أسفل إىل السفىل واألجفان أعىل إىل العليا األجفان
 ال ومما تعلمه مما وغريها األشياء هذه من يشء وكل يصلحك ما لك جعل أنه وهي حلكمة،
 يف األشياء وضع الذي احلكيم الصانع أنه عىل وليدلك عليك، اهللا من نعم كلها تعلمه

 p o n m :يقول تعاىل واهللا له رشيك ال وحده وتعبده به، فتؤمن مواضعها
q v u ts r ]٢١-٢٠:الذاريات[. 
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 الشيطان فإن الوساوس هذه من بيشء أحسست إذا اهللا ذكر من تكثر أن عليك :ًثالثا
 .اهللا ذكر إذا خينس

 وتطهر  وتزيده اإليامن، تنمي عجائب من فيه فكم وتفكر بتدبر القرآن قراءة :ًرابعا
 .وتصقله القلب

 .األرشار مصاحبة واجتنب اهللا عباد من األخيار صاحب :ًخامسا
 تصيل أن ولو استطعت إن للتهجد وقم التطوع صالة أي التنفل من أكثر :ًسادسا

 .ركعتني
 الشيطانية الوساوس عنك يرصف أنTاهللا إىل والترضع الدعاء من أكثر :ًسابعا
 .التهجد وأثناء املكتوبة الصلوات أدبار يف وباألخص
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 إىل وتتحول الشيطانية، الوساوس عنك اهللا ُيذهب أن لك لتهق ما فعلت اإذ أنك أرجو
 .التوفيق وباهللا العالج، إىل فعد الوساوس عادات ومتى إيامين، نفس حديث

 جالس وهو تصيل وذهبت يفعل، ومل بالصالة، أمرته إذا فإنك والدك، بخصوص أما
 وكلام له، الدعوة تكرر نأ عليك جيب الذي أن إال بالصالة، أمرته مادمت إثم يلحقك أال نرجو
 مجاعة يصيل ال وهو مجاعة، ويصيل يأمره، ابنه كون من يستحي فلعله املسجد إىل تذهب دعوته
 .واملحافظة التوبة إىل ذلك فيدعوه

 واإلسالم قبلها، ما جتب التوبة$ :احلديث ويف اهللا، شاء إن مقبولة فهي توبتك قبول أما
  .#قبله ما جيب

 باملغرب ًبابا أن وفيه الصاحلني، رياض كتاب أول يف التوبة باب تقرأ أن عىل وأدلك
 واهللا مغرهبا، من طلعت إذا منه الشمس تطلع حتى يغلق ال للتائبني مفتوح وكذا كذا مسريته
 ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z y x :يقول تعاىل  w v u ts

ª  ©  ̈§ ¦¥  ]٥٣:الزمر[. 
 اهللا رسول عن أحد حدثني إذا كان$ :قال أنه t طالب أيب بن عيل عن احلديث ويف
 ما :قال اهللا رسول أن بكر أبو وصدق حدثني بكر أبا وإن صدقته، يل حلف فإذا أستحلفه

 إال ذلك من اهللا يستغفر ثم ركعتني، فيصيل يقوم ثم الطهور، فيحسن فيتوضأ ًذنبا يذنب عبد من
  ).٥٦١٤( رقم وزيادته الصغري اجلامع صحيح .#له غفر

 .’٩/٣/١٤١٠ يف وصحبه، آله وعىل حممد نبينا عىل هللا وصىل

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 أهل عىل الواجب هو وما األفراح حفالت يف واملغنيات املغنني استقدام حكم ما :وبعد

 .حيفظكم واهللا ذلك؟ مثل فيها يقام التي البلد
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 رسوله وسنة اهللا كتاب من كثرية حتريمه عىل واألدلة بذاته، حرام الغناء :وبعد
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 واخلمر واحلرير احلر باستحالهلم وذلك هبم، خيسف أنه قوم عن النبي وكإخبار
 الكتب من وغريه اخلليعة األغاين إباحة عن الرشيعة تنزيه كتايب يف مبسوطة واألدلة واملعازف

 .الشأن هذا يف املؤلفة
 اهللا، ذكر عن باللهو الليايل وإحياء املاجنة، فرقهم مع واملغنيات املغنني استقدام أما
 بالفواحش واإلغراء والفجور الفسق يف واالهنامك اهللا فرائض وتضييع اهللا، معصية ىلإ والدعوة

 :ألمور حمرم فذلك واملنكرات،
 .ذلك توضيح تقدم كام حرام، الغناء أن :األول
 من املال وبذل فيه اإلنفاق يكون أن ذلك من يلزم فإنه حرام، الغناء أن علمنا إذا :ًثانيا

 .القيامة يوم له وحرسة صاحبه عىلً وباال املال ذلك وسيكون حرام، أجله
 إىل يدعون متهتكون فجرة املغنني هؤالء أن نعلم حينام يتضاعف التحريم أن :ًثالثا
 .ترصفاهتم ومجيع وأعامهلم بأقواهلم الفواحش

 .معاصيه عىل اهللا بنعم واستعانة وتبذير إرساف، وأمثاله هذا يف املال بذل أن :ًرابعا
 واملجون الدعارة ألصحاب إعانة الكثري املال وإعطاءهم هؤالء استقدام أن :ًخامسا

 .واملهانة الذلة عليهم اهللا كتب ملن وتكريم ملكانتهم ورفع
 .األئمة ذلك عىل نص كام الشهادة، مردود العدالة ساقط فاسق هلؤالء املستقدم أن :ًسادسا
 .#الفساق عندنا يفعله إنام$ :مالك قال
 ومن واملحال، الباطل يشبه ومكروه ٌهلو فهو الغناء أما$ :القضاء كتاب يف الشافعي وقال

 .#شهادته ترد فاسق فهو منه استكثر
 .#يعجبني ال القلب، يف النفاق ينبت الغناء$ :حنبل بن أمحد وقال
 أن وحيب لقاءه، وخيشى اهللا، يتقي مسلم كل عىل حماربته جتب فسق هذا أن تعلم وهبذا

 6 :فيهم اهللا قال ممن يكون  5 4 3 2 1 0 / .
:9 8 7 ]١١٠:عمران آل[. 
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 به وترفق قريته أهل خرية من مجاعة من املستقدم عىل حمرض يؤخذ أن األحوال وأقل
 فعليه القايض شك وإن شهادته، رد عليها ليبني القايض إىل وتقدم الفتوى هذه من صورة
 :الكتب هذه مراجعة
 .الغناء ريمحت بحث القيم البن اللهفان، إغاثة -١
 .اخلالل بكر أليب املنكر، عن والنهي باملعروف األمر -٢
 .: شميل أبو حممد للشيخ والسامع، اللهو آالت تعاطي عن الرعاع كف -٣
 .-اهللا حفظه- للجزائري حرام، األغاين أن األنام إعالم -٤
 ملا سلمنيامل يوفق واهللا الفتوى، لصاحب اخلليعة، األغاين إباحة عن الرشيعة تنزيه -٥

 .رضاه فيه

 

 التصفيق؟ حكم ما :السؤال
  :اجلواب

 : 9 8 :فقال هبا اهللا ذمهم التي اجلاهلية سنن من وهو حرام، التصفيق -١
 @? > = < ; ]٣٥:األنفال[. 

 يف التصفيق عن الرجال النبي هنى وقد التصفيق، :والتصدية .الصفري :واملكاء
  .#للنساء والتصفيق للرجال، التسبيح$ :فقال الصالة،

 .التنبيه أجل من للنساء فيه رخص وإنام وغريها؛ الصالة يشمل أمر وهذا
 وقد والنصارى اليهود سنن من له واالستحسان باليشء اإلعجاب عند التصفيق -٢

 ًاجراز هبذا وكفى .#منهم فهو بقوم تشبه من$ : النبي فقال والنصارى، باليهود التشبه عن هنينا
 .وأزيائهم وأعامهلم أقواهلم يف هبم التشبه عن

 :اجلنة لصاحب املحاور املؤمن عن يقول حيث اهللا بكتاب أسوة الشارع علمنا -٣
 a` _ ^ ] \ [ Z Y X W V  U ]٣٩:الكهف[. 

 له فليدع يعجبه، ما أخيه من أو ماله أو نفسه من أحدكم رأى إذا$ : النبي وقال
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 .الصحيحة األحاديث ’ا .#حق العني فإن بالربكة؛
 هو مما أكثر نفسه عىل ًمعتمدا اإلنسان وجيعل النفس، يف اإلعجاب يثري التصفيق أن -٤
 عىل ًمعتمدا يكون فإنه فيك، اهللا وبارك اهللا، تبارك اهللا، شاء ما :له قيل إذا أما ربه، عىل معتمد

 .دهوتأيي وعونه اهللا بتوفيق إال يشء له يتم ال أنه يعلم ربه
 توفيقك كان شكرتك كلام وأنا بشكرك، يل كيف رب يا$ :قال u داود أن األثر ويف

 العبد أحسنه فكلام .#داود يا شكري بلغت اآلن :قال شكر إىل حتتاج أخرى نعمة الشكر إىل يل
 .شكر إىل حتتاج اهللا من نعمة فهو وأتقنه

 الذي باليشء ستقلا أنه وظن بالنفس، العجب خليقة نفسه يف انبعثت له صفق ومن
 عىل يكون فإنه ذلك أجل ومن والقدرة، والفهم بالصحة عليه أنعم الذي ربه ونيس أحسنه،
 .عظيم خطر

 إىل بحاجة اإلنسان هو وكم بالتوفيق، للمسلم ندعو أن ينبغي فإنه تقدم ما علم وإذا -٥
 .ليهع للشيطان عون والتصفيق الشيطان، وعىل نفسه عىل له عون والدعاء الدعاء،
 من ولكنه والذاكرات؛ ًكثريا اهللا الذاكرين املتقني املؤمنني صفة من ليس التصفيق أن -٦

 وجاهلية األوىل، العرب جاهلية اجلاهليات، مواريث من وهو اهللا ذكر عن املعرضني الغافلني صفة
 علمال أئمة من بعدهم ممن وال التابعني من وال الصحابة من أحد يفعله ومل العرشين، القرن

 .التوفيق وباهللا عنه سربناه ملا وهيجر ويرفض يرتك أن ينبغي فإنه لذلك والدين

 

 والصالة جالله، جل والتدبري األمر ويل الصمد الفرد األحد الواحد هللا احلمد :السؤال
 .وسلم عليه اهللا صىل حممد خلقه أفضل عىل والسالم

 ويف األسواق، يف يتسولون أناس هناك بقاءه، اهللا أطال الشيخ الوالد فضيلة :بعد أما
 ذلك وإنام حياهتم، آلخر يكفيهم ما املجمع واملال األرايض من ولدهيم الناس يسألون البيوت
 .ًخريا اهللا جزاكم أفدنا رشعي؟ حكم أو عالج التسول هلذا فهل خطري مرض

 مستفيد سائل
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 .وصحبه آله وعىل هللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 سأل من$ :قال أنه النبي عن صح وقد يغنيه، ما له ملن جتوز ال املسألة فإن :وبعد

 الصغري اجلامع صحيح .#ليستكثر أو منه، فليستقل جهنم مجر يسأل فإنام ًتكثرا أمواهلم الناس
 ).٦١٥٤( رقم لأللباين وزيادته

 يوم جاء يغنيه، ما وله الناس سأل من$ : النبي عن مسعود، ابن عن آخر حديث ويف
 أو ًدرمها، مخسون :قال الغنى؟ وما :قيل .كدوح أو خدوش أو مخوش وجهه يف ومسألته القيامة
 .#الذهب من قيمتها

 ).٦١٥٥( اجلامع صحيح .ونصفً رياال عرش اثنا ًدرمها واخلمسون
 اهللا رسول عىل قدم$ :قال داود أيب عند احلنظلية بن سهل عن آخر، حديث ويف

 سأال، بام هلام فكتب معاوية أمر سأال، بام هلام فأمر فسأاله حابس بن واألقرع حصن، بن عيينة
 :فقال النبي إىل وأتى كتابه فأخذ عيينة وأما وانطلق، عاممته يف فلفه كتابه فأخذ األقرع فأما
 اهللا رسول بقوله ويةمعا فأخرب املتلمس كصحيفة فيه ما أدري ال ًكتابا قومي إىل ًحامال أتراين
اهللا رسول فقال : النار من يستكثر فإنام يغنيه مال وعنده سأل من#. 

 املسألة؟ معه ينبغي ال الذي الغنى وما اهللا، رسول يا :قالوا .جهنم مجر من$ :رواية ويف
 .انتهى .#ويوم ليلة أو وليلة يوم شبع له يكون أن$ :رواية ويف .#يعشيه أو يغديه ما قدر :قال

 ).٦١٥٦( رقم الصحيحة األحاديث يف وأخرجه
 يأكل فكأنام فقر غري من سأل من$ :ًمرفوعا t جنادة بن حبيش عن آخر وحديث

 ).٦١٥٧( رقم الصحيحة األحاديث .#ًمجرا
 .#امللحف فهو ًدرمها أربعون وله سأل من$ :عمرو بن اهللا عبد عن آخر حديث ويف
 ).٦١٥٨( رقم اجلامع صحيح

 اجلامع صحيح سعيد، أيب عن .#أحلف فقد أوقية قيمة وله سأل من$ :آخر حديث ويف
 ).٦١٥٩( رقم

 فيحتطب اجلبل، إىل فيذهب أحبله أحدكم يأخذ ألن$ :العوام بن الزبري حديث ويف
 .#منعوه أو أعطوه الناس يسأل أن من له خري الناس عن وجهه فيكف ويبيع
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 فأتني اذهب :قال .وقدح حلس :الق عندك؟ ما$ :له قال النبي إىل رجل جاء وملا
 :رجل قال يزيد؟ من :فقال .بدرهم :رجل قال يشرتي؟ من :فقال النبي فأخذمها .هبام

 إىل فانبذه ًطعاما بأحدمها فاشرت اذهب :له وقال الرجل فأعطى بدرمهني فباعهام .بدرمهني
 اذهب :له قال ثم بيده، اًعود اهللا رسول فيه فشد به فأتاه .به فأتني ًقدوما باآلخر واشرت أهلك

 عرشة أصاب وقد فجاء ويبيع حيتطب الرجل فذهب .ًيوما عرش مخسة أرينك وال فاحتطب
 جتيء أن من لك خري هذا : اهللا رسول فقال .ًطعاما وببعضها ًثوبا ببعضها فاشرتى دراهم
 غرم لذي أو دقع،م فقر لذي :لثالثة إال تصلح ال املسألة إن القيامة، يوم وجهك يف نكتة املسألة
 .#موجع دم لذي أو مفظع،

 أربعني قدر وذلك يغنيه ما له من عىل املسألة حتريم كلها األحاديث هذه من ويستفاد
 عن صح فقد يسأل، أال له خري ذلك دون هو من وحتى رياالت، عرشة يساوي ما :أي ًدرمها
 بالوعظ فهو ذلك معاجلة أما ،#اهللا يغنه يستغن ومن اهللا، يعفه يستعف من$ :قال أنه النبي

 .وسلم وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل التوفيق، وباهللا والتذكري،

 
 

 لهآ وعىل والشفاعة الرمحة نبي عىل السالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد :السؤال
 .وسلم وصحبه

 بعض يف املجالت بعض تنرش ،-طاعته عىل وأدامك اهللا، حفظك- الشيخ فضيلة :وبعد
 ما كل وهبا تعجب ال صور خلفها الصفحات وهذه نبوية، وأحاديث قرآنية آيات صفحاهتا

 .املثل يقول كام ودب هب
 مثل يف املصطفى أحاديث وكذا اهللا، وقول الكريمة، اآليات هذه تنرش أن جيوز فهل

 عليها واطلعت شخص مع عليها عثرت إنام بيوتنا تدخل ال أهنا ًعلام وجهونا املجالت، هذه
 يقوم ملن ونصيحتكم أفيدونا، حممد سيدنا وكالم اهللا، كالم عىل فغرت يعجبني ال ما فوجدت
 مستفيد سائل                                                                                          اهللا؟ وفقكم برشائها
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 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 آيات جانبها وإىل اخلليعة الصور من تنرشه وما املجالت بعض عن والسؤال :وبعد

 ال؟ أم جائز هذا وهل نبوية وأحاديث قرآنية،
 الفجور إىل ًدعوة والفاتنة اخلليعة الصور من املجالت بعض من ينترش ما :واجلواب

 باب من فذلك نبوية، وأحاديث قرآنية، آيات ذلك جانب إىل تنرش وكوهنا ألسبابه؛ ًوتروجيا
 ينرشوه أن اهللا رسول وكالمTاهللا لكالم إهانة ذلك ويف الناس عىل ليموهوا الدعاية
 .وفيقالت وباهللا ذلك، عىلTاهللا وسيجازهيم املخازي، تلك بجانب

ج 
ج 

 يطعم؟ أن قبل التحنيك يكون وهل للطفل؟ التحنيك فائدة ما :السؤال
 يعمل وهو ذلك، قبل املحنك يلوكه بتمر املولود حنك دلك هو التحنيك :اجلواب

 فقد النبي بعد ذلك فعلوا أهنم أر ومل املحنك، الطفل بريق املحنك ريق خيتلط بأن للتربك
 عمر، مع وال بكر، أيب مع أعلم فيام يفعلوه ومل فيحنكهم النبي إىل باألطفال يأتون كانوا
 وباهللا فعله، عدم فينبغي النبي بغري التربك عدم عىل إمجاعهم عىل فدل غريهم أحد مع وال

 .التوفيق

 

 ذكرته، ما السؤال هلذا حاجتي ولوال الدين، يف حياء ال اهللا رسول يقول :السؤال
 أريد املدة هذه من ألكثر تؤخرها أن هلا فهل ويقوهيا املرأة شهوة يثري العانة حلق كان وإذا

 ًخريا؟ اهللا وجزاكم اإلفادة،
 :اجلواب

 الدين، يف حياء ال :لفظ أي اللفظ، هبذا اهللا سولر عن حديث عىل أطلع مل ً:أوال
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 .#احلق من يستحيي ال اهللا إن$ :قالت حني سليم أم َّأقر ولكن اللفظ؛ هبذا ورد أعلمه وال
 أو اإلبط يف كان سواء املدة هذه خالل يف فيها الذي الشعر تزيل أن املرأة عىل جيب :ًثانيا

 .التوقيت هذا وقت حني باملصلحة أعلم الشارع ألن الشارب؛ قص بزيادة الرجل وكذلك العانة،
 وأن رشها، يقيك أن اهللا واسأيل الصوم، من باإلكثار ختفيفها عىل فاستعيني الشهوة أما
 وباهللا لك، عني قرة يكونون صاحلني ًوأوالدا ًصاحلا ًزوجا يرزقك وأن اخلطيئة، من يعصمك
 .التوفيق

 

 احلفرة؟ بصاحب يسمى الذي الصحايب هو من :السؤال
 بن ومعاذ ابنه أسلم ملا اجلموح بن عمرو ولكن االسم، هبذا  صحابيا أعرف ال :اجلواب

 وطيبه فغسله وجده حتى عنه بحث أصبح فلام القذر، حفرة يف وألقوه صنمه، أخذوا جبل
 املكان، ذلك يف وألقوه ميت، كلب بجثة رنوهق الثالثة املرة ويف فيه، هو الذي املكان إىل وأعاده
 :قال الثالث اليوم يف رآه فلام فقاتله، أخذك يريد أتى من :وقال السيف فيه علق قد وكان

