
 احلم��د هلل رب العامل��ني ، والص��اة والس��ام عل��ى أش��رف املرس��لني ، حمم��د 
الص��ادق األم��ني ، وعل��ى آل��ه الطاهري��ن ، وصحابت��ه املنتجبني .. 

وبعد .. 
الش��ك أن اإلنس��ان مس��ؤول ع��ن كاف��ة أفعال��ه وسيحاس��ب عليه��ا ي��وم أن 
يق��ف ب��ني ي��دي اهلل س��بحانه ؛ ق��ال تعاىل : ) َوُكلَّ ِإنَس��اٍن َأْلَزْمَن��اُه َطآِئَرُه ِف 
��ِرُج َل��ُه َي��ْوَم اْلِقَياَم��ِة ِكَتاب��ًا َيْلَقاُه َمنُش��وراً (اإلس��راء13 .. ولذا فإن  ُعُنِق��ِه َوُنْ
على اإلنس��ان أن يتحرى مراد اهلل س��بحانه ، وال ُيقدم على أي عمل جيهل 
حكم اهلل فيه حتى يس��أل أولي العلم عن حكمه الش��رعي ليأمن من الوقوع 
ف اهلل��كات ، وينج��و م��ن ع��ذاب اهلل ي��وم القيامة  ؛ قال تعاىل : ) َفاْس��َأُلوْا َأْهَل 

ْك��ِر ِإن ُكنُت��ْم اَل َتْعَلُم��وَن ( النحل43 .. الذِّ
 ول��ذا نن��وه إىل أن رابط��ة علم��اء اليم��ن ق��د أخ��ذت عل��ى كاهله��ا قيام��ًا 
بالواج��ب مهم��ة األم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر والتعلي��م واإلرش��اد 
واإلفت��اء بأكث��ر م��ن جم��ال ووس��يلة ، ومنه��ا : اإلص��دارات الدوري��ة جملل��ة 
الفتاوى ، واليت كانت وما زالت وس��تظل حلقة وصل بني الناس والعلماء 

إن ش��اء اهلل تع��اىل .. 
و نن��وه أيض��ًا إىل أن��ه ميك��ن اس��تقبال الفت��اوى وال��رد م��ن خ��ال مواق��ع 
التواص��ل االجتماع��ي اخلاص��ة بالفت��اوى، لكونه��ا أس��هل الط��رق للتواص��ل
 وأيسرها..                                                                                                                                            

                                                ومن  اهلل التوفيق .
 

املسابقات البنكية 

اقطع معاشات التقاعد 
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س��ؤال : م��ا رأي فضيلتك��م يف قط��ع معاش��ات 
الدول��ة  ب��أن  علم��ًا  االستش��هاد  أو  التقاع��د 
ختصم من رأس املرتب مبلغًا معينًا حتت اسم 
)تقاعد( وتستثمره يف مشاريع مؤكدة الربح. 
وكذل��ك ختص��م مبلغ��ًا صغ��راً لتش��غيل نادي 
الضب��اط ش��هريًا ؛ كي يصبح ل��دى املتقاعد أو 
الشهيد نتيجة ذلك مبلغ من حقه أن يستفيد 

منه أو يورثه. 
اجلواب وباهلل التوفيق : 

اقتط��اع ج��زء م��ن مرتب��ات موظف��ي الدول��ة 
قان��ون  حيكم��ه  واملدن��ي  العس��كري  بش��قيها 
وض��ع  القان��ون  وه��ذا  واملعاش��ات  التأمين��ات 
متاش��يًا  م��ع سياس��ة الدول��ة جت��اه مواطنيه��ا 
املواط��ن  وظ��روف  الدول��ة  ظ��روف  مراعي��ًا 
كم��ا يظه��ر وال��ذي يس��تقطع ه��و 6% س��تة يف 
املائ��ة م��ن املرت��ب األساس��ي للموظ��ف طيل��ة 
ف��رة عمل��ه ليع��اد للموظ��ف بع��د تقاع��ده ع��ن 
العم��ل ب��أي س��بب ويض��اف إلي��ه م��ا نس��بته %94 
أربع��ة وتس��عون يف املائ��ة م��ن املرت��ب األساس��ي 
حت��ى يصب��ح املرت��ب التقاعدي بواق��ع 100% مائة 
يف املائ��ة م��ن املرت��ب األساس��ي للموظ��ف وه��ذه 
الزيادة تعترب عطاء من الدولة ال يشملها قانون 
امل��راث حت��ى ت��وزع عل��ى الفرائ��ض الش��رعية 
ب��ل ت��وزع حس��ب م��ا يري��د معطيه��ا وق��د عمل��ت 
الدولة ذلك تنفيذاً لسياستها يف تدبر معيشة 
الن��اس امللتحقني بالوظيفة العامة آخذة بعني 
وأقارب��ه  املوظ��ف  وأح��وال  ظ��روف  االعتب��ار 
م��ن بع��ده وم��ن يس��تحق املرت��ب منه��م وم��ن ال 
يستحق حسب الشروط املذكورة يف القانون. 
املبل��غ  خي��ص  فيم��ا  قائ��م  اإلش��كال  أن  غ��ر 