   
 .التوفيق وباهللا

 

 بأي القيام وال امليش تستطيع ال ًعاما ثامنني العمر من تبلغ عاجزة أمي لشيخ،ا فضيلة :السؤال
 عىل أقوم وأنا ،هلا أجريت عملية بسبب بالنسيان اهللا ابتالها قد بل لنفسها؛ عمل أو خدمة

 ذلك من وتعبت وأوالد بيت وعندي متزوجة أين العلم مع عليها واإلنفاق ورعايتها خدمتها
 إليها، ينظرون ال ولكنهم مثيل؛ وبنات وأبناء ًزوجا ألمي أن العلم مع بذلك أقوم وحدي ألين ًكثريا؛
 ورعايتها؛ عليها باإلنفاق يقومون وهم املال عليهم وعرضت هبا، هيتمون وال عليها ينفقون وال

 أفتوين اهللا، عذاب من خائفة فأنا دوهنم األمر هبذا بالقيام وحدي ملزمة أنا فهل رفضوا ولكنهم
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 .والسالم هذا؟ عملهم حكم وما ًخريا؟ اهللا جزاكم ذلك يف
 سائلة

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 كان وإذا ونفقة، خدمة من ألمك وتقدمني قدمت ما عىل ًخريا اهللا فجزاك :وبعد
 فالواجب ،أخواهتا كن وإن يلزمك، ما فيلزمهن ألمك وبنات لك أخوات هن األخوات

 التي الداخلية اخلدمة يستطيع ال ألنه النفقة؛ يلزمه فإنه ابن هلا كان وإن بنتها، يا أنت عليك
 .بخدمتها زوجته يلزم أن يستطيع وال للنساء، النساء يقدمها

 وإن السنة، من أشهر أربعة واحدة كل فعىل غريك اثنتني كن فإن غريك بنات هلا كان فإن
 أن أنصحك أين إال النفقة الولد وقسط السنة من أشهر ستة احدةو كل فعىل واحدة كانت

 أخرب فقد الرحم، صلة عىل عبادهTاهللا وعده وما اآلخرة، يف العظيم األجر حترزي وأن تصربي
 .العمر يف وتزيد املال تنمي الرحم صلة أن  النبي

 منذ إليهم ظرن وما آجاهلم، يف هلم وينسئ أمواهلم لقوم لينمي اهللا أن$ :احلديث ففي
 .#الرحم بصلتهم خلقهم

 واصربي أمك إىل فأحسني مالك يف لك ويبارك عمرك، يف اهللا يطيل أن أحببت فإن
 يف يعوضك أن البد اهللا أن وتيقني منها، التضجر من ًشيئا ترهيا وال منها، تتضجري وال عليها،
 .هلا وخدمتك عليها نفقتك

 بنات هلا كان إن بناهتا فطالبي صابرة غري كنت وإن منها، متضايقة أنك ترهيا ال :املهم
 .التوفيق وباهللا ،هلا اخلدمة عىل جيربهن فالرشع امتنعن وإن ومعاونتك، بمشاركتك

 

 الكتب؟ قراءة بكثرة وليس اهللا، من نور العلم إن :يقول فيمن رأيكم ما :السؤال
 عىل التعلم هو الصحيح العلم ويفيد ينفع الذي والتعلم بالتعلم، يأيت لمالع :اجلواب

 يرزقه أن ربه يسأل أن اإلنسان يستغني وال واألثر، احلديث أصحاب السلفيني املشايخ أيدي
 ًنافعا، ًعلام أسألك إين اللهم$ :يقول كان حيث اهلدى نبي ذلك إىل أرشد كام ًنافعا، ًعلام
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 .#ًمتقبال ًمالوع ًواسعا، ًورزقا
 ًوفؤادا ًذاكرا، ًولسانا ًخاشعا، ًوقلبا ًنافعا، ًعلام أسألك إين اللهم$ :ًأيضا يقول وكان

 .#بطاعتك وتقنع بقضائك، وترىض بلقائك تؤمن مطمئنة بك ًونفسا ًشاكرا،
 قلب يف اهللا يقذفه نور العلم :يقول أن أما التعلم، يف اجلهد بذل مع األدعية هذه من يكثر

 الصوفية إن بل منه؛ يستفاد ال وكالم الصحة، من أصل له ليس فهذا تعلم، بدون عباده من شاء من
 .ذلك غري أو القبور أصحاب من واإلهلام الفيوضات ينتظرون بأهنم يزعمون الذين هم

 .التوفيق وباهللا احلق، ملعرفة يوفقه أنTاهللا إىل وباالبتهال بالتعلم يأيت العلم أن :واملهم

 
 

 وال مجعة حيرض ال ًأياما املظلمة الشعاب يف الزمان هذا يف يعتزل فيمن رأيكم ما :السؤال
 نفسه؟ عىل وخيشى املنكر، إنكار يستطيع ال أنه ًزاعام مجاعة

 اجلمعة لصالة برتكه ًفاحشا خطأ خمطئ فإنه لكذ فعل من :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 فإنام باجلامعة، عليكم$ :احلديث يف جاء وقد أحد، فيها ليس خالية أماكن يف واعتزاله واجلامعة

 .#القاصية الغنم من الذئب يأكل
 واجلامعة اجلمعة ترك عىل ومحله وأغواه الشخص، هذا عىل لعب قد الشيطان أن شك وال

 الذين الكتاب أهل هبا اهللا ذم التي الرهبانية هي وهذه السوء، عن أبعد يكون كبذل أنه له ًزاعام
 ومن األديرة، وتلك الصوامع، هذه يف اهللا يعبدون أهنم وزعموا واألديرة، الصوامع يف انقطعوا

 وعليه مسامهم، يف داخل فهو النبي أصحاب سبيل غري ًسبيال واختذ ، حممد أمة من فتن
 .عليه هو عام ويرجع اهللا، يتقي أن

 شعف هبا يتبع الغنم من ثلة الزمان آخر يف املرء مال خري أن$ :بـ احلديث يف جاء ما أما
  .#الناس ويعتزل القطر، ومواقع اجلبال،

 وينبغي الصالة، يقيم أن فعليه وحده؛ مكان يف ًمنعزال يكون أن إىل املعيشة أجلأته إن فهذا
 .استطاع إن واجلامعات اجلمعة حيرض أن له
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ً اعتزاال ولكن عمل؛ بدون فيها ليقيم اخللوات إىل ويذهب احلوارض، يرتك من أما
  .خمطئ فهذا يقول كام رشهم من وسالمة عنهم ًوبعدا للناس

 أن فأردت حلو ماء فيها عيينة فيه بشعب مررت$ :قال الصحابة أحد أن احلديث ويف
 أحدكم فلمقام تفعل ال :فقال اهللا رسول فاستأذنت الشعب، بذلك وأقيم الناس، أعتزل

 .مسلم صحيح يف أظنه صحيح، واحلديث .#ًعاما سبعني عبادة يعدل ًواحدا ًمقاما هللا

 

 حيث ونحوه كالشلل األمراض بعض معاجلة يف احلامم دم استخدام جيوز هل :السؤال
 املصاب؟ بدن به يغسل

 وصحبه آله وعىل  حممد نبينا املرسلني أرشف عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 .أمجعني

 جيعل مل اهللا إن$ :احلديث يف جاء فقد بالنجس، العالج جيوز وال نجس، املسفوح الدم
 جيوز وال نجس وهو مسفوح، دم ذبح إذا منه يؤخذ الذي احلامم ودم .#عليكم حرم فيام شفاءكم
 .التوفيق وباهللا الشفاء، فيه يعتقد وال به، يتلطخ أن للمسلم

 

 الشخصية؟ األغراض يف املدرسة ورق استعامل حكم ما :السؤال
 عند الشخصية األغراض يف املدرسة ورق استعامل جيوز :التوفيق وباهللا اجلواب

 كان أو رضورة، هناك يكن مل إذا فيام ذلك ويمنع ًيسريا، االستعامل هذا ويكون الرضورة،
¨© ª ﴿ :يقول تعاىل واهللا املستعمل، بأمانة وخيل املدرسة بإدارة يرض ًكثريا االستعامل

± ° ̄  .التوفيق وباهللا ؛]٥٨:النساء[ ﴾» ¬ ® 
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 شباب من رسةاأل واصطحاب النزهة، أجل من اخلارج إىل السفر حكم ما :السؤال
 من أكثر الفساد فيها ينترش إليها يسافر سوف التي الدولة بأن ًعلام ًوكبارا، ًصغارا وشابات
 .عربية أو إسالمية الدولة هذه كانت وإن اخلري،

 فضيلتكم من وأرجو األرسة، صحبة مع السفر من النوع هذا حكم توضيح الرجاء
 .ًخريا اهللا جزاكم كتابة؟ السؤال عىل اإلجابة

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 ًوتعريضا الفساد إىل وسيلة السفر كان إذا لكن بمحرم، ليس أصله السفر :وبعد
 جريانه فيها به يقتدي سيئة سنة وسن الرش، لباب ًوفتحا الفساد، يف الوقوع إىل ألوالدك
 .ًحراما بذلك يصري فإنه حني بعد ولو وأوالده،

 ولبسوا الساترة، مالبسهم خلعوا الطائرة يف ركبوا فإذا االلتزام، يظهرون ًأناسا أن بلغنا وقد
 وعدم التهتك عىل وافقهم وإذا إليه يقدمون الذي البلد ألهل املوافقة بحجة قصرية مالبس
 ًبعضا بعضهم يقلد والناس الفواحش، يف الوقوع من عليهم يؤمن فال اهللا من واخلوف احلياء

  .اإليامن نور منهم ذهب وربام االلتزام، أضاعوا وقد االلتزام بلد إىل فيعودون
 عنده كان وإن إياها، اهللا واله التي األمانة حفظ عىل وليحرص األب؛ هذا اهللا فليتق

 يذبحون الذين عىل أو اجلوع من مئات يوم كل منهم يموت الذين عىل به فليتصدق مال فائض
 .التوفيق وباهللا سالح، بدون وهم

 

 السالم -اهللا وفقه- النجمي حييى بن أمحد الفاضل، العالمة الشيخ فضيلة السؤال :السؤال
 .اهللا ورمحة عليكم

 :ًشعرا استفتاء هذا وبعد
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 أن وأحب وإتقانه، وتذوقه الشعر قول من عنك عرفت ملا ًشعرا السؤال هبذا إليك أبعث

 .بذلك ألزمك وال ًشعرا اجلواب يكون
 ض .ي .ح :وتلميذك ابنك

 :التوفيق وباهللا ًشعرا اجلواب
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 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم املحرتم ض .ي .ح الشيخ الفاضل املكرم إىل
 يزوره وال ًتكلفا إال الشعر يقرض ال لك أخ من طلبت كام ًشعرا اجلواب إليكم :وبعد

 .والسالم ًملاما إال

 

 .بركاتهو اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ فضيلة :السؤال
 أن ونود مدرستنا، يف أمهات جملس يف اهللا بإذن سيقام ما أمر يف املشورة حرضتكم من نود

 :ييل فيام يتلخص صامت مشهد فيه نقيم
 دفرت األم تأخذ ثم تذاكر، بجانبها وابنتها املنزل بأعباء تقوم أم عىل الستارة تفتح -١

 .متدنية درجة تأخذ ةاملدرس ويف العمل، بإهناء وتأمرها به وترمي ابنتها
 املنزل أعباء وتكون تذاكر بجانبها وابنتها املنزل بأعباء تقوم أم عىل الستارة تفتح -٢
 أمام من األم خترج إن وما ًكثريا، -مدللة :يعني- معها األعامل يف ابنتها ترشك ال األم لكن كثرية؛
 .املدرسة يف دنيةمت درجة تأخذ ًوأيضا هبا، تتحجج التي املذاكرة ترتك حتى البنت

 تقوم أمها تأمرها أن ودون تذاكر وابنتها املنزل بأعباء تقوم أم عىل الستارة تفتح -٣
 املشاهد متر وهكذا مرضية، نتيجة عىل حتصل املدرسة ويف ملذاكرهتا، تعود ثم بمساعدهتا،

 بني ةاملوافق من البد إذ الثالث، املشهد هو الصحيح املشهد أن األمهات ويستنتجن بصمت،
 .املعلامت إحدى قبل من احلديث يأيت ثم ومن الدروس، ومذاكرة األم مساعدة

 متزوجة :أي- ًفعال أم هي من الطالبات من وسنضع بديننا، يرض يشء ذلك يف فهل
 أفتونا احلنيف ديننا يف جتوز ال التي للشخصية تقمص هناك يكون ال حتى -أوالد ولدهيا

 .ًخريا اهللا اكموجز ًنافعا؟ ترونه بام مأجورين
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 من واملتوسطة الثانوية املدرسة عىل القائامت من املقدم السؤال عىل إجابة :وبعد
 حفل يف هبا القيام يعتزمن الاليت املشاهد حول جازان قرى من ... قرية يف وإداريات مدرسات
 ذلك عىل يرتتب وما األخرى، واألم ابنتها، مع املتعاونة الفامهة األم دور متثل والتي األمهات،
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 .سلبية أو إجيابية نتائج من
 أهنن عىل يدل الذي السؤال هذا منهن أشكر املدرسة، هذه عىل القائامت ألشكر وإين

 املسلمة املربية دور وهذا ينقصه، أو خيدشه، عام وصيانته اإليامن، عمق عىل احلرص كل حيرصن
 يرسين، هذا أن اهللا ويعلم ضوئه عىل وتسريه للدين املدريس الواقع ختضع أن تريد حني  حقا،

 .احلق عىل الثبات هلن اهللا وأسأل عليه، اهللا ومحدت
 إىل واإلداريات املعلامت هؤالء من ٍّكل نظر ألفت فإين السؤال عىل اإلجابة ناحية من أما

 بعدهم ممن أحد عهد يف وال الصحابة، عهد يف ال السلف من أحد يفعله مل حمدث أمر التمثيل أن
 .القويل والسامع العرض عىل ونجحت قامت، الزمن ذلك يف الدعوة ألن املفضلة؛ القرون من

¸  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ :تعاىل اهللا قال
 ÅÄ Ã ]من كثري عىل تشتمل وهي حمدثة، بدعة الفعلية فالعروض إذن .]٦:التوبة 

 .لالباط
 يظهر كأن الكذب من نوع وهو التصنع، وعىل الكذب، عىل تشتمل التمثيلية ًفمثال

 الشخصية تكون وقد الشخصية، تقمص وعىل يبكي، أو يضحك، أو حزن، أو فرح، بأنه املمثل
 لذلك مسلم ويتقمصها كافرة تكون وقد مارق، أو فاسق ويتقمصها والفضل، اإليامن يف عالية
 املفيدة الصيغة تكتبوا أن وهو ذلك، من خري عىل أدلكن ولكن التمثيل؛ بجواز يأفت أن يمكن ال فأنا
 وينسخ رشيط يف املعلامت إحدى وتلقيها يرض، مما وحتذر ينفع بام تأمر ناصحة موجهة باسم ذلك يف
  .بعد فيام األمهات عىل توزع ثم أرشطة، عدة الرشيط ذلك من

 جميب، سميع إنه ويأبى، يكره ما اجلميع وجنب ويرىض، حيب ما إىل اجلميع اهللا وفق
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكن والسالم

 

 عليكم السالم ،-الصاحلني عباده به حيفظ بام اهللا حفظه-  العالمة الشيخ فضيلة :السؤال
 .وبركاته اهللا ورمحة

 القدرة وهيبكم وتوفيقه، بعونه يمدكم أن وندعوه هو، إال إله ال الذي اهللا إليكم نحمد
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 .ودنياهم دينهم بأمور وتبصريهم املسلمني ونفع اإلسالم، خدمة عىل
 طبقة بني واألناشيد التمثيلية املشاهد من الزمان هذا يف انترش ما فضيلتكم فيعلم :وبعد

 ،هلا ًستارا اإلسالم وجيعلون املناسبات، من وغريها الصيفية املراكز يف والسيام الشباب، من
 .واملصلحون الدعاة عنها عجز التي املشكالت من ًكثريا تعالج التمثيلية املشاهد إن :فيقولون

 والصوت، الصورة عقله يف ترسم التمثيليات هلذه املشاهد أن :ذلك عىل وحجتهم
 يسموهنا نراهم ولذلك وغريها؛ اجتامعية أمراض من يصيبه ملا ًشافيا دواء ذلك فيكون

 إىل الزائفة األقوال هذه أصحاب من نسمع ما دفعنا وقد اإلسالمية، واألناشيد ينية،الد بالتمثيليات
 التمثيليات هذه يف ورسوله اهللا حكم بيان فضيلتكم من ثم اهللا، من راجني فضيلتكم إىل الكتابة

 ويل إنه والسداد والتوفيق العون لكم تعاىل اهللا سائلني احلق، ويبني الفائدة، لتعم واألناشيد؛
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم عليه، والقادر ذلك

 عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :-والسداد والتوفيق العون، أستمد اهللا ومن- اجلواب
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول

  :التمثيل ً:أوال :وبعد
 :كالتايل وهي حمرمة أمور عليه ينبني ألنه التحريم؛ فيه يل يظهر فالذي

 به، إال يتم وال عليه، إال ينبني وال الكذب؛ عىل إال يقوم ال التمثيل ألن ؛الكذب -١
 بل فاعليه؛ وذم العزيز، كتابه يف تعاىل اهللا ذمه فقد حتريمه، يف مسلم يشك ال حرام والكذب
 .]٦١:عمران آل[  Ê É È Ç Æ :- وعال جل- فقال لعنهم،

 هيدي الفجور وإن الفجور، إىل هيدي الكذب إن$ :قال أنه النبي عن احلديث ويف
 .#النار إىل

 ادعى من$ :قال أنه النبي عن الصحيح، احلديث ويف بالباطل، واالدعاء التزوير -٢
 .#منا فليس له ليس ما

 أو الغضب، أو الفرح، أو احلزن، أو الضحك، أو البكاء، يتصنع املمثل فإن التصنع، -٣
 .كاذب وهو الرضا،
 أو الكافر يتقمص وقد الكافر، شخصية املسلم تقمصي فقد الشخصية، تقمص -٤
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 ًجليال، ًعاملا أو  صحابيا يكون أن إما اإلسالم، يف الشخصيات كبار من مؤمنة شخصية الفاسق
ا أو  .عظمى جريمة وهذه ًعادال، ملكً

 أو هيئته يف إلنسان إنسان حكاية بأن ًعلام املحرمة؛ األمور هلذه املمثلني استحالل -٥
 كذا يل وأن ًأحدا حكيت أين أحب ما$ : النبي قال وقد حمرمة، والغيبة غيبة، كالمه وأ مشيته
 .#وكذا

 التي املفاسد تكذهبا أو تسبقها اإلصالح دعوى وأن والفجور، اخليانات تعلم أهنا -٦
 .الفاسدة التمثيليات مشاهدة بسبب وقعت

 فهم خدمة، أعظم اإلسالم أعداء املسترشقني خدموا اإلسالم إىل ينتمون ممن املمثلني أن -٧
 أقدارهم من احلط منها املقصود اإلسالم ورجال اإلسالم قادة عىل مدسوسة روايات يأخذون
 وإما هلا، يفطنوا أال وإما ذلك، ويعجبهم هلا يفطنوا أن فإما وينرشوهنا، املمثلون هؤالء فيأخذها

 ورجاله، اإلسالم شأن من عواووض املسترشقني، خدموا قد بذلك ويكونون صحتها، يظنوا أن
 .الكفر إىل بفاعله يصل قد بل اإلسالم؛ وأهل اإلسالم إىل اإلساءة غاية وهذا

 ومل واملواعظ، والسنة القرآن بسامع تأثروا قد بعدهم ومني الصحابة أن -٨
 .التمثيل إىل حيتاجوا

  :األناشيد :ًثانيا
 وإغراء اجلهاد عىل تشجيع فيه يكون والذي املبتذل، غري الشعر إن :نقول فنحن

 فيه ينتهك ال والذي ألصحاهبا، وتنقص الرذائل من منع أو بالفضالء، وإشادة بالفضائل
 النبي عند يقال كان الشعر من النوع هذا حق بغري إطراء فيه يكون وال حق، بغري مسلم عرض

،القبيل، اهذ من األناشيد شعر كان إذا :نقول فنحن لذلك مسجده يف سمعه وقد فيسمعه 
 هو عام به منشغل وال منه، مستكثر غري املناسبات، بعض يف ذلك وكان واحد، شخص وغناه
 فيه فهذا مجاعي، بصوت فقالوا فرقة وتابعته ملحن، وحلنه ًديدنا، اختذ إن أما مانع، فال أهم،
 :بدع ثالث

 .موسيقية نغمة عىل الصوت تكسري :وهو التلحني بدعة :األوىل
 .هذا عندهم يكن مل السلف ألن إنشاده؛ عىل االجتامع بدعة :الثانية
 الزمان طال إن أخشى وإين الصوفية، إال بالغناء تعاىل اهللا يدين ًأحدا نعلم ال أننا :الثالثة
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 إىل والتشويق الزهد أشعار بتلحني الغناء الصوفية بدأ فقد عبادة، الغناء يتخذوا أن ذلك بعد
 .الطقطقة إليها أضافوا ثم اجلنة،

 التغيري، يسمونه الزنادقة، أحدثته ًشيئا بالعراق خلفت$ :-تعاىل اهللا رمحه- الشافعي قال
 .#القرآن عن الناس به يشغلون التغبري، أو

 :األزهري منصور أبو ذكر وقد$ :-سبق ما الشافعي عن نقل أن بعد-  اجلوزي ابن قال
 ذكر يف الشعر من فيه يطربون ما سموا وقد وترضع، بدعاء اهللا بذكر يغريون قوم وهم املغرية

 .#ًتغيرياTاهللا
 .اآلخرة يف وترغيبهم الفاين، يف الناس لتزهيدهم مغريين، سموا :الزجاج وقال

 ومن حسن، إىل سيئ من يزعمون فيام الناس حال يغريون ألهنم بالياء؛ مغرية وسموا
 .فيها زهد إىل الدنيا يف طمع

 .القلب يرقق إنه :له فقيل بدعة، التغيري$ :قال أنه أمحد اإلمام عن احلارث، أبو وروى
 .#بدعة إنه :فقال

 .#حمدث بدعة التغبري$ :اهلاشمي يعقوب عنه وروى
 .#استامعه عن هنى وأنه التغيري، أكره$ :بختان بن يعقوب عنه وروى
 بدعة هو أكرهه، :فقال القصائد، استامع عن سئل أنه الثقفي إسحاق بن إسامعيل عنه وروى

 .)بعدها وما ٢٩٨ ص( اجلوزي البن إبليس، تلبيس من النفيس املنتقى من انتهى .السونجي وال
 وأن عبادة، اختاذه إىل الشيطان ينقلهم أن الزمان بالناس طال إن أخشى فإين هذا علم إذا

 تعاىل اهللا أعاذنا الصوفية مع ذلك فعل كام والرقص كالرضب، املحرمات من بغريه هلم خيلطه
 .وصحبه آله وعىل نبينا عىل اهللا وصىل به، ابتالهم مما

 
 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم :السؤال
 التي الشبهة هذه توضيح ًخريا اهللا جزاكم منكم ونريد اهللا، يف أحبكم إين شيخ يا :وبعد
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 :اإلمارة عن وهي اجلامعات متبعي بعض هبا يديل
 ال فلامذا قصرية، رحلة والسفر السفر، يف أمري بوضع الرسول أمر :قالوا أهنم :وهي

 يستدلون وهم صفنا؟ وينظم اخلري، عىل حيثنا طويلة رحلة وهي الدنيا، هذه يف ًأمريا لنا نضع
 .ًخريا اهللا وجزاكم التوضيح نرجو فلذلك احلاكم، لغري البيعة جواز عىل بذلك

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 فليؤمروا سفر يف ثالثة خرج إذا$ :بلفظ داود أبو أخرجه السفر، يف التأمري حديث :وبعد

 t اخلدري سعيد أيب عن ،سلمة أيب عن نافع، عن عجالن، بن حممد طريق من .#أحدهم
 كان إذا$ :ولفظه ًمرفوعا، هريرة أبو صحابيه وجعل السند، هبذا ورواه ،)٢٥٩١( رقم ًمرفوعا
 يؤمرون يسافرون القوم باب يف كالمها ،)٢٥٩٢( رقم .#أحدهم فليؤمروا سفر يف ثالثة

 رقم صحيحةال يف األلباين وحسنه داود، أيب سنن اجلهاد، كتاب من )٨٧( الباب رقم أحدهم
 ).١٨-٨( صحيحه يف عوانة أبو أخرجه وقال ،)١٣٢٢(

 اجليشاين، سامل أيب عن هبرية، بن اهللا عبد حدثنا :هليعة ابن حديث من شاهد وله :قال
 إال فالة، بأرض يكونون نفر لثالثة حيل ال$ :قال اهللا رسول أن ب عمر بن اهللا عبد عن

 ).١٧٧ ،٢/١٧٦( أمحد اإلمام أخرجه :وقال .#أحدهم عليهم أمروا
 الصحيحة من ’ا.#احلفظ سيئ فإنه هليعة، ابن غري ثقات ورجاله :قلت$ :األلباين قال

 ).٣١٤ص ٣ج(
 قال :ب هريرة وأيب سعيد، أيب حديثي عىل داود أيب سنن رشح املعبود عون يف قال
 ’ا.االختالف نهمبي يقع وال الرأي، هبم يتفرق وال ًمجيعا، أمرهم ليكون بذلك أمر إنام :اخلطايب

 ’ا .الرتمذي عنه سكت واحلديث
 فليؤمروا$ ثالثة، اجلمع وأقل ًمجعا، كانوا إذا أنه :واملعنى .#ثالثة كانوا إذا$ :قوله

 .ًأمريا أحدهم فليجعلوا :أي .#أحدهم
 من اخلاطئة لترصفاهتم ًتربيرا احلزبية املناهج متبعي بعض زعمه ما أو زعموه، ما أما
 زعم حيث املجهول ألمريهم البيعة وإعطائهم العام األمري غري احلرض يف ءاألمرا اختاذهم
 باب من جعله احلرض يف ذلك جواز عىل دليل السفر يف اإلمارة رشعية أن بعضهم أو هؤالء
 من فإنه ينقطع ثم ًأياما يكون الذي القصري السفر يف ذلك استحب إذا أنه بمعنى األولوية قياس
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 .أوىل باب من الدنيا سفر هو الذي الطويل فرالس يف جيوز أوىل باب
 :ألمور خاطئ وفهم باطل، زعم هذا إن :وأقول
 غري يرشع أن ألحد جيوز فال رشعه؛ املبلغ هو ورسوله املرشع، هوTاهللا أن :األول

 .ورسوله اهللا به يأذن مل ما يرشع أن وال ورسوله، اهللا رشع ما
 دار يف يكونون فالذين أحد كل يعرفه ضحوا فرق واحلرض السفر بني الفرق :الثاين

 وإال غريه، ًأمريا يتخذوا أن هلم جيوز فال العام، باألمري مرتبطون -احلرض يف :أي- املقامة
 مثل يقر أي ليتنزه اهللا رشع وإن بالنابل، احلابل واختلط السفهاء، وحتكمت الفوىض، لسادت

 وإن السلطان عىل اخلروج ليحرم اهللا عرش وإن هبا ويأمر يرشعها، أن عن ًفضال املهازل هذه
 .ًجائرا ًفاسقا كان

 اهللا رسول أن ل سلمة أم عن مسلم صحيح ففي كثرية أحاديث بذلك جاءت وقد
 .وتابع ريض من ولكن سلم؛ أنكر ومن برئ عرف فمن وتنكرون؛ فتعرفون أمراء ستكون$ :قال
 .#صلوا ما ال :قال نقاتلهم؟ أفال :قالوا

  .#سلم فقد أنكر ومن برئ، فقد كره فمن$ :ألخرىا الرواية ويف
 تعرفوهنا ًأعامال سيعملون األمراء بعض أن احلديث ومعنى األول، مثل احلديث وباقي

 ومن برئ، فكرهها بطالهنا وعرف بقلبه أنكرها فمن باطل، ألهنا تنكروهنا ًوأعامال حق بأهنا
 ليكون رسية؛ بطريقة يكون أن اماإلم عىل اإلنكار رشط من ولكن سلم؛ فقد بلسانه أنكر

 هو يعني وتابع ريض من ولكن فيه؛ الفوىض تنترش ال حتى للمجتمع وأسلم للقبول، أجدى
 ما اإلمام عىل اخلروج حتريم ذلك ويف .#صلوا ما ال$ :قال نقاتلهم أفال الصحابة قال وملا اآلثم،
 .الصالة يقيم دام

 من$ :يقول اهللا رسول سمعت :قال t عرفجة حديث من مسلم صحيح ويف
 .#فاقتلوه مجاعتكم ويفرق عصاكم يشق أن يريد واحد رجل عىل مجيع وأمركم أتاكم

 بويع إذا$ : اهللا رسول قال :قال t اخلدري سعيد أيب حديث من مسلم صحيح ويف
 .#منهام اآلخر فاقتلوا خلليفتني

 يف اهللا رسول مع كنا$ :قال العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث من مسلم صحيح ويف
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 منادي نادى إذ جرشه يف هو من ومنا ينتضل، من ومنا خباءه، يصلح من فمنا ًمنزال فنزلنا سفر
  حقا كان إال قبيل نبي يكن مل إنه :فقال .اهللا رسول إىل فاجتمعنا .جامعة الصالة : اهللا رسول
 يف عافيتها جعل أمتكم وإن ،مهل يعلمه ما رش وينذرهم ،هلم يعلمه ما خري عىل أمته يدل أن عليه
 الفتنة وجتيء ًبعضا بعضها فريقق فتنة وجتيء تنكروهنا وأمور بالء، آخرها وسيصيب أوهلا،
 أن أحب فمن هذه، هذه :املؤمن فيقول الفتنة وجتيء تنكشف ثم مهلكتي، هذه :املؤمن فيقول
 الذي الناس إىل وليأت اآلخر، واليوم باهللا يؤمن وهو منيته فلتأته اجلنة ويدخل النار عن يزحزح
 آخر جاء فإن استطاع إن فليطعه قلبه وثمرة يده صفقة فأعطاه ًإماما بايع ومن إليه، يؤتى أن حيب

 .#اآلخر عنق فارضبوا ينازعه
 اهللا رسول دعانا$ :قال t الصامت بن عبادة حديث من ًأيضا مسلم صحيح ويف

 ويرسنا وعرسنا ومكرهنا منشطنا يف والطاعة السمع عىل بايعنا أن علينا أخذ فيام فكان فبايعناه
 .#برهان فيه اهللا من عندكم ًبواحا ًكفرا تروا أن إال أهله األمر ننازع وأال علينا، وأثرة

 موقفك يكون وكيف العام، األمري غري آخر ًأمريا تبايع أن من أعظم منازعة فأي :قلت
 ذلك عن ينهاك اآلخر األمري أمر عليك دوور بيشء يأمرك األول األمري أمر عليك ورد إذا

 طاعة وترتك الثاين، تطيع أو الثاين، طاعة وترتك األول تطيع هل منهام تطيع فمن اليشء،
 بطاعتك أنك تعلم أن جيب أنه إال رشدت فقد الثاين طاعة وتركت األول أطعت فإن األول،
 رضب فعلها وأن الصحة، من هلا أساس ال باطلة الثاين بيعة أن اعرتفت قد الثاين وترك لألول

 .العبث من
 فؤادك وثمرة يدك صفقة وأعطيته ًأوال، بايعته قد الذي األول وتركت الثاين أطعت وإن

 فأنت الدماء، سفكت فإن جمتمعك، يف الفتنة إيقاع يف وتسببت ربك أغضبت قد ٍحينئذ فإنك
 فيها، املتسبب فأنت املحارم كتانته وإن اهللا، إال يعلمها ال أوزار منها وعليك فيها املتسبب
 منها وعليك فيها املتسبب فأنت السبل، أخيفت وإن اهللا، إال يعلمها ال أوزار منها وعليك
 .مواتية التوبة دامت ما اهللا إىل وتب لنفسك، فانظر اهللا إال يعلمها ال أوزار

 وعن نك،ع بيعة قبيلتك وشيخ عريفك بيعة إن :قلنا بيعة، عنقي يف ليس أنا :قلت فإن
 .#عرفاؤكم إيل لريفع$ : النبي قال وقد أبيت، أم شئت بيعة عنقك يف فأنت القبيلة، مجيع

 .بطلت األول بيعة أن :قلت وإن أيدهيم حتت عمن بيعة النقباء بيعة وجعل
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 أبطلها؟ الذي السبب هو ما :قلنا
 تكرر وإن رباال فعل أن تعتقد وهل لك :قلنا الربوية للبنوك إقرارهم أبطلها :قلت فإن
 فاعله؟ لكفر موجب

 بالكبائر املسلمني يكفرون الذين اخلوارج مذهب هذا لك :قلنا نعم، :قلت فإن
 وعقيدهتم مذهبهم عىل هو ملن إال باإلسالم حيكمون ال فهم لذلك النار يف ختليدهم ويعتقدون

 الذنب هذا منه كررت وإن كبرية، كان وإن بذنب ًأحدا يكفرون ال فإهنم واجلامعة السنة أهل أما
 ذلك؟ عىل الدليل هو ما :قلت فإن مرات، عدة

 به فأيت اخلمر يف به يؤتى ما ًكثريا كان ًرجال أن$ :الصحيح احلديث يف جاء ما :لك قلنا
 للشيطان ًعونا تكونوا ال : النبي فقال .اخلمر يف به يؤتى ما أكثر ما اهللا، لعنه :رجل فقال مرة
  .#أخيكم عىل

 خيرجه ومل اخلبائث، أم هي التي اخلمر رشب من يكثر أنه مع اإلسالم يف اًأخ فسامه
  .لعنه من عىل النبي أنكر بل اإلسالم؛ من الرشب تكرار
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 املسلامن التقى إذا$ :يقول النبي أن مع اإليامن مطلق للمقتتلنيTاهللا أثبت فقد
 .#النار يف واملقتول فالقاتل بسيفيهام

 .النعمة كفر هنا بالكفر واملراد .#كفر وقتاله فسوق، املسلم سباب$ :يقول أنه ومع
 .األصغر الكفر من فهو اإلسالمية، األخوة بنعمة كفر أنه :أي

 استحلها فإن يستحله، حتى تكرر ولو بفعلها يكفر ال ريةالكب فاعل أن هذا من تبني وقد
  .يفعلها مل ولو كفر

 قام وقد$ ):البحوث رئاسة .ط ٦٦ص ١٠ج( الباري فتح يف حجر ابن احلافظ قال
 ما استحل ومن ،#حرام مسكر كل$ : قوله وثبت حرام، وكثريه اخلمر قليل أن عىل اإلمجاع

 ’ا.#كفر باإلمجاع حرام هو
 املحرم؟ لذلك  مستحال العبد به يعترب الذي االستحالل هو ما لكن
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 املحرم حل بقلبه العبد يعتقد أن وهو القلب، فعل من هو االستحالل :واجلواب
 يعتقد وهو فعله ومن يفعله، مل ولو كفر، الزنا حل اعتقد فمن بذلك، ينطق مل ولو عليه، املجمع

 .فاسق مسلم فهو حرام أنه
 .فاسق مسلم فهو حرام أنه يعتقد وهو فعله ومن يفعله، مل ولو فر،ك الربا حل اعتقد ومن
  .فاسق مسلم فهو حرام أنه يعتقد وهو رشبه ومن يرشبه، مل ولو كفر اخلمر حل اعتقد ومن
 االستحالل؟ نعرف يشء فبأي هذا وعىل

 ناالز أو حالل، الربا أو حالل، اخلمر بأن أعتقد :ًمثال يقول بأن بالنطق نعرفه :اجلواب
 االستحالل ألن فال؛ ذلك بدون أما إليه، نسبته بصحة نقطع كتاب يف ذلك يكتب أن أو حالل،

 حجة التحقيق هبذا بطلت وقد وحده، اهللا إال فيها ما عىل يطلع ال والقلوب القلوب، عمل من
 .اإلمام بيعة به ويبطل تكرر، ولو الكبرية، بفعل يكفر من

 البواح بالكفر ًمعلقا كان قتاهلم وجواز األئمة، عىل اخلروج يف النبي إذن أن مع
 .#الصالة فيكم أقاموا ما أطيعوهم$ :الصالة بإقامة الطاعة وقيد برهان، فيه اهللا من معنا الذي

 .#اخلالق معصية يف ملخلوق طاعة ال$ باملعروف مقيدة والطاعة
 فلقننا طاعةوال السمع عىل اهللا رسول بايعنا$ :للحديث نستطيع؛ فيام :آخر ورشط

  .#أنفسنا من بنا أرحم ورسوله هللا :فقلنا .استطعتم فيام
 الوايل غري خمفي آخر وال ومبايعة العامة أمري غري احلرض يف أمري الختاذ املربر هو فام
 ًمنهجا اختذوا الذين احلديثة املناهج أصحاب عند اهلوى غري يشء ال للناس الظاهر املعروف

 القلوب، بتقليب عوقبوا :أي املصطفى سنة عن بإعراضهم وافعوقب النبوي املنهج غري
 .راجعون إليه وإنا هللا فإنا الباطل، واستحسان
 اهللا، إىل الدعوة وهي لإلسالم، العمل عىل بايعنا وإنام إمامة؛ عىل نبايع مل :قلت فإن
  .اهللا سبيل يف واجلهاد

 لسان وعىل كتابه، يف عهد من عليك أخذه بام عليك اهللا أوجبه قد لإلسالم العمل :قلنا
 z y x w v u t s r q p :تعاىل كقوله اهللا رسول
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 يستطع مل فإن فبلسانه، يستطع مل فإن بيده، فليغريه ًمنكرا منكم رأى من$ : وكقوله
  .#اإليامن أضعف وذلك فبقلبه،

 قدTواهللا سبيله، يف واجلهاد اهللا، إىل الدعوة عىل ًأحدا تبايع أن إىل بحاجة أنت فهل
 .تركها عىل وتوعدك هبا، فأمرك رسوله لسان وعىل كتابه يف هبا إليك تقدم

ً امتثاال فعلتها وإن ًمثابا ًخملصا كنت نبيك وأمر ربك ألمر ًامتثاال فعلتها إن أنت ثم
 فال بايعته من إرضاء تقصد ًمرائيا تكون أن احلالة هذه يف يكعل أخاف فإين بايعته من ألمر
 .الندم ينفع ال حني وتندم أجر لك يكون