اس��تحقه  ق��د  املوظ��ف  كان  ال��ذي  املس��تقطع 
يقس��م  أن  املف��روض  ف��إن  عمل��ه  م��دة  طيل��ة 
بع��د وفات��ه ب��ن مجي��ع ورثت��ه عل��ى الفرائ��ض 
الش��رعية م��ن دون اعتب��ار لغ��ي أو لفقري وس��واء 
كان��ت الزوج��ة ق��د تزوج��ت بع��ده أم مل تت��زوج 
ألن��ه عب��ارة ع��ن دي��ن اس��تحقه املوظ��ف عل��ى 
الدولة ومن بعده ورثته إن مل يكن قد اس��تلمه. 
وه��ذا ميك��ن حل��ه بتعدي��ل م��ادة م��ن القان��ون أو 
إضاف��ة تن��ص عل��ى احتس��اب املبل��غ املس��تقطع 
طيل��ة ف��رة عم��ل املوظ��ف وقس��مته ب��ن مجي��ع 
حبس��ب  الش��رعية  الفرائ��ض  عل��ى  ورثت��ه 
دفع��ة  كان  وس��واء  الورث��ة  احنص��ار  وثيق��ة 
واح��دة أو عل��ى دفع��ات، وكذل��ك أرباح��ه ل��و 
املوض��وع  إحال��ة  وميك��ن  اس��تثمر  ق��د  كان 
إىل اجله��ات املعين��ة يف الدول��ة س��واء الدائ��رة 
احلكوم��ة  أو  األعل��ى  القض��اء  يف  الدس��تورية 
والعم��ل  االجتماعي��ة  الش��ئون  ب��وزارة  ممثل��ة 
الدف��اع  أو وزارة  املدني��ة  أو اخلدم��ة  املالي��ة  أو 
وعرض��ه عل��ى جمل��س الن��واب إلق��راره للخروج 
كت��اب  مبحك��م  وللعم��ل  اإلش��كال  ه��ذا  م��ن 
اهلل وس��نة رس��وله َصَل��ى اهلُل َعَلْي��ِه َوآَل��ُه َوَس��لََّم. 
اس��تقطاع  م��ن  الس��ؤال  يف  ذك��رت  م��ا  وأم��ا 
ج��زء م��ن مرت��ب امللتحق��ن بالس��لك العس��كري 
ملصلح��ة ن��ادي ضب��اط الق��وات املس��لحة ففي��ه 
أيض��ًا إش��كال إذا كان غ��ري مرض��ي م��ن جه��ة 
املوظف��ن العس��كرين إال أن يك��ون مس��تقطعًا 
من غري النس��بة املئوية اليت يستحقها املوظفون 
كل  املذك��ور  بالن��ادي  ينتف��ع  ال  ألن��ه  ذل��ك 
يك��ون  وق��د  العس��كري  الس��لك  يف  املوظف��ن 
أخ��ذ  م��ن  فيك��ون  بذل��ك  راٍض  غ��ري  بعضه��م 
أيض��ًا  الفق��رة  وه��ذه  بالباط��ل،  الن��اس  أم��وال 

القان��ون  يف  االعتب��ار  بع��ن  تؤخ��ذ  أن  جي��ب 
ويف التطبي��ق العمل��ي ألن القان��ون والدس��تور 
عل��ى  ينص��ان  اليمني��ة  اجلمهوري��ة  يف 
وس��نة  اهلل  كت��اب  مبحك��م  العم��ل  وج��وب 
وع��دم  َوَس��لََّم  َوآَل��ُه  َعَلْي��ِه  اهلُل  َصَل��ى  رس��وله 
خمالفتهم��ا وه��و األم��ر ال��ذي جي��ب أن يك��ون 
أعل��م.  تع��اىل  واهلل  اجلمي��ع،  ب��ه  يلت��زم  وأن 
العالمة / مشس الدين شرف الدين 