 عليه ومقصور بالسفر، خاص بالتأمري احلكيم الشارع من األمر أن :الثالث
 .#أحدهم فليؤمروا سفر، يف ثالثة خرج إذا$ : قوله ذلك عىل يدل فيه، وحمصور

 #فليؤمروا$ وفعل الرشط، فعل :#خرج$و جازمة، غري رشطية إذا #خرج إذا$ :فقوله
 فأكثر الثالثة إن :يعني فاعله هو إذ الرشط لفعل متمم بثالثة والتقييد وجزاؤه، الرشط جواب
 .فال حرض يف كانوا إذا أما سفر، يف كانوا إذا ًواحدا عليهم يؤمروا أن أمروا

 عليهم أمروا إال فالة بأرض نيكونو لثالثة حيل ال$ :ب عمر ابن حديث يف وقال
 ).١٧٧ /٢/١٧٦( أمحد أخرجه .#أحدهم

 سيئ فإنه هليعة ابن غري ثقات ورجاله :قلت ):٣١٤ص ٣ج( الصحيحة يف األلباين قال
  .احلفظ

 اخلاصة اإلمارة يف الشارع من اإلذن أن يتبني هذا ومن قبله، بام يعتضد لكن :قلت
 يف فعلها جواز عىل دال السفر يف اخلاصة باإلمارة ناإلذ أن زعم ومن غريه، دون بالسفر خاص
 لغريه، جهله يظهر وأال نفسه يسرت أن حقه ومن ًشيئا، اهللا رشع من يعرف ال جاهل فهو احلرض
 .التوفيق وباهللا

 

 أم شهيد عليه يطلق هل أجله من بنفسه وضحى الوطن عن الدفاع يف قتل من :السؤال
 الدين؟ أجل من بنفسه ضحى من عىل إال تطلق ال الشهادة أن
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 يكون وأن اهللا، كلمة إعالء يريد وهو والكفار، املسلمني بني معركة يف قتل من :اجلواب
  .شهيد فهو هللا كله الدين

 شجاعة، يقاتل والرجل محية، يقاتل الرجل عن سئل النبي أن :احلديث ويف
 العليا هي اهللا كلمة لتكون قاتل من$ : فقال اهللا؟ سبيل يف ذلك أي للمغنم تليقا والرجل

 .#اهللا سبيل يف فهو
 املسند يف أمحد أخرجه .#بنيته أعلم اهللا صفني بني قتيل رب$ :ًأيضا احلديث ويف

 ).١/١١( الفتح يف وذكره ،)١/٣٩٧(
 .النسائي أخرجه .#نوى ما فلهً عقاال إال ينوي ال وهو غزا من$ :ًأيضا احلديث ويف
 بحسب والكفار املسلمني بني معركة يف قتل كان إن جائز فهو شهيد اسم إطالق أما
 .التوفيق وباهللا هللا، فهو الباطن أما الظاهر،

 

 الشهداء؟ منزلة يف تكون الوالدة يف توفيت إذا املرأة هل :السؤال
 جاء كام اآلخرة شهداء من فهي -بطنها يف ولدها :يعني- ُبجمع ماتت إذا النفساء :اجلواب

 السيارات وحوادث واحلرق، والغرق، واهلدم، الطاعون، ذلك ومثل البخاري، صحيح يف
 .التوفيق وباهللا الرسعة، بشدة ًمتسببا السائق يكن مل إذا اهلدم عىل تقاس

 

 شهداء؟ كلمة عليهم يطلق احلرب يف يتوفون الذين هل :السؤال
 اسم عليه يطلق ال  طبيعيا ًموتا والكفار املسلمني بني احلرب يف مات من :اجلواب

  ¾ ½ ¼ » º ¹ :تعاىل اهللا قول بدليل كبري وأجر عظيم، فضل له ولكن شهيد؛
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 .وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل أعلم، واهللا

 

 صفته هي وما املنكر، عن ينهى وال باملعروف، يأمر ال فيمن الرشع حكم ما :السؤال
 .ًخريا اهللا جزاكم أفيدونا اإلسالم؟ من موقعه وأين

 هللا عاص املنكر عن ينهى وال باملعروف يأمر ال الذي :- التوفيق وباهللا- اجلواب
 مل فإن فبلسانه، يستطع مل فإن بيده، فليغريه ًمنكرا، منكم رأى من$ : النبي قال ولرسوله
 .#اإليامن أضعف وذلك فبقلبه يستطع

 بقلبه يكره مل من أما ضعيف، ولكن اإليامن من  حظا بقلبه كره ملن النبي فجعل
 .املشيئة حتت وهو له، اإلسالم اسم يبقى بل بكفره؛ حيكم ال لكن العدالة ساقط فاسق فذلك

 :تعاىل اهللا قال  اعتقاديا ًنفاقا منافق فذلك املعروف، عن وهنى باملنكر، أمر من أما
 } | { z yx w v u t
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 سنة؟ الطني من املسجد بناء هل :السؤال
 هذا كان وإذا إحراق، بدون الطني من املكون اللبن من مسجده بنى النبي :اجلواب

 ما وجد إذا فإنه والظروف، احلالة حسب عىل الوقت ذلك يف ناملمك هو النبي فعله الذي
  .به األخذ فاألوىل الزمن طول يف وبقاء ًتعمريا وأكثر أقوى هو

 .التوفيق وباهللا
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 صحيحة؟ قاعدة هي هل #هلا عموم ال العني حوادث$ :قاعدة :السؤال
 فإذا مذهبه، عىل يرد الذي النص من به يلزم ملا ًدفعا لناسا بعض جيعله هذا :اجلواب

 .#هلا عموم ال عني حادثة هذه$ :قال عليه احتج
 ما منه فأتوا به أمرتكم ما$ :قال النبي ألن العموم؛ :الترشيعية األحكام يف واألصل

 هذه بمثل السنة يدفع ومن العموم، عىل يدل فهذا .#فاجتنبوه عنه هنيتكم وما استطعتم،
 .التوفيق وباهللا آثم، االحتامالت

 

 األموال؟ بعض أخذ مع الرصع وعالج للرقية، التفرغ جيوز هل :السؤال
 .ذلك من عليه أخاف الرقية، مقابل يف املال أخذ من عىل أخاف :اجلواب

 أهل استضافوا ألهنم الغنم؛ من القطيع ذلك أخذوا إنام النبي أصحاب ألن ً:أوال
 لكم نرقي ال فواهللا تضيفونا أن أبيتم أنتم :قالوا رئيسهم لدغ فلام يضيفوهم أن فأبوا احلي، ذلك
 .كفار عىل أخذوا إهنم :ًفأوال ُبجعل، إال

 نفسه فرغ ملن أرى وال اجلعل، ذلك أخذوا ذلك أجل فمن يضيفوهم مل إهنم :ًثانيا
 .واضح دليل جوازه عىل ليس ذلك ألن عليه؛ صوحير اجلعل يأخذ أن للرقية

  .خري هذا مثل عن واالستعفاف فيه، ما سمعت فقد النبي أصحاب قصة من الدليل أما
 يصحبه كأنه الرقية أجل من بالد إىل بالد من السفر وهي أخرى، مسألة هنالك ثم

 من عرشات يضم قد الالقية يطلب من منه يسافر الذي البالد أن ًوغالبا الراقي يف اعتقاد
  .يرقون الذين العلم طالب

 ذا ينفع ال$ :وقوله .#الراقي شخصية يف ًاعتقادا له أن إال يسافر مل أنه عىل دليل وهذا$ :وقوله
 .التوفيق وباهللا حظه، منك احلظ ذا ينفع ال :أي .#اجلد منك اجلد
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 كل باحلديث يعني هل .#بعدها واحلديث قبلها، النوم يكره انوك$ :العشاء يف قال :السؤال
 واملمدوح؟ منه املكروه سواء احلديث

 واحلديث ضياعها، إىل أدى ربام ألنه العشاء؛ قبل النوم يكره النبي كان :اجلواب
 ديني أمر يف احلديث كان إذا ما ذلك من وخص الفجر، صالة ضياع إىل أدى ربام ألنه بعدها؛
 .التوفيق وباهللا الزوجة، يعني األهل مع واحلديث الضيف مع ثواحلدي

 

 عليكم السالم الشيخ، فضيلة اهللا، رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :السؤال
 .وبركاته اهللا ورمحة

 ماله من منزل برشاء أوالده أحد وقام زوجتان، ولديه أوالد مخسة له أب هناك :وبعد
 أمه وأسكن رشعي، صك وبموجب يسكنوها مل مدينة ويف يشء فيه وإخوانه ألبيه ليس اخلاص

 له البيت ملكية حيول وأن املنزل من أمه بإخراج يطالبه والده فقام -ألبيه الكبرية الزوجة- به،
 ولكنه أبيه؛ عصمة يف التالز -الولد أم- الزوجة بأن ًعلام ذلك االبن فرفض العدل كتابة من

 عددهم أوالد وهلا يائس بأهنا ًوعلام ويبغضها، عليها ينفق وال يزورها، ال سنوات ثالث من تركها
 االبن من له ملكيته وحتويل املنزل ذلك أخذ يف حق لألب هل .وإناث ذكور الرجل ذلك من ٩
 .ًخريا اهللا جزاكم ال؟ أم

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
ا البيت دام فام :وبعد  يطالبه أن حق لألب فليس أمه، به وأسكن به،  خاصا للولد ملكً

 .أضعاف بثالثة األب حق من أعظم الرب يف األم حق ألنه منه؛ أمه بإخراج
 :قال من؟ ثم :قال .أمك :قال بربي؟ الناس أحق من$ :له قال ملن النبي قال وقد

 .#فأدناك أدناك ثم أباك، :قال من؟ ثم :قال .أمك :قال من؟ ثم :قال .أمك



  ٣٠٩  

 يف كان سكناها بأن ًعلام ينبغي ال الذي العمل هذا مثل يرتك وأن اهللا يتقي أن األب فعىل
 .التوفيق وباهللا أوالده، وأم زوجته وهي مادامت نفسه األب عىل ًواجبا األصل

 

 ؟هلا داعي ال إجازة وأخذ رشعي، عذر دون من املعلمة أو املعلم غياب حكم ما :السؤال
 وقلة للرعية، تضييع عليه يرتتب ألنه للمعلمة؛ وال للمعلم ال ذلك جيوز ال :اجلواب

  .والزميلة للزميل وإثقال ،هلم نصح
 .التوفيق وباهللا

 

 فإذا جمموعة، مع طعام سفرة عىل يل أخ بيت يف جالسة أين رأيت تقول امرأة :السؤال
 فالنة أنت :قالت املرأة تلك ترى إهنا ثم وصفت، ما آخر إىل ... أبيض ًثوبا تلبس بيضاء بامرأة
 جليد،ا من بالعسل عليك :قالت أو .خذي امرأة من عني بك :قالت .نعم :قالت فالن؟ بنت
 قيمته؟ خترج أو يقسم أو يؤكل التمر وهل قالت؟ ما أنفذ هل .اجليد من متر وتنكة

 .سائلة
 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 قالت بام تعميل وال عني، فيك قوهلا من :أي منه ختايف وال احللم، هذا تصدقي ال :وبعد

 عىل فيها يعتمد ال والعبادة عبادة الصدقة ألن الرؤيا؛ هذه عىل ًاعتامدا قالت بام تتصدقي ال لك،
 .الشيطان من أو اهللا من هو هل يدرى ال حلم

 إىل نظر بدون أنت وتأكليه اجليد من ًومترا الطيب من ًعسال لك تأخذي أن أردت إذا أما
  .فيه مانع ال جائز ذلك فإن الرؤيا، هذه

 .التوفيق وباهللا



  ٣١٠  

 

 أنت :إحداهن تقول أو كرايس، بأهنن الطالبات يصفن املعلامت من بعض هناك :السؤال
 ذلك؟ حكم فام الطالبة، من تقصري بسبب وذلك ،-اهللا أعزكم-  احلامر تقصد .األربع كذوات

 أن وهلا بات،الطال حق يف السب تستعمل أن للمعلمة وال للمعلم جيوز ال :اجلواب
 .التوفيق وباهللا السب، يف للطالبات قدوة تكون ال وحتى ِّالسب، بغري تؤدب

 

 مل أو عمل سواء ذلك حكم فام وكذا كذا يفعل مل إذا أبيه عىل اهللا لعنة قال من :السؤال
 يعمل؟

 لعن من اهللا لعن$ :احلديث ويف الذنوب، كبائر من كبرية أتى فقد هذا قال من :اجلواب
 باهللا اإلرشاك :قال .بىل :قالوا ؟الكبائر بأكرب أنبئكم أال$ :ًأيضا اآلخر احلديث ويف .#والديه
 .التوفيق وباهللا .#الوالدين وعقوق

 

 يفعل كام اإلقامة، بعد .#إلخ ... التامة الدعوة هذه رب اللهم$ :قول حكم ما :السؤال
 األذان؟ بعد

 يؤخر مل إذا ًمانعا ذلك يف أرى فال الدعاء هبذا دعا فإذا أذان، هي اإلقامة :اجلواب
 .التوفيق وباهللا اإلحرام، تكبرية عن الداعي

 

 لكن ًكامال؛ ًمتسكا اإلسالمي بالدين التمسك يف ورغبة ٌميل لدي :وليق سائل :السؤال



  ٣١١  

 فيه ًراغبا وجدتني تركه حاولت إن التلفاز، مشاهدة وهو ذهني، يشتت واحد موقف هناك
 لوم وخالطني عيل، ويؤثر يرض ما إىل خيااليت ذهاب إىل يؤدي مما معها التأقلم أستطيع ال معها

 به؟ ينفعني أن اهللا سىع يل توجيهكم فام .. وتأنيب
 .وصحبه وآله اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 وإن فعله املكلف شاء إن  اختياريا ًأمرا ليس بتاممه اإلسالمي بالدين فااللتزام :أما بعد

 بالقلو تبلغ يوم املخاوف يأمن فمن وإال السالمة، لنفسه أراد ملن إلزامي أمر هو بل تركه؛ شاء
 ملك، ألف سبعني بيد زمام كل زمام ألف سبعون هلا تقاد بالنار يؤتى حني أو احلناجر،
  .بالرشر ترمي ًعيانا للناس وظهرت

 e d c b a  i h g f   l k j :تعاىل قال
  .]٣٤-٣٢:املرسالت[

 .]٧-٦:التكاثر[ w v u ts r q  :وقال
̀  b a :تعاىل قال النار عىل يمر حتى اجلنة أحد يصل ال بل النار؛ وراء إال اجلنة وما

j i h g f e dc r q p o n m l k 
  .]٧٢-٧١:مريم[

 أو الورود، بعد اهللا ينجيهم الذين أهلها من أنت هل وانظر التقوى، عىل نفسك اعرض
 والنار باملكاره، حفت اجلنة أن واعلم أهلها، من لتكون نفسك فهيئ أهلها؛ من لست أنك

 عليكم والسالم القيامة، يوم الناجني من لتكون الطاعة عىل نفسك رغمفا بالشهوات، حفت
 .وبركاته اهللا ورمحة

 

 واملستحب؟ الواجب بني الفرق ما :السؤال
 فاعله، يثاب املستحب ألن فيه؛ لبس ال واضح واملستحب الواجب بني الفرق :اجلواب

 وهو للعقاب، يتعرض وقد تاركه، ويأثم فاعله، يثاب الواجبو يأثم، وال تاركه يعاقب وال
 الركوع يف والطمأنينة الصالة يف الفاحتة كقراءة ًركنا يسمى الذي الفرض فمنه متفاوت



  ٣١٢  

 .األول كالتشهد ذلك دون هو ما ومنه ذلك أشبه وما بعرفة والوقوف والسجود
 له مثال وأوضح بعض من آكد بعضه يكون وقد ًسابقا، بينت كام فهو املستحب أما
 كاألربع عليها النبي يواظب ومل عليها، احلث ورد التي السنن من آكد فإهنا الراتبة؛ كالسنن

 واملهم املطلق، النفل من آكد ًأيضا وهذه الضحى، وركعتي املغرب، قبل والصالة العرص، قبل
 .فيه ًومرغبا ًوتطوعا ًونفال سنة ويسمى يتفاوت، ًأيضا املستحب أن

 

 أكلته من ًكثريا إن حيث الصغائر؟ من أو الكبائر من يعترب القات أكل هل :السؤال
 فضيلتكم من يف ونرجو لرتكه، صدورهم يرشح أن اهللا لعل الرشعي حكمه معرفة يف يرغبون
 .ًخريا اهللا وجزاكم األمر، هبذا اهللا ابتالهم ملن نصيحة توجيه

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، حلمدا :اجلواب
 من عليه يرتتب ملا الكبائر من كبرية عليه واإلدمان وأكله حرام، القات فإن :وبعد

 .العام واالقتصاد الزوجية واحلياة واملال واجلسم، والعقل الدين يف الكثرية األرضار

 

 ؟#كبرية الصغرية عىل املداومة$ :العبارة هذه صحة مدى ما :السؤال
 عليها اإلرصار ألن ذلك كبرية؛ يصريها الصغرية عىل اإلرصار :العلامء قال :اجلواب

 .أعلم واهللا باملعايص، االكرتاث لعدم الكبرية حكم يف جيعلها هبا املباالة وعدم

 

 ؟#وأجوبة أسئلة$ املعلومات بنك ورق استعامل حكم ما :السؤال
 .فال كامليرس للمعاياة استعمل إن أما للمعرفة، كان إذا ًشيئا فيه أرى ال :اجلواب



  ٣١٣  

 

 عىل يدل والسنة الكتاب من رصيح دليل فيه يذكر مل يشء كل :يقول رجل :السؤال
 يف رأيك فام حتريمه عىل دليل يرد مل ألنه حالل؛ والتفاح الدخان :يقول فهو حالل هوف حتريمه
 عليه؟ الرد وما ذلك،

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 فرية اهللا عىل افرتى فقد واحدة وبمنزلة حالل، كله والتفاح الدخان أن زعم من :وبعد

 فقال باهللا؛ بالرشك علم بال عليه القول قرن قد تعاىل واهللا يعلم، ال ما اهللا ىلع وقال عظيمة،
̀  a :تعاىل  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

l k j i h g f e d c b ]٣٣:األعراف[. 
 d :تعاىل قال يعلم من إىل ثم اهللا، إىل العلم يرد أن يعلم ال كان إن حقه من وكان

n m l k j i h g f e po  ]٨٣:النساء[. 
 :تعاىل قوله حتت داخل وهو خبيث، الدخان أن آدم بني من والعقالء العلامء أمجع وقد

 N M L K J I H G F E D
 X W V U T S R Q P O

 Z Y ]١٥٧:األعراف[. 
 كمن فهو بينهام سوى ومن الطيبات، من واحد والتفاح اخلبائث، من واحد فالدخان

 أو جمنون إما رجلني أحد وهو واملوت، واحلياة والظلمة، والنور والنهار، الليل بني سوى
 .ًمعا والرشعية العقلية واحلقائق باحلق مستخف مستهرت

 يرض أن لإلنسان جيوز ال فإنه ولذلك رضره، عىل األطباء أمجع وقد مرض، والدخان
 > = < ; : 9 :تعاىل قال إتالفها، يف ويسعى نفسه

K J I HG F E D C B A @ ? O N M L
 Q P ]٢٩:النساء[. 
 املستعصية األمراض يسبب الدخان ألن نفسه؛ قتل يف سعى فقد الدخان رشب ومن
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 أن )٤٣ ص( والدين الطب بني التدخني ظاهرة كتاب يف ذكر وقد وغريمها والرسطان كالسل
 :وقال التدخني بأمراض يصابون ممن وحدها بريطانيا يف عام كل يموتون شخص ألف مخسني

 أشد تعد التي النيكوتني مادة أمهها سامة مواد عىل حيتوي الدخان أن الباحثون اكتشف دوق
 عىل واحدة نقطة الدخان من املستخلصة النيكوتني مادة من وضعنا فلو الزرنيخ، سمية من ًخطرا
 .احلال يف ملات قط أو كلب لسان عىل النقطة هذه وضعت ولو لتوه، ملات أرنب جلد

 الدخان وختدير .#حرام ومفرت خمدر كل$ :احلديث ويف خمدر، ونهلك باإلضافة هذا
 رشبه فإذا يرشبه، حتى ًفتورا لصاحبه جيلب فقده حالة ففي مكابر، إال فيه ينازع ال وتفتريه
 وغيبوبة، دوخة، له حصل رشبه ثم طويلة مدة عنه غاب وإذا وقوة، ونشاط بانتعاش أحس

 .تقيؤ وربام وارختاء
  .ألبتة فيها منفعة ال حمضة مرضة يف للامل إنفاق ألنه اف؛إرس هو :ًورابعا
 رسوله وعىلTاهللا عىل مفرت فإنه .والطيب احلل يف للتفاح مساو إنه :قال من فإن وبالتايل

، التوفيق وباهللا لعزرته، ًقاضيا كنت ولو اإلسالمي الرشع وعىل. 

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم ،-اهللا حفظه- لشيخا فضيلة :السؤال
 مرة حيايت وجعلت فيها حلظة بكل احلياة عيل عكرت التي ملشكلتي  حال أريد :وبعد

 كل يف هواجسها وتطاردين ليلة، كل النوم لذة حترمني مزعجة ًأحالما أرى أين وهي للغاية
 يف إنني فيه، فكرت حل كل من يأسبال أحسست عندما إال لفضيلتكم أكتب مل إنني مكان
 عند ليلة كل الشيطان من واستعذت القرآن، قرأت فلقد يل ًرسيعا  فحال باستمرار القلق دوامة
 عيل عزيز إنسان قتل أو قتيل حياولون األشكال جمهويل بعض بأن منامي يف أرى ولكن نومي؛
 .اهللا وفقكم مشكلتي حاولوا

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل سالموال والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 يف يرتاءى الداء صاحب أن الطب أهل ذكر فقد ملرض نتيجة إما األحالم هذه :وبعد

 فينبغي النوم يف واإلخافة اإلقالق كان إذا أما األحالم، هذه من ختايف فال مزعجة ًأحالما نومه
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 أحد اهللا هو وقل البقرة، سورة من األخرية واآلية الكريس، آية :النوم عند األوراد تقرئي أن
 أقللن، وما السبع واألرضني أظللن، وما السبع السموات رب اللهم :قويل ثم واملعوذتني،
 جارك عز عبادك، من رش ذي كل رش من ًجارا يل كن ذرين، ما والرياح أضللن، وما والشياطني
  .أسامؤك وتقدست

 إليك، ظهري وأجلأت ليك،إ نفيس وأسلمت إليك، وجهي وجهت إين اللهم :وقويل
 بكتابك آمنت إليك، إال منك منجى وال ملجأ ال إليك، ورهبة رغبة إليك أمري وفوضت

 وكلام ركعتني، هللا وصيل فقومي تكرهني ما رأيت فإن أرسلت، الذي ونبيك أنزلت، الذي
 اهذ اعميل عنك، ينقطع اهللا بإذن اهللا وادعي ركعتني وصيل فتوضئي قومي تكرهني ما رأيت

 .والسالم ،ترتكيه ال عليه وواظبي

 

 تسبب ألهنا حليته؛ يطلق أن دون ًنصوحا توبة ربه إىل يتوب أن للعبد يمكن هل :السؤال
 بلده؟ يف مشاكل له

 من فنرجو منها التقصري أو حلقها، عىل وبقي غريها، من تاب فإذا اللحية، أما :اجلواب
 .التوفيق وباهللا العقوبة، من اخلوف إال ذلك عىل حيمله مل كان إن ًخفيفا ذنبه يكون نأ اهللا

 

 الكريس؟ وآية املعوذتني أقرأ أين بالرغم والوسوسة اهلم عالج هو ما :السؤال
 :بأمور اهلم عالج :اجلواب

 .ليصيبك يكن مل أخطأك وما ليخطئك، يكن مل أصابك ما أن تعلمي أن :وأمهها أوهلا
 فالقدر اهللا قدر مما ًشيئا نفسك به حتملني الذي باهلم ترديه ال أنك تعلمي أن :ًثانيا
 .عدمه أو اهلم وجود من يشء يرده ال والبد طريقه يف سيميش

 .متلكينه ما كل ويف أهلك ويف زوجك، ويف نفسك يف اهللا إرضاء تقصدي أن :ًثالثا
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 نفسية يف تؤثر أن البد الصعبة الظروف أن يعلم عاقل سانإن وكل أعلم أنا :ًرابعا
 اتصال عىل فيكون العاملني، رب باهللا وطأهتا وحتمل ختفيفها عىل يستعني املؤمن لكن اإلنسان

 الرش عنه يرصف وأن واخلري، الصالح فيه ما له خيتار أن اهللا إىل واالبتهال بالترضع ًدائام بربه
 .وأسبابه

 إذا عظيم أجر فيها للمسلم الدنيوية واملصائب االبتالءات أن لميتع أن جيب :ًخامسا
 املؤمن أمر إن املؤمن ألمر ًعجبا$ :الصحيح احلديث يف جاء فقد أجر، عليها اهللا ومحد احتسبها

 وليس له، ًخريا فكان شكر رساء أصابته وإن له، ًخريا فكان صرب رضاء أصابته إن خري، كله
 .#للمؤمن إال ألحد ذلك

 العرش رب اهللا إال إله ال العظيم، احلليم اهللا إال إله ال :الكرب دعاء عىل أدلك :ًدساسا
 .العظيم العرش ورب السبع السموات رب إال إله ال الكريم

 ثم أجد، ما رش من وقدرته اهللا بعزة أعوذ وقويل قلبك عىل اليمنى يدك ضعي :ًسابعا
 سبع تكملني حتى أجد ما رش من وقدرته اهللا بعزة أعوذ :وقويل أخرى، مرة ضعيها ثم ارفعيها
 .مرات

 الذي املكان عىل اليمنى يده يضع أن ينبغي جسده من يؤمله يشء لديه من أن رواية ويف
 ثم مرات، ثالث اهللا باسم :ويقول أخرى، مرة يضعها ثم يرفعها ثم اهللا، باسم :ويقول يؤمله،
 .التوفيق وباهللا رشحه، سبق كام أجد، ما رش من وقدرته اهللا بعزة أعوذ مرات سبع :يقول

 

 ؟-السفىل الشفة وسط حتت الذي الشعر- العنفقة حلق حكم ما :السؤال
 كان النبي أن عىل تدل الصحيحة فالسنة السنة، خالف العنفقة حلق :اجلواب

 .بيضاء شعره عرشين من أكثر وعنفقته حليته يف وليس تويف النبي أن :احلديث ويف يرتكها،
 يعكر ولكن اللحية؛ من فهي اللحية مع تركها قد النبي كان إذا :يقول أن ولقائل

 اجلزء عطف من هنا العطف كان إذا لكن املغايرة يقتيض والعطف اللحية عىل عطفت أهنا عليه
 .حرام وحلقها واجب تركها وأن اللحية من تكون أن يبعد ال فهو الكل عىل



  ٣١٧  

 

 حيث احلامم أمنت وملا احلامم تأكل ال حتى غطاء عليها وضعت قطة عندي :السؤال
 فرتة بعد وتذكرهتا الغطاء حتت من القطة أخرج أن نسيت القطة، إليه تصل ال مكان يف وضعته

 .ذلك كفارة فام ماتت قد فوجدهتا ألنقذها فسارعت
 غري منك حصل ملا كفارة هناك فليس إليه وتتويب اهللا، تستغفري أن تهكفار :اجلواب

  .هذا
 .التوفيق وباهللا

 

 اللحية؟ إال يشء كل يف ملتزم شاب حكم ما :السؤال
 عمل قد بذلك ويكون عنده، الذي النقص إلكامل يوفقه أن اهللا من نرجو :اجلواب

 .النار من والنجاة اجلنة، خوللد السبب

 

 تعرض قد كان وإن ًفعال، ِيزن مل ولكنه املعايص؛ من كثرية أشياء عمل شاب :السؤال
 عليه؟ اهللا يتوب فهل نجاه اهللا ولكن له؛

 األكرب الرشك أو الكفر من كانت ولو رشوطها، توفرت متى مقبولة التوبة :اجلواب
 .#قبلها ما جتب التوبة إن$ : النبي قال وقد باملعايص، فكيف



  ٣١٨  

 
 

 مكشوفة املرأة فتخرج ًكثريا الدين تعاليم عن بعيد جمتمع يف تربينا شباب نحن :السؤال
 جيعل مما زينتها أمجل يف املرأة فتخرج املغلظة، والعورة البدن أعىل يسرت مما إال البدن عارية الوجه
 نرى ونحن القيامة يومTاهللا عند حسابنا يكون كيف منعه، عىل القدرة دون إليها ينظر برصك
 الصح ويعرفنا الصحيح، الدين مبادئ يعلمنا من نجد مل ونحن منعه، عىل نقدر وال الفساد أسباب

 يقوي يشء من فهل إرادتنا لضعف خطأ أنه نرى فيام نقع قد اليشء عضب عرفنا أن وبعد اخلطأ من
 إرادتنا؟

 اخلري، عىل يدلونكم صاحلني وقادة صاحلة ًأجواء لكم هييئ أنTاهللا اسألوا :اجلواب
 أحكام من تامة معرفة وعرفته به، اقتنعت ما إىل تدعو أن بأس وال الرش، من وحيذرونكم

 كتيبات فخذ املسلامت عىل ربانية فريضة فاحلجاب ًال،مث كاحلجاب اإلسالمية الرشيعة
 أن َتنس ال العقيدة وكذلك السلفي، املنهج عىل باالستقامة املعروفني للمشايخ وأرشطة
 إىل وادع منه وحتذر الرشك وتبني التوحيد، تقرر أرشطة فخذ كله، للدين األساس هي العقيدة

 .نفسك حتقر وال علمته، ما
 النبي علمه الذي الدعاء هذا من وأكثر اهللا، من فاسأله اإلرادةو العزيمة قوة أما

 وحسن نعمتك، شكر وأسألك الرشد، عىل والعزيمة األمر، يف الثبات أسألك إين اللهم$ :ألمته
 تعلم إنك تعلم ملا وأستغفرك تعلم، ما رش من بك وأعوذ تعلم، ما خري من وأسألك عبادتك،

 .#الغيوب عالم وأنت نعلم، وال
 وحلكمة يؤذى، أن البد انحراف فيه جمتمع يف اإلسالم بتعاليم التزم من كل أن واعلم

 باحلق، وتواصوا الصاحلات، وعملوا آمنوا الذين إال خارس إنسان كل أنTاهللا أقسم إهلية
 .ًكثريا الصرب إىل حمتاج فاملسلم بالصرب وتواصوا
 له، ًخريا فكان صرب رضاء أصابته إن خري كله املؤمن أمر إن املؤمن ألمر ًعجبا$ :احلديث ويف

 .التوفيق وباهللا .#للمؤمن إال ألحد ذلك وليس له، ًخريا فكان شكر رساء أصابته وإن



  ٣١٩  

 

 اهللا بإذن احلمد وهللا وهي أخوايت، إحدى رأيت أين وهو :الرؤيا هذه تفسري ما :السؤال
 يف تعرج رأيتها إين ثم اهللا، عىل أزكيها وال كذلك، أحسبها دائم ابتالء ويف وتقوى، دين عىل أهنا

 من عليها خائفة وأنا وقمت املشلولني، عصيان عىل متيش ورأيتها شديد، عرجها وكان مشيتها،
 ذلك يف توجيهك فام الرؤيا هذه تشبه كثرية رؤى يف األخت هذه عيل تكررت كذلك الرؤيا هذه
 تفسريه؟ وما

 إن عندها نقص عىل يدل العرج فإن وانصحيها، التوفيق، ألختك اهللا اسأيل :اجلواب
 .والسالم رؤياك، صدقت

 

 فام املناكر من ًكثريا يبعد القسوة من بيشء والديه معاملة أن يرى الشباب بعض :السؤال
 احلكم؟

 x w :وقال الوالدين، برب عباده أمر I واهللا خاطئ، تصور هذا :أقول :اجلواب
 | { z y ]النهر من أشد أو هنر، فهي باللسان كانت إن والقسوة .]٢٣:اإلرساء 

 .الرضب إىل ذلك يؤدي فقد بالفعل كانت وإن
 :قال I اهللا ألن خطأ؛ تصور فقد بالقسوة املنكر عن والديه ينهى أنه تصور ومن

 h g f ed c b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y X
 ji ]١٥:لقامن[. 
 من ومانعة زاجرة ًمجيعا الناس حق يف تكون ال القسوة إن ثم عليهام، بالقسوة يأمره ومل

 أن هذا من فتبني والعنف، القسوة تزيده من الناس ومن طبائعهم، يف خيتلفون فالناس املنكر،
 جاء وما وزانه، إال يشء يف الرفق جاء ما$ : النبي قال قدو بخري، تأيت ال والعنف القسوة
 .#وشانه إال يشء يف العنف



  ٣٢٠  

 ذلك فعل فإذا ورمحة، ولني وبر رفق خماطبة والديه وليخاطب الرجل؛ هذا اهللا فليتق
 املستطاع، غري عباده يكلف مل واهللا املستطاع، بقدر للمنكر ًومنكرا بوالديه،  وبارا هللا ًمطيعا كان
 هذا فقوله الدماء، وسفك املسلم، األمر ويل عىل بالثورة املنكر إنكار يرى كمن إال هذا أرى اوم

 .التوفيق وباهللا إنكاره، يريد منكر كل من أكرب والديه عىل عنفه ألن خطأ؛

 

 الرجال؟ب خاص أم عام، هو هل ِ غبا إال الرتجل عن النهي :السؤال
 .وقت كل يف للزوج التزين منها مطلوب املرأة فإن بالرجال، خاص أنه الظاهر :اجلواب

 

 امللعونني العرشة يف يدخل أن خشية العطور هذه بيع من يتحرج الشباب بعض :السؤال
 اخلمر؟ يف

 .حمله يف حترج أنه احلقيقة :اجلواب

 

 عامة؟ أم الليل بنوم خاصة النوم أذكار هل :السؤال
 .الليل نوم يف هذا أن املعروف :اجلواب

 

 أرض؟ إذا وغريه النمل قتل جيوز هل :السؤال
 .باإلنسان إرضاره أجل من قتله جاز باإلنسان أرض ما كل :اجلواب



  ٣٢١  

 

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم ،-اهللا حفظه- الشيخ املكرم حرضة :السؤال
 جيمعوهنا ثم املال؛ من مبالغ يتوزعون رياضية دورات لدينا تقوم رمضان أقبل إذا :وبعد

 ًوقتا يشغلون أهنم ًعلام للفائزين؛ جوائز منها وجتعل ًكأسا، منها يشرتي ثم مرشف، بيد وتوضع
 ال وبعضهم يصيل بعضهم الفجر جاء فإذا الرياضة، لعب يف كله الليل يشغلون بل ًطويال؛
 هو فام نائمون وهم العرص، ووقت الظهر، وقت عليهم يأيت ومعظمهم ينامون ثم الصالة، حيرض
 أفتونا ذلك؟ دون فام للصالة تضييع نم عليها يرتتب وما الدورات، هذه مثل يف الرشع رأي

 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم مأجورين،
 مستفيد سائل

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 :يعلم أن جيب :وبعد
 عند يسمى الذي باجلعل فاملسابقة بدون؛ أو ُجعل عىل تكون أن إما املسابقة ً:أوال

 خف، يف إال سبق ال$ :قال حني اهللا رسول سامها أشياء ثالثة يف إال جيوز ال السبق اءالفقه
 .الرماية وهي والسهام، واإلبل، اخليل، وهي .#حافر أو نصل، أو

 عىل ويعني يشجع مما أهنا أجل من غريها دون السبق فيها جاز إنام الثالثة هذه أن :ًثانيا
 .جعل بدون لكن غريها يف املسابقة عمل جيوز إنهف هذا وعىل اهللا، سبيل يف اجلهاد

 .جعل بدون املسابقة فيه جتوز الذي القسم من الرياضة أن يعلم أن ينبغي :ًثالثا
 -اجلوائز وهي- اجلعل يستحق ثم الرياضة يلعبون الذين من املال مجع إن :ًرابعا

 .جيوز ال فإنه لذلك القامر؛ وهو امليرس من هذا غريهم دون الفائزون يستحقها
 وال إفراط بدون لكن ذلك جاز كأس وال جوائز بدون يلعبوا أن أرادوا لو أهنم :ًخامسا

 تضييع إىل ذلك أدى فإن الصلوات، وترك الواجبات تضييع إىل تؤدي اللعب يف مبالغة
 هذه فإن وبالتايل إليه يؤدي ملا ولكن لذاته؛ ال اللعب حرم الصلوات وترك الواجبات،
 أوقاته يضيع أن للمسلم ينبغي وال طاعة موسم فإنه رمضان أما رمضان ريغ يف األحكام
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 حرم من شهر ألف من خري ليلة وفيه$ :رمضان عن  النبي قال وقد واللعب اللهو يف النفيسة
  .#حرم فقد خريها

 .التوفيق وباهللا

 

 :حرتمامل الفاضل الشيخ فضيلة إىل :ًقائال الشيخ إيل كتب :السؤال
 

 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 

 حمبكم من حتت، من وكتب
 ’٢١/١٠/١٤١٧ التوقيع

 :يأيت ما بطاقته عىل إليه كتبت :اجلواب
 أصدق وهو اهللا قال الشيطان، ونزعات اللسان، وزلل القول، خطل من باهللا أعوذ

  .]٥٥:طه[  P O NMU T S R Q :قائل
 كلنا ملثلها تعد وال اهللا، فاتق أخيك، ظهر قطعت: مدح ملن الرمحة نبي قول تذكرت هال

 .أخوكم والسالم ولك يل اهللا غفر املذنب ذلك
                                   

 املسارحة نظر  أحدإىل عريش أيبكان هذا العتاب من الشيخ حني نقلت الدرس درس صحيح مسلم من  )١(
 الذهاب واملجيء إليه، وقد حاول بعض املشايخ أن يثنيني عن هذا اإلجراء يف عريش وتكلفي أيبلبعد 

  .ًفأبيت فكتب األبيات املذكورة معرضا هبذه القضية
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 :اآلتية األبيات فكتبت يل بدا ثم ًشعرا، عليه أرد أال عزمت وكنت
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

٤/١١/١٤١٧ التاريخ’ 

 

 أو رؤيته عند صدرها يف وضيق والدها كره من تشتكي األخوات إحدى هناك :السؤال
 تفعل؟ فامذا تتغري مل احلال ولكن الكره ذلك يف استخارت وقد إليه، التحدث

  :اجلواب
 كان إنف أخالقه، يف لسوء أو دينه، لضعف كرهته هل هو ما الكره سبب يف لتنظر ً:أوال