إتفاق القبائل 

الش��رع فيم��ن خيال��ف ن��ص  : م��ا رأي  س��ؤال 
االتفاق الواقع بني قبيلتني فيما يتعلق بالزواج 
؛ االتف��اق األول ين��ص عل��ى حتدي��د مهر الزواج 
م��ن نف��س األس��رة تيس��راً لل��زواج ، واالتف��اق 
الثاني : ينص على حتريم زواج البنت من خارج 
القبيل��ة، علم��ًا أن املتفق��ني ق��د حلف��وا اليم��ني 
عل��ى إمض��اء ذلك..أفتون��ا جزاك��م اهلل خ��راً .. 

اجلواب وباهلل التوفيق : 
العق��ود والعه��ود جي��ب الوف��اء مادام��ت موافق��ة 
للوج��ه الش��رعي ، أم��ا إذا تضمن��ت وجه��ًا خمالف��ًا 
للش��رع أو حتلي��ل ح��رام أو حتري��م ح��ال فإن��ه 
ال جي��وز الوف��اء به��ا وال االعت��داد به��ا ، ب��ل جي��ب 
الرج��وع عنه��ا ونقضه��ا لقول��ه تع��اىل : )َأَفُحْك��َم 
اِهِليَّ��ةِ َيْبُغ��وَن َوَمْن َأْحَس��ُن ِمَن اهلّلِ ُحْكمًا لَِّقْوٍم  اجْلَ
ُيوِقُن��وَن (املائ��دة50 ، ولق��ول الن��ي صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه وس��لم : ) م��ن أح��دث يف أمرن��ا ه��ذا م��ا لي��س 
فيه فهو رد ( .. وعليه فإن السؤال قد اشتمل على 
أمري��ن : األول : ظاه��ره اجل��واز وه��و حتدي��د مهر 
الزواج من نفس األس��رة تيس��راً للزواج وختفيفًا 
عل��ى اجلمي��ع ؛ وه��ذا أم��ر رغب فيه الش��ارع وندب 
إلي��ه فيج��ب الوف��اء ب��ه .. واالم��ر الثان��ي : حتري��م 

خ��ارج  م��ن  برج��ل  األس��رة  م��ن  للبن��ت  ال��زواج 
األس��رة ووض��ع العقوب��ات الصارم��ة مل��ن فع��ل ذلك 
؛ فه��ذا أم��ر غ��ر جائ��ز ، وال جيب الوف��اء به ملخافته 
ه��دي الن��ي صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم وقول��ه : 
) م��ن أتاك��م م��ن ترضون خلق��ه ودينه فزوجوه( ، 
ومل يفص��ل ب��ن أن يك��ون م��ن نفس األس��رة أو من 
غرها أو من نفس القبيلة أو غرها هامشيًا كان 
أو غ��ر هامش��ي ، واهلل تع��اىل يقول : )َيا َأيَُّها النَّاُس 
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا  ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ
َوَقَباِئ��َل ِلَتَعاَرُف��وا ِإنَّ َأْكَرَمُك��ْم ِعن��َد اهللَِّ َأْتَقاُك��ْم 
ِإنَّ اهللََّ َعِلي��مٌ َخِب��رٌ (احلج��رات13 ، واخل��اف يف 
النس��ب لي��س م��ن موان��ع الن��كاح .. ه��ذا وق��د ورد 
ع��ن رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم : ) م��ن 
حل��ف عل��ى ش��يء ورأى غ��ره خ��راً فليكف��ر وليأت 
ال��ذي ه��و خ��ر ( .. وحي��ث أنه��م ق��د تعاه��دوا عل��ى 
م��ا تضمن��ه الرق��م م��ع م��ا في��ه م��ن املخالف��ة للوجه 
الش��رعي فلرجع��وا ع��ن ه��ذا األم��ر وليكف��روا عن��ه 
وليكث��روا   ، م��ن حل��ف  كل  ع��ن  مي��ن  بكف��ارة 
م��ن االس��تغفار ، وليحرص��وا يف اختي��ار الرج��ل 
الص��احل املؤم��ن التق��ي بغ��ض النظ��ر ع��ن كون��ه 
 . أعل��م  تع��اىل  واهلل   .. هامش��ي  غ��ر  أم  هامشي��ًا 
العامة / مشس الدين شرف الدين 