 وتتصل تنصحه بأن أجله، من كرهته الذي اليشء إزالة يف تسعى أن فعليها ذلك من ليشء ذلك
 .ينصحه أن يستطيع بشخص  رسا

 منه نفسية عقدة عندها صارت فلذلك أمامها، تذمه ًدائام أمها ألن تكرهه؛ كانت إذا أما
 تكذب أمها أن علمت إذا يزول عندها ما ولعل كذب؛ أو صحيح هو هل له أمها ذم يف فتنظر
 .ذمه يف تبالغ أو عليه

 أجله من الذي السبب هو ما فلتنظر يريدها، أتى ًخاطبا منع ألنه تكرهه؛ كانت إذا أما
  .دينه يف ضعف أو فيه لعيب منعه فلعله الشخص ذلك من يزوجها أن أبوها منع



  ٣٢٤  

 ليشء تتعرض أن من اعليه ًوخوفا هبا  ظنا اخلروج من يمنعها ألنه تبغضه كانت إذا أما
 فلتعلم الدش، أو الفيديو أو التلفاز من يمنعها أو صاحلها، يف ذلك أن فلتعلم عرضها؛ يلوث

 .رهبا واتقت والدها أطاعت إن العاقبة وستحمد ملصلحتها ذلك فعل إنام أنه
 وإال إزالته يف َولتسع السبب؛ هو ما فلتنظر سبب، له يكون أن البد الكره فإن :ًوأخريا

 قلبها، من ذلك يزيل أن اهللا ولتسأل فلتصل كره، نظرة أبيها إىل نظرت كلام عاقة، تكون إهناف
 .التوفيق وباهللا

 

 مسجد عىل ًقياسا لذاهتا املدارس بحرمة يقول فيمن رأيكم ما الفاضل، شيخنا :السؤال
 ونحن عنها، ذهلوا لعلهم :يقول بقولك قال العلامء من أحد هناك ما :له يقال ماوعند الرضار،

 ىلإ ذهبت وإذا بحرمتها، أدلة عندي وأنا والسنة، الكتاب أدلة يف ننظر بل للعلامء؛ مقلدين نكون ال
 بقويل؟ يقول أحدهم فلعل العلم أهل

 أهلمني اللهم وصحبه، هآل وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 .أقول فيام وسددين الصواب،

 فيها وتدرس التوحيد، فيها ويدرس اهللا، كتاب فيها يدرس املدارس كانت إن :وبعد
 واملصطلح والرصف كالنحو األحكام هبا تعرف التي اآللة علوم فيها وتدرس الرشعية، األحكام
 للدنيا، املقصودة العلوم من امعه خيلط كان ولو حتى والبالغة واملعاين الفقه وأصول

 فقد فيها والتدريس الدراسة وحرمة بحرمتها قال من املدارس هذه فإن واحلساب، كاجلغرافيا،
 املسلمون عليه وأمجع ، رسوله لسان وعىل كتابه، يف به اهللا أمر ما حرم ألنه اهللا؛ عىل افرتى
 كبريهم يعلم اآلن إىل النبوة يعهد من املسلمون ومازال اآلن، إىل النبوة عهد من قرن بعد ًقرنا

 .جاهلهم وعاملهم صغريهم
 يف ًغرسا ويكون عقيدته، هلم يؤسس بام مبكرة سن يف األطفال تعليم الناس عليه درج ومما

  .الرتقي سبيل عىل ًفشيئا ًشيئا مواهبهم لتنمي قلوهبم
 ما عىل حتتوي اأهن ويعلم الصفة هبذه التي املدارس بحرمة القائل كان فإن هذا وعىل



  ٣٢٥  

 يظن باطلة بوساوس الشيطان غره مغرور أو الرشع، إبطال يريد مضلل أو جاهل فإنه ذكرنا
 ويرزقه إياه، يريه وأن احلق يلهمه أن ويسأله إليه يرجع وأن اهللا، إىل يتوب أن فعليه حق أهنا

 .التوفيق وباهللا إليه، والدعوة به، العمل

 

 برفع والدهيم عىل يتطاولون الذين األبناء وكل لألخوات، نصيحتكم ما :السؤال
 العقوق؟ أنواع من ذلك وغري بالرضب ًوأحيانا وبالشتم الصوت

 .وصحبه آله وعىل اهللا رسول عىل والسالم والصالة هللا، احلمد :اجلواب
 تعبا وألهنام وجودك؛ سبب ألهنامTاهللا حق بعد حق أعظم هو الوالدين فحق :وبعد

 اهللا أوىص فقد لذلك مثلهام، مكلفة ورصت الطوق عن شببت حتى وربياك غرك،ص يف عليك
  .ًتأففا كان ولو شعورمها جيرح لفظ كل عن هنى بل ذلك، من وأكثر بحقهام
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 أبواب من باب الوالد$ :يقول اهللا رسول سمعت :ب عمر ابن عن احلديث ويف

 .#فأضعه شئت وإن الباب، ذلك فاحفظ شئت فإن اجلنة،
 ٌدين والعقوق فالرب .#نساؤكم تعف وعفوا أبناؤكم، تربكم آباءكم بروا$ :احلديث ويف

 .أوالده عقه والديه عق ومن أوالده، بره والديه بر فمن
 ًولدا اهللا فأعطاه برجله، البيت باب إىل ويسحبه والده رضبي كان ًرجال أن وحيكى

 فام اتركني :له يقول الباب إىل سحبه إذا فكان اخلارجي البيت باب إىل برجله ويسحبه يرضبه
 !!.عليك صدقة الزيادة هذه :الولد فيقول .هنا إىل إال أيب أجر كنت

 عمر بن يا :قال ظهره عىل أمه حامل وهو بالكعبة، يطوف ًرجال ب عمر ابن لقي وملا
 .بزفرة وال ال، :قال .جزيتها؟ أتراين

 ما أما اآلخرة، قبل الدنيا احلياة هذه يف عقوقك جزاء انتظر :والديه يرضب ملن فقولوا
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 .الكبائر أكرب من الوالدين عقوق ألن تتصور؛ ما فوق فذلك اآلخرة ويف الربزخ يف يكون
 بىل :قالوا الكبائر؟ بأكرب أنبئكم أال$ :قال نبيال أن بكرة أيب عن الصحيح يف ثبت ملا

 وقول أال :فقال فجلس، ًمتكئا وكان .الوالدين وعقوق باهللا، اإلرشاك :قال .اهللا رسول يا
 .#سكت ليته :قلنا حتى يكررها فامزال .الزور

  .احلديث يف كام عنك اهللا يرض اهللا عبد يا والديك فأرض
  .#الوالد سخط يف اهللا وسخط الوالد، رضا يف اهللا رضا$ :احلديث ويف
 .والسالم اهللا، شاء إن اجلنة بذلك وسيبلغ والديه، َفلريض اهللا رضا يريد كان ومن

 

 دلةأ له أن ًزاعام العلم أهل من أحد يقله مل جديد بقول يأيت أن العلم لطالب هل :السؤال
 العلامء؟ من ليس الشخص هذا بأن ًعلام بالعلامء ال بالنصوص العربة إن :ويقول ذلك، عىل تدل

 العلم أهل أقوال عن هبا يشذً أقواال ينتحل أن يريد مبطل هذا :-التوفيق وباهللا- اجلواب
 من وكل العلم أهل ألقوال يرجع أن دون األدلة من يأخذ أن يستطيع أحد كل وليس ًسابقا،

 يف بالتعلم أهلوا الذين العلم أهل من هو وليس إليه، سبقه من له يكن ومل فيه، شذ بقول لقا
 وغري وبيان ٍومعان، حديث، ومصطلح فقه وأصول ونحوية، رصفية قواعد من اآللة علوم
 هلواه، متبع ضال فهو فعل وإن العلم، أهل من املؤهلني به خيالف ًقوال يقول أن له ليس ذلك
 n m l k j i h g f e d :يقول تعاىل واهللا

po ]يوافق ما منها وخيتاروا قبلهم، من أقوال يف ينظروا أن العلم طالب وعىل .]٨٣:النساء 
 .النص

 الصحيحة، باألسانيد املسائل يف قبلهم من أقوال ينقلون احلديث أصحاب كان ولقد
 شيبة، أيب ابن ومصنف ق،الرزا عبد مصنف ًمثال انظر للحق ًموافقا يرونه ما منها وخيتارون

 .والتابعني الصحابة وفتاوى باآلثار، اعتنت التي الكتب من ذلك وغري منصور، بن سعيد وسنن
 بعد ثم سبقه من أقوال يف ينظر ثم الرشعية؛ النصوص يف ينظر أن العلم لطالب فينبغي

 فهذا برأيه فيها يترصف النصوص، يأخذ أن أما االجتهاد، أهل من كان إن وجيتهد يرجح ذلك
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 .الصواب عن البعد كل بعيد باطل قول
 أقوال يف ينظر ال إنه يقول الذي هذا أرى وما الناس، إضالل يف الشيطان تفنن ولقد

 خالف بيشء النص يف يقول فلعله ًمبتدعا، إال النصوص من يأخذ وإنام ،اهب يعبأ وال العلم أهل
 واخلوارج واملرجئة، والقدرية، واملعتزلة، ية،كاجلهم فيه أوقعهم فيام املبتدعة أوقع وما معناه،

 وال يعرفوهنا ال أخرى ًنصوصا خيالف ما النصوص من يأخذون وكوهنم عندهم العلم قلة إال
 .فيها العلم أهل أقوال يعرفون وال بينها، التأليف يعرفون

 كالمه، سامع ومن منه وحيذر الشخص هذا حيذر أن وجيب باطل، قول فهذا :ًوأخريا
 .التوفيق هللاوبا

 
 

 أثاث من فيها بام يسكنها التي الدار موته قبل لزوجته ووهب كاللة، شخص تويف :السؤال
 .والسالم اًخري جزيتم أفتونا باطلة؟ تكون أم اهلبة هذه تصح فهل غريها ورثة له بأن ًعلام

 املتوىف ورثة أحد
 لبعضهم والتغيل اإليثار سبيل عىل الورثة أحد أعطيه ما :-التوفيق وباهللا- اجلواب

 فمن وصحيحة، كثرية ذلك عىل واألدلة العطية هذه تصح وال جيوز، ال اآلخر بالبعض واإلرضار
 اهللا رسول سمعت :قال t أمامة أيب حديث من وغريمها والرتمذي، داود، أبو أخرجه ما ذلك
 حديث :الرتمذي قال .#لوارث وصية فال حقه، حق ذي كل أعطى قد اهللا إن$ :الوداع حجة يف يقول
 .حسن

 غري عن روايته ضعفوا وقد عياش، بن إسامعيل سنده يف ألن الرتمذي؛ حسنه إنام :قلت
 وهو سلم،م بن رشحبيل عن رواه فقد الشاميني، عن روايته من احلديث هذا لكن الشاميني؛
 ).٣٧٢ /٥ج( الفتح يف حجر بن احلافظ ذلك قال ثقة، شامي

 ماجه، ابن عند أنس وعن والنسائي، الرتمذي عند خارجة بن عمرو عن الباب ويف :وقال
 ًأيضا، الدارقطني عند جابر وعن الدارقطني، عند جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو وعن
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 لكن مقال؛ من منها كل إسناد خيلو وال شيبة، أيب ابن عند عيل وعن إرساله، الصواب :وقال
 :فقال متواتر، املتن هذا أن إىل األم يف الشافعي جنح بل ًأصال؛ للحديث أن يقتيض جمموعها
 يف خيتلفون ال وغريهم قريش من باملغازي العلم أهل من عنهم حفظنا ومن الفتيا أهل وجدنا

 أهل من لقوه ممن عنه حفظوه عمن يؤثرونو .#لوارث وصية ال$ :الفتح عام قال النبي أن
  .واحد نقل من أقوى فكان كافة، عن كافة نقل فكان العلم

 فاملشهور ذلك تسليم تقدير وعىل ًمتواترا، احلديث هذا كون يف الرازي الفخر نازع وقد
 كام مقتضاه عىل اإلمجاع هذا يف احلجة لكن بالسنة ينسخ ال القرآن أن الشافعي مذهب من

 .وغريه الشافعي هب رصح
 جتوز ال الوصية أن عىل العلامء مجهور ):٤ج( التمهيد كتابه يف الرب عبد بن عمر أبو قال
 بعد الورثة أجازه فإن املويص، موت بعد الورثة جييزها أن إال األحوال من حال أي عىل لوارث
 .جوازها عىل العلامء فجمهور املويص، موت

 وإسحاق، ،وأمحد والشافعي، حنيفة، وأبو وزاعي،واأل وسفيان، مالك، :ذلك قال وممن
  .ثور وأبو

 وصية هي :بعضهم فقال للوارث؛ الوصية يف أصحابنا اختلف :منداد خويز ابن وقال
 .امليت به أوىص ملا ًتنفيذا يكون فإنام أجازوا فإن ردها، أو إجازهتا يف اخليار وللوارث صحيحة،

 .مبتدأة منهم عطية فهي زواأجا فإن صحيحة، وصية ليست :بعضهم وقال
 من يعطوه أن وحسبهم الورثة، أجازها وإن جتوز، ال :الظاهر وأهل وداود، املزين، وقال

 جييزها أن إال يقل ومل .#لوارث وصية ال$ :قال اهللا رسول أن وحجتهم شاءوا، ما أمواهلم
 من عطية يروهنا ألهنم جييزوهنا؛ اخلالفني من بعدهم ومن التابعني من العلامء وسائر الورثة،
 ملكهم يصح حينئذ ألنه املويص؛ موت بعد اجلواز فيها اعتربوا فلذلك لبعض، بعضهم الورثة
 ’ا.عطيتهم وتصح

 حتقيق )٢٥٣( األثر أو احلديث رقم البقرة سورة تفسري سننه يف منصور بن سعيد وروى
 :يقول كان أنه أبيه عن ،طاوس ابن عن سفيان، حدثنا :سعيد حدثنا :محيد آل اهللا عبد بن سعد
 ملن الوصية وبقيت يرث ملن الوصية املرياث نسخ املرياث نزل فلام املرياث، قبل كانت الوصية إن
 جتوز ال$ :قال اهللا رسول ألن وصيته؛ جتز مل قرابة ذي لغري أوىص فمن ثابتة، فهي يرث ال
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 محيد آل العزيز بدع بن اهللا عبد بن سعد حتقيق منصور، بن سعيد سنن .#وصية لوارث
 ).٢/٦٦٥ج(

 ومتن إلرساله، الطريق هذا من ضعيف فإنه املرفوع، عدا صحيح سنده :املحقق قال
 ’ا .صحيح احلديث

 إجازة عىل موقوفة أهنا عىل األكثر ألن اللزوم؛ عدم الوارث وصية صحة بعدم واملراد
 ’ا .بيانه سيأيت كام الورثة

 جتوز ال$ :ًمرفوعا عباس ابن عن عطاء، نع جريج، ابن طريق من الدارقطني وروى
 عطاء طريق من إنه :قيل فقد معلول أنه إال ثقات، ورجاله .#الورثة يشاء أن إال لوارث، وصية

 حديث الباب يف وأورد باحلديث فرتجم ذلك إىل أشار البخاري وكأن أعلم، واهللا اخلراساين،
 للولد، املال كان$ :قال ب باسع ابن عن رباح، أيب ابن وهو عطاء، عن نجيح، أيب ابن

 وجعل األنثيني، حظ مثل للذكر فجعل أحب ما ذلك منTاهللا فبني للوالدين؛ الوصية وكانت
 الشطر للزوج وجعل والربع، الثمن للمرأة وجعل السدس، منهام واحد لكل لألبوين
 .لوارث وصية ال :باب يف البخاري أخرجه .#والربع

 وليس رباح، أيب ابن هو الدارقطني حديث يف الذي عطاء أن إىل بذلك أشار ولعله
 البخاري وحديث مرفوع، الدارقطني حديث أن إال ًصحيحا، احلديث ويكون اخلراساين،
 أن يكون هذا وعىل لوارث، وصية ال أن :النسخ بعد معناه لكن عباس؛ ابن عىل موقوف
 .لوارث وصية ال أن :املعنى يف احتدا قد البخاري وحديث الدارقطني حديث

 .وصية وليست عطية، هذه :قيل فإن
 واجلور ًجورا، النبي وسامها حمرمة، بعض دون الورثة لبعض ًأيضا اهلبة إن :قلنا

 .العدل ضد وهو الظلم
 أيب أعطاين$ :املنرب عىل وهو قال أنه t بشري بن النعامن عن ومسلم، البخاري فروى

 :فقال اهللا رسول فأتى ، اهللا رسول تشهد حتى أرىض ال :رواحة بنت عمرة فقالت عطية
 أعطيت :قال .اهللا رسول يا أشهدك أن فأمرتني عطية، رواحة بنت عمرة من ابني أعطيت إين

 .#أوالدكم بني واعدلوا اهللا، فاتقوا :قال .ال :قال ؟هذا مثل ولدك سائر
 .#جور عىل تشهدين ال$ :رواية ويف
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 .#جور عىل أشهد ال$ :رواية ويف
 .#جور عىل أشهد ال فإين إذن؛ تشهدين ال$ :رواية ويف
 .#الرب يف بينكم يعدلوا أن حتبون كام النحل يف أوالدكم بني اعدلوا$ :رواية ويف
 .#جور عىل تشهدين فال بينهم، تعدل أن احلق من عليك لبنيك إن$ :رواية ويف
 وباطل حمرم اوالعطاي اهلبات يف الورثة بني التفضيل أن عىل تدل وغريها األلفاظ هذه كل

 .حصل إن
 .الورثة بعض عن ًهروبا منه يعرف ممن والوصية اهلبة يرد أن لإلمام أن فيه :املهلب قال
 .عنه العدول جيوز ال الذي احلق هو هذا :قلت
 للوجوب هو هل األوالد بني بالعدل األمر هو الذي األمر هذا يف العلم أهل اختلف وقد

  رم؟حم أو مكروه التفضيل وهل للندب؟ أو
 رأي إىل رجع ثم إسحاق، قال وبه وطاوس، عنه، الصحيح يف حنبل بن أمحد فذهب

 جاء ما حجتهم بعض، دون البنني لبعض كانت إذا اهلبة إبطال إىل الظاهر وأهل وداود اجلمهور
 فأرجعه، :قال ال، :قال هذا؟ مثل نحلته ولدك أكل$ :بلفظ شهاب ابن عن مالك، رواية يف

  .#فأرجعه
 عبد البن التمهيد يف وهي املوطأ، يف مالك رواية .#فاردده$ :الرواية هذه :بعضهم وقال

 ).٧/٢٢٣ج( الرب
 رواية ويف النسائي، وسنن مسلم، وصحيح البخاري، صحيح يف أهنا إىل املحقق وأشار

 عىل أشهد$ :قوله منها األخرى الروايات تؤيدها الرواية وهذه #فاردده$ :الصحيحني غري يف
 .#جور عىل أشهد ال فإين ي؛غري هذا

 .#عطيته فرد فرجع$ :رواية ويف
 :كقوله هتديد ولكنه غريه؛ من لإلشهاد إباحة .#غريي هذا عىل أشهد$ :قوله يف وليس

 .شئتم ما اعملوا
 يفضل الرجل عن سألوه إذا كان أنه :طاوس إىل بسنده التمهيد يف الرب عبد ابن وروى

Ò :يقرأ ذلك بعض  Ñ Ð Ó ]٥٠:ةاملائد[. 
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 التفضيل جواز إىل وأصحابه حنيفة، وأبو والشافعي، والثوري، والليث، مالك، وذهب
 نحل بكر أبا بأن ويستدلون أفضل، العطية يف األوالد بني التسوية أن يرون وكلهم الكراهة، مع

 ).٧/٢٢٥ج( التمهيد .ولده سائر دون عائشة
 -بشري بن النعامن حديث :نييع- احلديث هذا بأن الشافعي واستدل ):٢٢٦( يف وقال

 ’ا.عائشة بكر أيب عطية من : مالك به استدل ما بنحو الندب، عىل
 حماباة من الناس بعض يفعله ما جواز عىل هبا يستدل ال عائشة البنته بكر أيب عطية :قلت

 :ألمور بعض؛ وظلم الورثة بعض
 عن ًفضال ًيعامج الناس قلوب يف التقدير من وهلا ، النبي زوج عائشة أن :األول

 .تأخذه ًشيئا عليها ينفسون ال جيعلهم ما إخواهنا
 من غريها ينحلها مل بنحلة ختصيصها عىل t بكر أبا محل الذي السبب هو هذا ولعل :ًثانيا

 .العطية رد ثم لوارث أصبح اليوم املال وإنام :قوله ذلك عىل والدليل الورثة،
 للتغيل، ًمنعا بعض دون الورثة لبعض الوصيةو العطية عن هنى إنام النبي أن :ًثالثا
 الشارع، منعه ملا إقرار الورثة من غريها دون لزوجته الوصية أو العطية هذه إنفاذ يفو واإليثار،

  .فيه ما الشارع ألمر املخالفة من وفيه
 .التوفيق وباهللا
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  ١٦..........................جيوز بيع األسهم يف الرشكات التي مدخراهتا غري نقدية] ٣٤١[

  ١٧..........................................املباح إذا مجعه أحد فال جيوز لغريه أخذه] ٣٤٢[

  ١٧..َالوقف ال جيوز بيعه، وإن بيع فالبيع باطل  والوصية ال حتل إن كان فيها مضارة] ٣٤٣[

  ٢١....................................................وصية بالوقف تنفذ يف الثلثال] ٣٤٤[

ًمن اشرتى من شخص ذهبا مستعمال ينبغي أال يبيع منه ذهبا جديدا قبل قبض ] ٣٤٥[ ً ًً 
  ٢١....................................الثمن واألحوط أال يبيع منه يف حينه وإن قبض الثمن

 جيب عىل الصائغ أن يعطي من أعطاه فضته لصياغتها ما اتفق معه عليه؛ ألنه ] ٣٤٦[
  ٢٢............................................................................مقتىض األمانة

  ٢٢................................ال جيوز اإليداع بالفائدة ولو أراد التصدق بالربح] ٣٤٧[

ًاملضاربة جائزة ولكن ربحها ال يكون معلوما  ومن أخذ شيئا معلوما فهو ربا] ٣٤٨[ ًً....٢٣  



  ٣٣٦  

ًتسديد الفاتورة نقدا وأخذ الفوائد عليها مؤجال جيمع ربا الفضل وربا النسيئة] ٣٤٩[ ً...٢٤  

  ٢٥......................................لفائدة ربااالقرتاض من البنوك الربوية مع ا] ٣٥٠[

  ٢٥.....كل لعب يلهي سوى الثالثة املذكورة يف احلديث فهو باطل وتضييع للوقت] ٣٥١[

  ٢٦.............................بيع اهلوايا للمرايب حمرم وموجب اللعنة عىل من فعله] ٣٥٢[

  ٢٧........................................................االستبدال ال يعد من الربا] ٣٥٣[

  ٢٨..............إذا تعطلت منافع الوقف فال مانع من أن يستخدم يف جهة بر أخرى] ٣٥٤[

  ٢٨.......................................................تنفذ الوصية يف الثلث فقط] ٣٥٥[

 جيوز بيع الفضة بوزهنا من الفضة برشط التقابض وجيوز اشرتاط أجرة الصياغة ] ٣٥٦[
  ٢٩...............................................................................ًخارجا عنها

 صحيح من خرج من السوق بعد أن عرف أسعاره فاشرتى ممن جيهل السعر فالبيع ] ٣٥٧[
  ٣٠..................................................وصاحب السلعة باخليار إذا ورد السوق

  ٣٠............................اهد واحد كمله صاحب املال بيمينهإذا مل يوجد إال ش] ٣٥٨[

  ٣١..............................................ًبيع النقد بالنقد متفاضال ونسيئة ربا] ٣٥٩[

 بيع السيارة بصيغة البيع والرشاء واملكاتبة بينهم  جيوز لكن بعد قبض املشرتي ] ٣٦٠[
  ٣١..................................................................األول وحيازهتا إىل ملكه

  ٣٢..........................................................اإلعانة عىل الربا ال جتوز] ٣٦١[

  ٣٣.................التي كان يملك فيها األسهم ربحها لهالربح تابع للملكية فاملدة ] ٣٦٢[

  ٣٣.....................جيوز أن يعطي املاشية ملن يقوم عليها وينميها بيشء من نامئها] ٣٦٣[

  ٣٤...........................................:الرد األول: ردود حول موضوع الربا] ٣٦٤[

  ٤٢................................................................................:الرد الثاين

 رجل مقيم يريد فتح مؤسسة باسم مواطن فام احلكم؟ أو أخذ يشء معلوم مقابل ] ٣٦٥[
  ٥٧.......................................................................وزيشء جمهول ال جي

  ٥٨..................هل جيوز عمل املسابقات  يف املحالت التجارية جلذب الناس؟] ٣٦٦[



  ٣٣٧  

  ٥٨................................................هل جيوز تأخري جزء من الرصف؟] ٣٦٧[

  ٥٩............................من أبقى باقي ماله عند البائع ثم عاد ألخذه فام احلكم] ٣٦٨[

ًإذا أعطى رجل رجال مبلغا عىل أن حيوله إىل أهله  يف بلد آخر بعملتهم فام ] ٣٦٩[   ٥٩......احلكمً

 إذا استغنى املؤجر عن اإلجيار برشط إعطائه ربع الفائدة دون النظر إىل اخلسارة ] ٣٧٠[
  ٦٠................................................................................فام احلكم؟

 ًمن جعل يف حمله التجاري عامال، واشرتط أن يعملوا له عىل أن تكون األرباح ] ٣٧١[
 مناصفة، فهذا آثم؛ ألن عمله هذا فيه خمالفة ألنظمة الدولة ومن ناحية أخرى فيه كذب 

  ٦٠....................................................................................اعوخد

  ٦١..............................................الزيادة يف مقابل التأخري ربا ال جيوز] ٣٧٢[

  ٦٢.............................................وجوب ترك العمل يف البنك الربوي] ٣٧٣[

 إلخ وما يف حكمها من .. الرب، والشعري: جيوز بيع أحد األصناف الستة وهي] ٣٧٤[
ًاملكيالت بالنقدين سواء كان البيع حارضا أو مؤجال ً.....................................٦٢  

  ٦٣..............................................ال حيكم بالوقف إال بمستند صحيح] ٣٧٥[

  ٦٣..........................................هذا النوع من أكل أموال الناس بالباطل] ٣٧٦[

ًإذا طلب شخص من تاجر أن يشرتي له شيئا معينا لعدم قدرته عىل رشائه بالنقد ] ٣٧٧[ ً 
  ٦٥..................................................ثم يشرتهيا منه تقاسيط بعد حيازته إياها

  ٦٦...........................................................احليف يف الوصية حمرم] ٣٧٨[

ًرجل اكتسب ماال حراما ثم اختلط بامل حالل فام احل] ٣٧٩[   ٦٦........كم وهل فيه زكاة؟ً

  ٦٧.....................................................................هذا النوع ربا] ٣٨٠[

  ٦٧............................ًهذه املعاملة تعد بيع نقد حارض بنقد مؤجل متفاضال] ٣٨١[

 
  ٦٩.حكم اللحوم املستوردة واألطعمة التي كتب عليها  ذبح عىل الطريقة اإلسالمية] ٣٨٢[

  ٧٠........................................................نسيان التسمية عىل املذكى] ٣٨٣[



  ٣٣٨  

 
  ٧١...............................ز الطبل املسمى الزلفة، أو الصحفة، أو الزيرال جيو] ٣٨٤[

  ٧١.........................العقد بني الزوجني أحدمها يصيل واآلخر ال يصيل باطل] ٣٨٥[

  ٧٢............................ال جيوز للمسلمة املصلية أن متكن نفسها ممن ال يصيل] ٣٨٦[

  ٧٣.......................................................احلكمة من تعدد الزوجات] ٣٨٧[

  ٧٥......................إذا كان الشاب املتقدم خلطبتك ذو دين وخلق فاألوىل قبوله] ٣٨٨[

 رجل عنده خادمة كافرة ثم أسلمت فهل له أن يتزوجها ومن يكون وليها يف ] ٣٨٩[
  ٧٦..................................................................................الزواج؟

  ٧٦..................................ًتزوج كل واحد منهم اآلخر يعترب شغارا أم ال؟] ٣٩٠[

  ٧٧......................وجوب خدمة الزوج عىل الزوجة ومن ذلك إصالح طعامه] ٣٩١[

  ٧٨...................................وجوب العرشة احلسنة، وترك األلفاظ الالذعة] ٣٩٢[

  ٨٠.....................................................................ن النكاحإعال] ٣٩٣[

  ٨٠...............................................حكم أخذ األجر عىل رضب الطبل] ٣٩٤[

  ٨١...................................................جيوز العقد بالنكاح بني الزانيني] ٣٩٥[

 جواز النكاح بني الزانيني بعد إقامة احلد عليهام وبعد وضع املرأة إن كانت محلت ] ٣٩٦[
  ٨٣...................................................................................من الزنا

  ٨٨................................................................سوء العرشة حرام] ٣٩٧[

  ٨٩.......فاة دون النفقة لكونه مل يدخل هبااستحقاق الزوجة املعقود عليها املهر بالو] ٣٩٨[

 حكم قرص أهل قبيلة ما الزواج من بنات القبيلة يف أبنائها فقط، وحكم هجرهم ] ٣٩٩[
  ٩٠...........................................................................ملن خيالف ذلك

  ٩١.................................................ًأم زوجة األب ليس حمرما لالبن] ٤٠٠[

  ٩٢........................ترك الرشوط التي تثقل كاهل الزوج فيها اخلري والسالمة] ٤٠١[

  ٩٢......................................................تحليلتزوجها عىل طريقة ال] ٤٠٢[



  ٣٣٩  

 زوجي يأيت إىل بيته بعد منتصف الليل فأمنع نفيس منه، : امرأة تشتكي وتقول] ٤٠٣[
  ٩٣..........................................................فام احلكم فيام ذكر واحلال كذلك

  ٩٤.......................................................................قصة فظيعة] ٤٠٤[

  ٩٥........................حيرم السفر بال حاجة إن كان يرتتب عليه إرضار بالزوجة] ٤٠٥[

  ٩٦...........................................................احلث عىل تيسري املهور] ٤٠٦[

  ٩٨.......................................................فراحأسئلة من منكرات األ] ٤٠٧[

  ١٠٣.......................جواز اجلمع بني أم الرجل وزوجته يف عصمة زوج واحد] ٤٠٨[

  ١٠٤...................................................بطالن النكاح املبني عىل شغار] ٤٠٩[

  ١٠٤....ترك الشغالة يف البيت وحدها خطر عليها وعىل الزوج وعىل األوالد كذلك] ٤١٠[

  ١٠٥...............................حرام عىل املرأة أن متنع زوجها من الزواج بأخرى] ٤١١[

  ١٠٧.................................ة للمهر إذا عقد عليها ثم ماتاستحقاق الزوج] ٤١٢[

  ١٠٨............................................حتريم املبارشة يف الفرج زمن احليض] ٤١٣[

 ًهل جيوز للزوجة العدول عن الدراسة إذا منع األبوان حتقيقا لرغبتها ورغبة ] ٤١٤[
  ١٠٨...................................................................................زوجها

  ١٠٩...........................إذا ماتت الزوجة، وهلا مهر عند زوجها فلمن يكون؟] ٤١٥[

  ١٠٩................................ وهي ال تصيلحكم الزواج بمن تنتمي لإلسالم] ٤١٦[

  ١١٠.........................................................حكم النقط يف األعراس] ٤١٧[

  ١١٠...............................................................التوكيل يف النكاح] ٤١٨[

  ١١٠.......................................................حكم لبس الذهب املحلق] ٤١٩[

 فصل يف بيان األحاديث الدالة عىل نسخ التحريم وإباحة الذهب واحلرير  للنساء وأن 
  ١١٧.......................................َّالنهي والوعيد مقيد بام مل تؤد زكاته ال بام هو حملق

  ١٢٥............. يف حتريمه للذهب املحلق عىل النساء-حفظه  اهللا-األلباين نقاش مع الشيخ 

  ١٢٨........................................................................رد الشيخ لإلمجاع



  ٣٤٠  

 باب حتريم آنية الذهب والفضة عىل الرجال والنساء وإباحة ما دعت إليه احلاجة من 
  ١٣١.................................................................الذهب والفضة للرجال

  ١٣٥..............................................................فصل يف وجوب زكاة احليل

 ا كان من باب التعاون عىل الرب ًجواز إعطاء العريس نقودا يف يوم الزواج إذ] ٤٢٠[
  ١٣٨.................................................................................والتقوى

 
  ١٤٠............................................................................باب اللـعــان

  ١٤٠.................................................................التزوير يف النسل] ٤٢١[

  ١٤٠.........................................................رسالة يف الطالق والعدة] ٤٢٢[

  ١٤٤............................................................................فصل يف العدة

  ١٤٥.........................................................اخللع فسخ عىل األصح] ٤٢٣[

  ١٤٦..........................................تارك الصالة تبني منه زوجته ويستتاب] ٤٢٤[

  ١٤٧................................................. ال يقعالطالق يف النوبة النفسية] ٤٢٥[

  ١٤٨.......................................الطلقة الثانية تكفي أن تشهد عىل املراجعة] ٤٢٦[

ًالطالق الذي يكون معلقا عىل فعل يشء وقصد به الدفع أو املنع فهو يكون يمينا ] ٤٢٧[ ً 
  ١٤٨..........................................................................وفيه كفارة يمني

  ١٤٩................هدد زوجته بالطالق ألجل ختويفها فهي يمني وفيها كفارة يمني] ٤٢٨[

  ١٥٠.................................................... عىل اهلجراخللع وأنه ال دليل] ٤٢٩[

  ١٥١..........................ً جيعله واقعا بحسب عدد اللفظ#ثم$: تكرار الطالق بـ] ٤٣٠[

  ١٥١...............ًالطالق إذا كان متكررا يف موقف واحد يستحلف املطلق عىل نيته] ٤٣١[

ًإذا طلق طالقا معلقا وحنث فيه ومل يراجع حتى مضت العدة بانت فيه بينونة ] ٤٣٢[ ً 
  ١٥٢..................................................................................صغرى

  ١٥٢....عصمته الة مرض نفيس فإنه ال يقع الطالق بل تبقى زوجته يفإذا طلق املطلق يف ح] ٤٣٣[



  ٣٤١  

  ١٥٣..................................................فتوى حول طالق معلق وغريه] ٤٣٤[

  ١٥٤.................:نصيحة من سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ] ٤٣٥[

  ١٥٦....................بينت فيه وجهة نظري يف الفتوى :جواب عىل الشيخ ] ٤٣٦[

  ١٥٩.......................................................ال يقع الطالق مع اإلكراه] ٤٣٧[

  ١٥٩..............................................ق زوجته يف حال فقدان شعورهطل] ٤٣٨[

  ١٦٠.................................................القول الراجح يف الطالق املعلق] ٤٣٩[

  ١٦١...................احلكم فيمن كذب وموه عىل القايض واملفتي يف مسألة طالق] ٤٤٠[

  ١٦٢........................................ًرجل حرم أن متس يده عضوا من زوجته] ٤٤١[

  ١٦٣............................هل يقع الطالق ممن طلق وهو يف حالة غضب شديد] ٤٤٢[

 ة فأبت أن خترج إال أن يزيدها عىل تلك الواحدة فزادها طلق زوجته طلقة واحد] ٤٤٣[
  ١٦٤.................................... ظنا أن الطالق الذي يف جملس يعترب واحدة فام احلكم

 الطالق املتكرر ال يقع إال بنية فإن حلف املستفتي بأنه ال يريد إيقاع الثالث أفتي ] ٤٤٤[
  ١٦٤..............................................................................بأهنا واحدة

 لني لغريي وال حتلني يل ولو رجل قال لزوجته مطلقة بالثالث املحرمات حت] ٤٤٥[
  ١٦٥...................................................وضعت احلمل فأنت مطلقة فام احلكم

  ١٦٦.........................رجل طلق وهو مصاب بمرض عصبي ويف غري شعوره] ٤٤٦[

  ١٦٧........................ًالطالق ال يقع بالنية وإنام يقع بالنطق إما رصحيا أو كناية] ٤٤٧[

 رجل طلق زوجته قبل الدخول هبا وراجعها له أبوه ثم طلقها ثم راجعها ثم ] ٤٤٨[
  ١٦٧........................................................................طلقها فام احلكم؟

  ١٦٩.................................هل يقع الطالق املرشوط يف ثالث مرات أم ال؟] ٤٤٩[

  ١٧٠.............................................رجل طلق زوجته طلقة يتبعها ظهار] ٤٥٠[

  ١٧٠.......................................طلق زوجته ثالث طلقات يف مكان واحد] ٤٥١[

  ١٧١..............................حكم الطالق بالطلقتني األوىل والثانية بنية التهديد] ٤٥٢[



  ٣٤٢  

  ١٧١...........أنت طالق، أنت طالق فام احلكم؟إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، ] ٤٥٣[

  ١٧٢.......................................................حكم طالق الغضبان] ١/ ٤٥٤[

  ١٧٢.....................................................حكم الطالق بغري  وعي] ٤٥٤/٢[

 خطاب لرئيس حمكمة صبيا املساعد وجوابه والفتوى لرئيس حمكمة أبو عريش ] ٤٥٥[
  ١٧٣.......................................................................بخصوص الطالق

  ١٧٤..............................................................ال طالق يف إغالق] ٤٥٦[

  ١٧٤...................................اتحكم الطالق بلفظ واحد أو بثالث متتابع] ٤٥٧[

  ١٧٥..............................إذا كرر الرجل الطالق يف جملس واحد فام احلكم؟] ٤٥٨[

  ١٧٧.................................حكم التلذذ باملرأة املظاهر منها يف وقت الكفارة] ٤٥٩[

  ١٧٨.................................................طلق وهو مصاب بمرض نفيس] ٤٦٠[

  ١٧٩............................................................ًاللعن ال يكون طالقا] ٤٦١[

  ١٧٩..............................املطلقة الرجعية ترث من زوجها ما دامت يف العدة] ٤٦٢[

 
  ١٨١.................................... ال جيوز الزواج من بنت األخت من الرضاع]٤٦٣[

  ١٨١.....ًالرضاع الذي ال يثوب عن محل وال والدة يعترب حمرما عىل القول الصحيح] ٤٦٤[

  ١٨٢..............................التحريم يف الرضاع ال يرسي إال يف الراضع ونسله] ٤٦٥[

  ١٨٢.................ال يشرتط يف اللبن أن يكون من والدة حديثة يف احلولني أو أقل] ٤٦٦[

  ١٨٣.................................................. بنت األخت من الرضاعحتريم] ٤٦٧[