النظر إىل املذيعات  
س��ؤال : ما حكم مش��اهدة املذيعات كاش��فات 

ال��رأس يف القنوات اإلخبارية؟ 
اجلواب وباهلل التوفيق :  

نفس��ه  يص��ون  أن  املس��لم  عل��ى  الواج��ب  إن 
املناه��ي،  ع��ن كل م��ا خي��دش إميان��ه م��ن 
وجيته��د يف إبعاده��ا ع��ن كل أس��باب الوق��وع 
يف املعاصي، والشك أن النظر إىل مثل هؤالء 
النساء املتربجات بالزينة، غالبًا ما يكون سببًا 
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هتتي اليمتتن التتي تستتمى الغمتتوس والتتي تغمس 
صاحبهتتا يف النتتار، وكفارتهتتا التوبتتة والرجتتوع 
إىل اهلل واالستتتغفار، ورد متتا كان.. واهلل أعلتتم .
 العالمة / مشس الدين شرف الدين

ستتؤال : رهنتتت عنتتد أحتتد األصدقتتاء ذهبتتًا مبائي 
ألف ريال ملدة حمدودة ، وكان الذهب املرهون 
بنفتتس قيمتتة القتترض .. وملتتا انتهتتى الوقت املتفق 
عليتته بتتاع الذهتتب مبائتن ومخستتن ألفتتًا بزيادة 
علتتى قيمتتته وقتتت الرهن بستتبب ارتفتتاع الذهب .. 
 هتتل َيتتُردُّ لتتي الفتتارق »اخلمستتن ألتتف» أم أنتته 
تصتتر لتته ألن الذهتتب صتتار يف ملكتته بانتهتتاء 

الوقتتت املتفتتق عليتته .. 
اجلواب وباهلل التوفيق : 

إن كان االتفتتاق بينكتتم على أن يكون الذهب له 
إن مضت املدة فقد صار له ، فإذا باعه بأكثر من 
ستتعره الستتابق فهتتو ربتتح خاص بتته وال حيق لكم 
مطالبته به ، كما لو خسر فيه فإنه ال يطالبكم 
بالفتتارق ألن االستتتحقاق قتتد ثبتتت مبضتتي املتتدة 
املتفتتق عليهتتا ، وإن كان متتدة األجتتل مل تنقتتض 
وباع الرهن بدون إذن فهو ضامن للرهن بأوفر 
قيمتتته وليتتس لتته إال قتتدر القتترض ال غتتر ، وإن 
أجزت له بيع الرهن يف الوقت املضروب أو غره 
فليتتس لتته إال قتتدر القتترض وعليتته رد الزيادة إال 
أن يكتتون قتتد طالتتب بتترد القتترض ومضتتى وقتتت 
األجتتل املضتتروب للتترد فلم ترده له فلتته أن يأخذ 
قدر القرض مع فارق السعر .. واهلل تعاىل أعلم . 
العالمة / مشس الدين شرف الدين

س��ؤال : م��ا ه��و حك��م م��ن حيل��ف عل��ى الق��رآن 
اليم��ن؟ كف��ارة  ه��ي  وم��ا  اليم��ن  وينق��ض 

اجلواب وباهلل التوفيق : 
ال جي��وز احلل��ف ألح��د س��واء عل��ى الق��رآن أو 
غ��ره عل��ى فع��ل ش��يء أو ترك��ه مع ني��ة احلنث 
مؤك��داً  كذب��ًا  يع��د  ذل��ك  ألن  ؛  واملخالف��ة 
بيم��ن واملؤم��ن ال يك��ذب » إمن��ا يف��ري الك��ذب 
الدي��ن ال يؤمن��ون ب��اهلل والي��وم االخ��ر« ، وه��ذا 
االث��م مضاع��ف عل��ى فاعل��ه ، واهلل تع��اىل يق��ول 
َوَلِك��ن  اِنُك��مْ  َأْيَ ِباللَّْغ��وِ ِفَ  اهلّلُ  ُيَؤاِخُذُك��مُ  :)الَّ 
َغُف��وٌر  َواهلّلُ  ُقُلوُبُك��ْم  ��ا َكَس��َبْت  ُيَؤاِخُذُك��م ِبَ
َحِلي��ٌم (البق��رة225  ، وق��ال : »وأحفظ��وا أيانكم« 
.. لكن إن حلف على القرآن أو غره قاصداً فعل 
م��ا حل��ف علي��ه وتنفي��ذه فع��رض ل��ه م��ا ينع��ه 
م��ن ذل��ك أو ترج��ح ل��ه ال��رك فه��ذا ل��ه كف��ارة 
ذكره��ا اهلل تع��اىل ف قول��ه ج��ل م��ن قائ��ل : 
َوَلِك��ن  اِنُك��مْ  َأْيَ ِف  ِباللَّْغ��وِ  اهلّلُ  ُيَؤاِخُذُك��ُم  )اَل 
اَرُتُه ِإْطَعاُم  ��اَن َفَكفَّ ُ اأَلْيَ دتُّ ��ا َعقَّ ُيَؤاِخُذُك��م ِبَ
ُتْطِعُم��وَن  َم��ا  َأْوَس��ِط  ِم��ْن  َمَس��اِكَن  َعَش��َرِة 
 ْ ِري��ُر َرَقَب��ٍة َفَم��ن لَّ َأْهِليُك��ْم َأْو ِكْس��َوُتُهْم َأْو َتْ
اِنُك��ْم  ��اَرُة َأْيَ ��ْد َفِصَي��اُم َثاَلَث��ِة َأيَّ��اٍم َذِل��َك َكفَّ جَيِ
اَنُك��ْم كذل��ك يب��ن اهلل  ِإَذا َحَلْفُت��ْم َواْحَفُظ��وْا َأْيَ
لك��م اآلي��ات لعلك��م تش��كرون( ، ه��ذا اذا كان��ت 
اليم��ن معق��ودة عل��ى فعل ش��يء ف املس��تقبل أو 
تركه أما إذا كانت اليمن على أنه فعل كذا 
وك��ذا وه��و ل يفع��ل أو عل��ى أن��ه م��ا فع��ل وق��د 
فع��ل أو حل��ف عل��ى أن ه��ذا الش��يء ملك��ه وحق��ه 
ولي��س كذل��ك امله��م أن��ه إذا حل��ف كاذب��ًا فهذه 

احللف على القرآن  م��ن أس��باب الوق��وع يف الفتن��ة ، والظاه��ر م��ن 
سياس��ة أصح��اب القن��وات اإلخباري��ة وغريه��ا- 
إال م��ن رح��م اهلل- أنه��م يعمدون إىل جلب مثل 
ه��ؤالء النس��وة، ليش��دوا املش��اهد إليه��ا، ويرغبوه 
،  ويقنع��وه مبتابع��ة براجمه��ا  يف مش��اهدتها 
الس��يئة،  نواياه��م  عل��ى  واض��ح  دلي��ل  ،وه��ذا 
الدنيئ��ة،  وأهدافه��م   ، اخلبيث��ة  وأغراضه��م 
واملؤم��ن احلري��ص عل��ى قلب��ه ودين��ه وإميان��ه 
ألس��باب  بالتع��رض  نفس��ه  يف��ن  ال  وتق��واه 
املعاص��ي ؛  خوف��ا م��ن الوق��وع يف ما يس��خط اهلل.
م��ن  وأعوان��ه  الش��يطان  أن  املعل��وم  وم��ن   
املفس��دين الغ��واة ،  يبذل��ون قص��ارى جهده��م 
يف س��بيل إغ��واء اإلنس��ان، وإخراج��ه م��ن منه��ج 
ِت��َك  اهلل، كم��ا حك��ى اهلل عنه��م يف قول��ه: ) َفِبِعزَّ
ِعنَي( وقوله عز وجل:)َواهلّلُ ُيِريُد  أَلُْغِوَينَُّهْم َأْجَ
َواِت  ��هَ َأن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الشَّ
يُل��وْا َمْي��ًا َعِظيًم��ا( وص��دق اهلل س��بحانه  َأن َتِ
وتع��اىل ، ف��إن ح��زب الش��يطان قد س��خروا املرأة 
إلغ��واء الن��اس،  وإضاهل��م ، وإفس��اد أخاقهم ، 
والزي��غ بهم عن ص��راط احلق واخلري واهلدى، 
وجعل��وا منه��ا س��لعة جتاري��ة، وم��ادة إعاني��ة، 
به��دف حتريك نوازعهم الش��هوانية ، واس��تثارة 
غرائزهم اجلنسية، وإيقاعهم يف شرك الفساد 
والض��ال، والغواي��ة واالحن��ال ؛ ل��ذا ف��إن عل��ى 
املس��لم احلري��ص عل��ى دين��ه وتق��واه ، الراج��ي 
عف��و رب��ه وم��واله ، أن يتجنب النظ��ر إىل هؤالء 
املذيع��ات، املائ��ات املمي��ات، حت��ى وإن كان 
واثق��ًا أن النظ��ر إليه��ن ال حي��رك ش��هوته،  وال 
خيش��ى عل��ى نفس��ه الوق��وع يف الفتن��ة ، وذل��ك 
م��ن ب��اب س��د مناف��ذ الش��يطان ال��ي ق��د يتس��لل 
منه��ا إىل نفس��ه ، فيوقع��ه يف م��ا نه��ى اهلل عن��ه ، 