  ١٨٤................الرضاع ترسي حرمته يف الراضع وفروعه دون أصوله وحواشيه] ٤٦٨[

  ١٨٤.......................إذا كان الرضاع مل يستكمل رشوطه فاألفضل ترك النكاح] ٤٦٩[

ًإذا رضع ابن االبن أو ابن البنت من جدته رضاعا كامال حرمن عليه بنات ] ٤٧٠[ ً 
  ١٨٤......................................أو بنات أعاممهخاالته وبنات أخواله، وبنات عامته 

  ١٨٥.....................ال جيوز الزواج من أخت املرضعة ألهنا تعترب خالة للراضع] ٤٧١[



  ٣٤٣  

  ١٨٦.........ًمن رضعت من جدهتا أم أمها وقد أيست هل يعد ذلك الرضاع حمرما؟] ٤٧٢[

  ١٨٧..رضع أخوه األصغر من امرأة جاره فهل ألخيه األكرب الزواج من تلك العائلة] ٤٧٣[

 
  ١٨٨.........وز العفو عن نصيب القصار من الدية ال من وصيهم وال من غريهال جي] ٤٧٤[

ًكتم اليشء ملن يظن أن له فيه حقا ال يوجب تعنيفا] ٤٧٥[  ...............................١٨٨  

  ١٨٩.........مصاحلة األصول ال ينقضه اعرتاض الفرع ما دامت مل تتناف مع الرشع] ٤٧٦[

 ن األول ال يتوارث الورثة بعضهم من بعض إذا عمي موهتم حتى ال يدرى م] ٤٧٧[
  ١٩٠.....................................................................................منهم

 فتوى عن قتل اخلطأ الذي حيصل من حوادث السيارات هل يرتتب عليه حرمان ] ٤٧٨[
  ١٩١..................................................ًمن املرياث إذا كان السائق وارثا أم ال؟

  ١٩٣....................................................................فتوى فرضية] ٤٧٩[

  ١٩٤....................................................................فتوى فرضية] ٤٨٠[

  ١٩٤....................................................................فتوى فرضية] ٤٨١[

 صها من الذهب كل ما بقي من املهر للمرأة املتوفية لدى الزوج وكذلك ما خي] ٤٨٢[
  ١٩٥.....................................................................ذلك مرياث لورثتها

  ١٩٥....................................................................أسئلة فرضية] ٤٨٣[

  من قتل يف الدفاع عن الوطن فإن املال الذي يرصف له من الدولة يعترب حقا ] ٤٨٤[
  ١٩٧...........................جلميع الورثة وأما الراتب التقاعدي فإنه خيضع لنظام التقاعد

  ١٩٨.........................................................الراجح يف مسألة املفقود] ٤٨٥[

 من اإلرث لغرض تسديد الدين عن املورث فال خيتص بإرث الكبار  إذا كان البيع ] ٤٨٦[
  ١٩٩...........بل يكون من مجيع املال وال ينقص من نصيب الكبار لكوهنم هم الذين باعوه



  ٣٤٤  

 
  ٢٠١................................................دور الفتاة املسلمة يف تربية النشء] ٤٨٧[

  ٢٠١.........................................................نصيحة للنساء املسلامت] ٤٨٨[

  ٢١١.................................................... احلجابنصيحة خمترصة عن] ٤٨٩[

  ٢١٤............................متكني الزوج للسائق أن خيلو بزوجته يف سيارته دياثة] ٤٩٠[

  ٢١٤................................................الرد عىل من أجاز خلوة التاكيس] ٤٩١[

  ٢١٦.......................................................حكم لبس القصري للمرأة] ٤٩٢[

 حتريم كشف املرأة وجهها عىل أخي زوجها وزوج أختها ومن أشبههم من ] ٤٩٣[
  ٢١٩.................................................................................األقارب

  ٢٢١...........................ود أو األلوان األخرىحكم صبغ الشعر باللون األس] ٤٩٤[

  ٢٢١..............................................حتريم تقليد نساء الكفار يف اللباس] ٤٩٥[

 ًال جيوز السالم عىل بنت عم األب وبنت عم األم نظرا ألهنا غري حمرم وأقصد ] ٤٩٦[
  ٢٢١....................................................به املعانقة هلا كام جرت العادة يف هتامة

  ٢٢٢...ء بعض اجلسمال جيوز للمسلمة التشبه بالنساء الكافرات يف رفع الثياب وإبدا] ٤٩٧[

  ٢٢٥.........................................................حكم قص املرأة شعرها] ٤٩٨[

  ٢٢٦...............................................حكم وضع الشعر يف أعىل الرأس] ٤٩٩[

  ٢٢٦......................................... عنهاجحتريم املشطة امليالء لنهي النبي  ] ٥٠٠[

  ٢٢٨.............................................حكم صبغ الشعر بقصد أهنا موضة] ٥٠١[

  ٢٢٩.............................................................حكم استعامل احلناء] ٥٠٢[

  ٢٣٠...................أمام زوجهاجيوز للمرأة أن تأخذ من الروائح الطيبة يف بيتها و] ٥٠٣[

  ٢٣١................................ًامرأة مصابة بمرض نفيس وترى أحالما مزعجة] ٥٠٤[

  ٢٣٣.................................امرأة تعيش يف أرسة تيسء إليها بالنميمة ونحوه] ٥٠٥[

  ٢٣٣.............................................حكم مشاهدة التلفاز بالنسبة للمرأة] ٥٠٦[



  ٣٤٥  

  ٢٣٤..............حكم ذهاب الرجل بزوجته إىل املدرسة ويأخذ معه بعض الفتيات] ٥٠٧[

  ٢٣٤.......................................................طرزةحكم لبس العباءة امل] ٥٠٨[

  ٢٣٤................................................................حكم لبس الربقع] ٥٠٩[

  ٢٣٥........................................................حكم لبس الكعب العايل] ٥١٠[

  ٢٣٥.............حكم كشف الصدر واليدين من مفصل الكتف والظهر أمام النساء] ٥١١[

  ٢٣٦.........................................حكم سفر املرأة مسافة قرص بدون حمرم] ٥١٢[

  ٢٣٦.......................................................حكم رفع الصوت للمرأة] ٥١٣[

  ٢٣٧...............................................حكم استخدام حبوب منع احلمل] ٥١٤[

  ٢٣٧................................................................. الرحماستئصال] ٥١٥[

  ٢٣٧....................................حكم اشرتاك امرأتني بالنوم عىل رسير واحد] ٥١٦[

  ٢٣٨........التذكرال جيوز تقليد املدرسات يف الكالم وال يف امليش ال بنية السخرية وال بنية ] ٥١٧[

  ٢٣٩...................................ًال جيوز للمرأة أن تلبس ثوبا إىل نصف ساقها] ٥١٨[

  ٢٤٠...............................................حتريم التزين بأنواع الزينة املحدثة] ٥١٩[

  ٢٤٢....... املكياج وحكم جعل الشعر ضفرية واحدة أو مجعه يف وسط الرأسحكم] ٥٢٠[

  ٢٤٣..........................................حكم لبس الضيق واملفتوح من اخللف] ٥٢١[

  ٢٤٣.....................................................الزوجة ووقتها ملك للزوج] ٥٢٢[

  ٢٤٤....................................تدريس الرجل الكفيف للنساء جائز برشوط] ٥٢٣[

 
  ٢٤٦..........................ًرا إال يف الزوجةالتحريم بام يوهم الظهار ال يكون ظها] ٥٢٤[

  ٢٤٦...................................................ًاحللف يف التوبة ال ينعقد يمينا] ٥٢٥[

  ٢٤٧..................اليمني املنعقدة هي ما كانت بالنية واللغو ما جرى عىل اللسان] ٥٢٦[

  ٢٤٧.................................................محل املنذورة ال يمنع من ذبحها] ٥٢٧[

  ٢٤٨.....................................................النذر ال يلزم إذا ختلف سببه] ٥٢٨[



  ٣٤٦  

  ٢٤٨.......................................ًحتريم ملس العجيزة يعد ظهارا من الزوجة] ٥٢٩[

  ٢٤٨.........إذا ختلف يشء من النذر من كيفية أو مكان أعطى فيه الناذر كفارة يمني] ٥٣٠[

  ٢٤٩........................................جيب الوفاء بمكان النذر عند االستطاعة] ٥٣١[

  ٢٤٩............إذا حلف عىل يمني ورأى غريها عدل إىل ما هو خري وكفر عن يمينه] ٥٣٢[

  ٢٤٩...............................................التحريم يمني ما مل يكن يف الزوجة] ٥٣٣[

  ٢٥٠.................................الذبح والتوزيع جيزئ إعطاؤه الفقريهل النذر ب] ٥٣٤[

  ٢٥٠................................................النذر يف املعصية ال جيوز الوفاء به] ٥٣٥[

  ٢٥٠............................................ال جيوز االستمرار يف حتريم املواصلة] ٥٣٦[

 كفارة اليمني تكون واحدة إذا تكرر اليمني عىل يشء واحد قبل التكفري، ] ٥٣٧[
  ٢٥١...........................................................................والتحريم يمني

ًمن نذر نذرا معلقا ال يلزمه ا] ٥٣٨[   ٢٥١...................لتنفيذ إال بعد وقوع ما علق عليهً

  ٢٥٢............إذا قال العبد أشهدت اهللا ومالئكته أن أفعل كذا ومل يفعل فام احلكم] ٥٣٩[

  ٢٥٢...................................................حكم التحليف عىل املصحف] ٥٤٠[

  ٢٥٣...........................................ًهذا القول ليس يمينا إال إذا عقد النية] ٥٤١[

  ٢٥٣.................................................كفارة اليمني تكون عىل الرتتيب] ٥٤٢[

  ٢٥٣.......................ًيس متجها عىل الزوجة ففيه كفارة يمنيإذا كان التحريم ل] ٥٤٣[

  ٢٥٤....................................كفارة من أتى امرأته بعد الطهر وقبل التطهر] ٥٤٤[

  ٢٥٥................الكفارة إنام ترشع عن كبار السن ومن ال يرجى برؤه من املرىض] ٥٤٥[

  ٢٥٥.....................................الكفارة ال تلزم املسافر إذا جامع وهو صائم] ٥٤٦[

  ٢٥٥.....................................................كفارة اجلامع يف هنار رمضان] ٥٤٧[

 
  ٢٥٧.....................................إجهاض النطفة أو العلقة ال تتعلق به كفارة] ٥٤٨[

  ٢٥٧........................................................................قتل اخلطأ] ٥٤٩[



  ٣٤٧  

  ٢٥٨.....................................................هل يقتص باآلمر أو الفاعل] ٥٥٠[
  ٢٥٨...................................................حكم اللواط يف الرجل واملرأة] ٥٥١[
  ٢٦٢......................................................حكم من فعل فاحشة الزنا] ٥٥٢[
  ٢٦٤...........................حكم إطالق الرصاص من رجال الدولة عىل املهربني] ٥٥٣[
  ٢٦٤.................................عقد عىل املرأة الزانية مع وجود احلمل ال جيوزال] ٥٥٤[
  ٢٦٥.....................................رجل جامع امرأة يظنها زوجتها فام احلكم؟] ٥٥٥[
  ٢٦٥.......فام احلكم؟.. غاب عن زوجته مخس سنوات ثم رجع فإذا بزوجته حامل ] ٥٥٦[
  ٢٦٦..............مجالن اعتدى أحدمها عىل اآلخر فهلك أحدمها فهل يف ذلك قود؟] ٥٥٧[

  ٢٦٦............................ بابنته هل معصية أوالده له حاللأب حاول أن يزين] ٥٥٨[

 
  ٢٦٨.........................................الرد عىل من قال إن اللحية تشوه الوجه] ٥٥٩[
  ٢٧٤..........ترك التطيب بالكالونيا لـام فيها من كحول هو األوىل واألحوط للدين] ٥٦٠[
ًال جيوز أخذ املسلم شيئا مما خيتص بأخيه املسلم ولو كان يف األصل مباحا ] ٥٦١[ ً 

  ٢٧٥......................................................ىل عليه كالعلف واحلطبوقد استو
  ٢٧٦..................ًامرأة رأت يف املنام أختا هلا تعذب بطني قد رسقته، فام العمل؟] ٥٦٢[
  ٢٧٦.............................................هل هناك بداية للزهد ووسط وأعىل] ٥٦٣[
 ًال جيوز التصدق بامل الغري إذا كان صاحبه معلوما وجيوز ذلك يف مال من ] ٥٦٤[

  ٢٧٦.................................................................................ال يعرف
  ٢٧٧................................................نيةشاب مبتىل بالوساوس الشيطا] ٥٦٥[
  ٢٨١.............................حكم استقدام املغنني واملغنيات يف حفالت األفراح] ٥٦٦[
  ٢٨٣...................................................................حكم التصفيق] ٥٦٧[
  ٢٨٤....................................................................حتريم التسول] ٥٦٨[
 ال جيوز نرش الصور اخلليعة وإن كانت بجانب آية قرآنية، أو حديث نبوي ] ٥٦٩[

  ٢٨٦.............................................................................فذلك أعظم



  ٣٤٨  

  من ج أحد بعد النبي  ً تربكا به ومل يفعلهجمل يكن التحنيك إال من النبي  ] ٥٧٠[
  ٢٨٧.................................................................................الصحابة

  ٢٨٧..................................ًهل جيوز ترك حلق العانة أكثر من أربعني يوما] ٥٧١[

  ٢٨٨.......................................)صاحب احلفرة(ال يعرف صحايب باسم ] ٥٧٢[

  ٢٨٨...........................................صلة الرحم تنمي املال وتزيد يف العمر] ٥٧٣[

  ٢٨٩......................................العلم نور من اهللا؛ ولكنه ال يأيت إال بالتعلم] ٥٧٤[

 لناس يف الشعاب وال حيرض مجعة وال مجاعة بسبب عجزه احلكم فيمن يعتزل ا] ٥٧٥[
  ٢٩٠..........................................................................عن إنكار املنكر

  ٢٩١...................................................ال جيوز العالج بالدم املسفوح] ٥٧٦[

  ٢٩١............................حكم استعامل ورق املدرسة يف األغراض الشخصية] ٥٧٧[

  ٢٩٢............................................السفر إىل خارج اململكة بدون حاجة] ٥٧٨[

  ٢٩٢...................................................................حكم الوساطة] ٥٧٩[

  ٢٩٤......................................له أحد من السلفالتمثيل أمر حمدث مل يفع] ٥٨٠[

  ٢٩٥.....................................................حكم األناشيد والتمثيليات] ٥٨١[

 الرد عىل ما زعمه بعض متبعي املناهج احلزبية من اختاذهم األمراء يف احلرض غري ] ٥٨٢[
  ٢٩٨..........................................األمري العام وإعطائهم البيعة ألمريهم املجهول

  ٣٠٤...............................هل يطلق عىل من قتل يف الدفاع عن الوطن شهيد] ٥٨٣[

  ٣٠٥...................................................................ةشهداء اآلخر] ٥٨٤[

  ٣٠٥......................من مات يف احلرب بني املسلمني والكفار فهو موعود بخري] ٥٨٥[

  ٣٠٦........................حكم الرشع فيمن ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر] ٥٨٦[

  ٣٠٦.................................................هل بناء املسجد من الطني سنة؟] ٥٨٧[

  ٣٠٧........................................حوادث العني ال عموم هلا: صحة قاعدة] ٥٨٨[

  ٣٠٧..........................................حكم التفرغ للرقية وأخذ األجر عليها] ٥٨٩[



  ٣٤٩  

  ٣٠٨.................................................يكره احلديث بعد صالة العشاء] ٥٩٠[

  ٣٠٨...............................رجل أمره أبوه أن خيرج أمه من البيت فام العمل؟] ٥٩١[

  ٣٠٩..............................حكم غياب املعلم أو املعلمة من دون عذر رشعي] ٥٩٢[

  ٣٠٩...................................ال يؤخذ بالرؤيا يف العبادة ألن العبادة توقيفية] ٥٩٣[

  ٣١٠.....................................من آداب املعلم واملعلمة عدم السب للطلبة] ٥٩٤[

  ٣١٠.................................من لعن والديه فقد أتى كبرية من كبائر الذنوب] ٥٩٥[

  ٣١٠.........................هل جيوز الدعاء يف اإلقامة بالذكر الذي يكون يف األذان] ٥٩٦[

  ٣١٠........................الدين ليس باالختيار، ولكنه فرض رباين عىل كل إنسان] ٥٩٧[

  ٣١١..................................................الفرق بني الواجب واملستحب] ٥٩٨[

  ٣١٢.....................................................أكل القات كبرية من الكبائر] ٥٩٩[

  ٣١٢..............................................الرتهيب من اإلرصار عىل الصغرية] ٦٠٠[

  ٣١٢.............................................حكم استعامل ورق بنك املعلومات] ٦٠١[

  ٣١٣................................ال جيوز اجلمع بني احلالل واحلرام يف حكم واحد] ٦٠٢[

  ٣١٤...............................................ًامرأة ترى أحالما مزعجة يف املنام] ٦٠٣[

  ٣١٥.............................................هل يتوب العبد دون أن يطلق حليته] ٦٠٤[

  ٣١٥...........................................................عالج اهلم والوسوسة] ٦٠٥[

  ٣١٦..............................................................لق العنفقةحكم ح] ٦٠٦[

  ٣١٧.........................إذا تسبب الشخص يف قتل قطة من غري قصد فام احلكم] ٦٠٧[

  ٣١٧........................................شاب ملتزم يف كل يشء إال إعفاء اللحية] ٦٠٨[

  ٣١٧..............................................التوبة مقبولة متى توفرت رشوطها] ٦٠٩[

 ًشباب نشئوا يف جمتمع بعيد عن الدين يقعون يف املعايص رغام عنهم فامذا ] ٦١٠[
  ٣١٨.................................................................................يفعلون؟

  ٣١٩...........................أة رأت أختها يف اهللا تعرج يف املنام فام تأويل ذلك؟امر] ٦١١[



  ٣٥٠  

  ٣١٩....................... معاملة الوالدين بيشء من القسوة ليس حال إلبعاد املنكر] ٦١٢[

  ٣٢٠....................................... النهي عن الرتجل إال غبا خاص بالرجال] ٦١٣[

  ٣٢٠.................................التحرج من بيع العطور الكحولية حترج يف حمله] ٦١٤[

  ٣٢٠....................................................أذكار النوم خاصة بنوم الليل] ٦١٥[

  ٣٢٠...................................................كل ما أرض باإلنسان جاز قتله] ٦١٦[

  ٣٢١.....................وضع جائزة عىل اللعب ال خيلو من حتريم إال يف ثالثة أشياء] ٦١٧[

  ٣٢٢....................................................................رسالة أخوية] ٦١٨[

  ٣٢٣.............................................إذا كان املسلم يكره أباه فامذا يفعل؟] ٦١٩[

  ٣٢٤.................ًمناقشة من يرى حتريم املدارس لذاهتا قياسا عىل مسجد الرضار] ٦٢٠[

  ٣٢٥..........................................................................العقوق] ٦٢١[

  ٣٢٦...................هل لطالب العلم أن يأيت بقول جديد مل يقله أحد من العلامء؟] ٦٢٢[

 حكم من وهب الدار التي يسكنها وما فيها للزوجة قبل موته مع العلم بأن ] ٦٢٣[
  ٣٢٧.......................................................................هناك ورثة غريها؟

  ٣٣٥..................................................................................فهرسال

 
 
 
 

*     *     * 
 