وعلي��ه أن يعل��م أن اهلل س��بحانه وتع��اىل م��ا حرم 
مس��اع  وكذل��ك   - احل��رام  إىل  النظ��ر  علي��ه 
الغناء واالختالط بالنساء  واخللوة بغري احملرم 
معه��ا  احلدي��ث  يف  واالسرتس��ال  ومصافحته��ا 
وحن��و ذل��ك من املنهيات اليت حترك يف االنس��ان 
صيان��ة  إال  اجلن��س-  وغرائ��ز  الش��هوة  ن��وازع 
للطه��ارة والعف��اف ، وعصم��ة ل��ه م��ن الزي��غ و 
والرذيل��ة  الغواي��ة  االحن��راف، ودرئ��ًا ألس��باب 
والض��الل  الفس��اد  ألب��واب  وس��داً  والفج��ور، 
والش��رور، لذل��ك ق��ال س��بحانه : )ُق��ل لِّْلُمْؤِمِن��َن 
َفُظ��وا ُفُروَجُه��ْم َذِلَك  ��وا ِم��ْن َأْبَصاِرِه��ْم َوَيْ َيُغضُّ
��ا َيْصَنُع��وَن * َوُق��ل  َأْزَك��ى َلُ��ْم ِإنَّ اهللََّ َخِب��ريٌ ِبَ
َفْظ��َن  لِّْلُمْؤِمَن��اِت َيْغُضْض��َن ِم��ْن َأْبَصاِرِه��نَّ َوَيْ
ُفُروَجُه��نَّ َواَل ُيْبِدي��َن ِزيَنَتُه��نَّ ِإالَّ َم��ا َظَه��َر ِمْنَه��ا 
ُمِرِه��نَّ َعَل��ى ُجُيوِبِه��نَّ َواَل ُيْبِدي��َن  َوْلَيْضِرْب��َن ِبُ
س��ورة   :25-24[ اآلي��ة   ) ِلُبُعوَلِتِه��نَّ ِإالَّ  ِزيَنَتُه��نَّ 
َضْع��َن ِباْلَق��ْوِل  الن��ور[ وق��ال س��بحانه : ) َف��اَل َتْ
َفَيْطَم��َع الَّ��ِذي يِف َقْلِب��ِه َم��َرٌض( وق��ال بع��د األمر 
باحلجاب والتزام احلشمة وحتريم إبداء الزينة 
: ) َذِل��َك َأْدَن��ى َأن ُيْعَرْف��َن َف��اَل ُيْؤَذْي��َن(، وقوله عز 
وج��ل :)َوِإَذا َس��َأْلُتُموُهنَّ َمَتاًع��ا َفاْس��َأُلوُهنَّ ِم��ن 
 ، ) َوَراء ِحَج��اٍب َذِلُك��ْم َأْطَه��ُر ِلُقُلوِبُك��ْم َوُقُلوِبِه��نَّ
وألم��ٍر م��ا ب��دأ اهلل بذك��ر امل��رأة يف قول��ه تع��اىل:
ْنُهَم��ا  اِن��ي َفاْجِل��ُدوا ُكلَّ َواِح��ٍد مِّ اِنَي��ُة َوالزَّ ) الزَّ
ِمَئَة َجْلَدٍة(..اآلية]2:سورة النور[ ، وأقل ما يقال 
عن هذه املس��ألة أنها ش��بهة،  واملؤمن وقاف عند 
الش��بهات،  َح��ِذراً م��ن الوق��وع يف الل��كات،  وق��د 
ق��ال الن��ي صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم: "اس��تفِت 
قلب��ك وإن أفت��اك املفت��ون".. واهلل أعل��م وأحك��م. 
العالمة / عبداملطلب بن حممد املآخذي
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التأمني الصحي

احتالم اجملاهد يف ثيابه

س��اعة أو س��اعتن متواصلت��ن ، فه��ذا جائ��ز وال 
ح��رج علي��ه بل له األجر الكبري من اهلل س��بحانه 

يف ذلك ..
وعل��ى اجملاه��د أال يتح��رج م��ن ق��راءة الق��رآن 
إذا م��ا كان جناب��ة وق��د تيم��م لذل��ك ؛ ألن اهلل 
يِن ِمْن  س��بحانه يق��ول )َوَم��ا َجَع��َل َعَلْيُك��ْم يِف الدِّ
َح��َرٍج (ف��ا يس��تكره نفس��ه أو يتثاقله��ا، وهك��ذا 
ل��و أص��اب ماب��س اجملاه��د دم وليس هن��اك ماء 
يكف��ي لغس��لها أو ال يوج��د وق��ت لغس��لها فإن��ه 

تص��ح الص��اة به��ا.
العامة / فؤاد حممد ناجي

اتباع الوسائل إلجناب ذكر

س��ؤال : م��ا حك��م املس��ابقات .. ب��أن ي��ودع ش��خص 
)ب��دون  بنك��ي  يف حس��اب  مالي��ًا معين��ًا  مبلغ��ًا 
فوائ��د( م��ع إمكاني��ة س��حب املبل��غ مت��ى م��ا ش��اء 
وعند س��حبه خيرج من القرعة .. هذا احلس��اب 
يف نهاي��ة الش��هر يدخ��ل عل��ى قرع��ة يف جائ��زة 

بامت��اك س��يارة ؟ جزيت��م عن��ا أل��ف خ��ر..

اجلواب وباهلل التوفيق : 
ف��إن ال��ذي يرتج��ح ع��دم ج��واز ذل��ك لتضمن��ه 
حمرم��ان  وهم��ا  واليانصي��ب  القم��ار  معن��ى 
.. ويتحق��ق معن��ى القم��ار يف ذل��ك ب��أن امل��ودع 
ملال��ه يف البن��ك س��يدفع رس��وم االي��داع لغ��رض 
احلص��ول عل��ى اجلائ��زة ، وال يت��م احلص��ول 
عل��ى اجلائ��زة إال بعد مضي وقت حيدده البنك 
يك��ون البن��ك في��ه ق��د ق��د حص��ل عل��ى عم��والت 
االي��داع م��ن كث��ر م��ن املودعني هل��ذا الغرض ، 
وكل واح��د منه��م مي��ي نفس��ه احلص��ول عل��ى 
اجلائزة ويقامر مباله من أجل هذا األمر ، هذا 
م��ن جان��ب .. وم��ن جان��ب آخ��ر : فإن��ه قد يس��تلم 
مال��ه كام��ًا م��ن دون أن خيس��ر ش��يئًا غ��ر أن 
غ��رض البن��ك هو احلصول على س��يولة نقدية 
يس��تثمرها لنفس��ه طيل��ة م��دة الس��حب م��ع أن 
املف��رتض أن يبق��ى امل��ال جام��داً جمل��رد احلف��ظ 
ال غ��ر فيك��ون من اس��تعمال أم��وال الناس بغر 
إذنه��م ، وه��ذه الفائ��دة اليت حص��ل عليها البنك 
قائمة مقام قيمة وثيقة اإليداع يف املثال األول 
، وكاهم��ا قم��ار يف املعن��ى .. إضاف��ة إىل م��ا 
فيه من أضرار أخرى من خلق نوع من الطمع 
يف قل��وب الن��اس واجلش��ع وع��دم الت��وكل عل��ى 

اهلل وت��رك العم��ل والس��عي يف األرض مب��ا ينفع 
الناس واس��تثمار أمواهلم يف مش��اريع مشروعة 
تع��ود بالنف��ع عل��ى أكث��ر ع��دد ممك��ن ، كم��ا 
أن��ه وس��يلة ابت��زاز وحص��ول عل��ى أم��وال الن��اس 
م��ن جه��ة تنظي��م ه��ذه املس��ابقة بن��كًا كان أو 
غ��ره بص��ورة مش��بوهة وملفت��ة يكتنفه��ا الغرر 
والتدليس ؛ وهو نوع من أكل الناس بالباطل ، 
ولذلك ال جيوز الدخول فيه واإلعانة عليه وال 

الرتوي��ج ل��ه .. واهلل تع��اىل أعل��م .. 
العالمة / مشس الدين شرف الدين

س��ؤال : أحيان��ًا حيتل��م اجملاه��د يف ثياب��ه وه��و 
 ، الق��رآن  يق��رأ  فكي��ف يصل��ي وكي��ف  نائ��م 
خصوصًا وال يوجد محامات يف بعض اجلبهات 
، ورمب��ا يق��ع دم يف ثياب��ه ، وال يوج��د م��اء إال 

للش��رب  فق��ط فم��اذا يصن��ع؟
اجلواب وباهلل التوفيق  : 

 : وس��لم  وآل��ه  علي��ه  اهلل  صل��ى  الن��ي  يق��ول 
)ال��راب كافي��ك إىل عش��ر حج��ج ، ف��إذا وج��د 
امل��اء فليت��ق اهلل وليم��س بش��رته« ومعن��ى عش��ر 
حج��ج أي عش��ر س��نني ، فاجملاه��د يف س��بيل اهلل 
يقوم بعمل عظيم ، واهلل سبحانه قد رخص له 
يف القص��ر يف الص��اة ورخ��ص اهلل يف كيفي��ة 
الص��اة إذا مل يس��تطع أن يصليه��ا عل��ى الوضع 
الطبيع��ي املعل��وم ، وهك��ذا بالنس��بة للطه��ارة إذا 
احتل��م ومل جي��د م��اًء  ف��إن علي��ه أن يتيم��م ل��كل 
ص��اة تيمم��ًا واح��داً ، وإذا أراد ق��راءة الق��رآن 
فإن��ه يتيم��م وين��وي يف تيمم��ه ص��اة واح��دة أو   
م��دة معين��ة كأن ين��وي بتيمم��ه ق��راءة الق��رآن 

س��ؤال : ه��ل جيوز لي اتباع إح��دى الطرق العلمية 
احلديث��ة إلجن��اب طفل ذكر، مثل احلقن، محل 
األنابيب، أو فصل األجنة، علما بأن عندي ابنتني 
إناث��ًا، وال توج��د ل��دي أو زوج��ي أي مش��اكل يف 

احلم��ل؟ لك��ن أمتن��ى أن أرزق بولد . 
اجلواب وباهلل التوفيق  : 

ال جي��وز ذل��ك مل��ا ي��ؤدي إلي��ه م��ن احلاج��ة إىل 
كش��ف الع��ورة ومباش��رة النظ��ر إليه��ا واس��تنزال 
النطف��ة بط��رق غ��ر ش��رعية .. كل ذل��ك لغ��ر 
ض��رورة ملجئ��ة س��وى توخ��ي إجن��اب طف��ل ذكر 
، وه��ذا الس��بب ال يكف��ي إلباح��ة الوق��وع يف مث��ل 
ه��ذه املخالف��ات فلي��س ه��و م��ن الض��رورات ال��ي 
تب��اح عنده��ا احملظ��ورات ، ناهي��ك ع��ن م��ا يف ه��ذا 
األم��ر م��ن ش��بهة التع��دي عل��ى مق��ام الربوبي��ة 
وعظم��ة اإلهلي��ة حي��ث مل ي��رَض ه��ذان الوال��دان 
حبكم��ة اهلل تع��اىل واالت��كال عل��ى اختي��اره ج��ل 
وع��ا ال��ذي "خيل��ق م��ا يش��اء وخيت��ار" "م��ا كان 
هلم اخلرة " والذي "يهب ملن يش��اء ذكوراً ويهب 

مل��ن يش��اء اناث��ًا« واالزم عل��ى اإلنس��ان املس��لم ه��و أن 
يقتصر على األس��باب الطبيعية  اليت جعلها اهلل 
س��بحانه س��ببًا للحص��ول عل��ى الذري��ة وي��رك 
حتدي��د جن��س األجن��ة هلل وح��ده ذي الفض��ل 
واملن��ة .. وم��ن أعظ��م ه��ذه األس��باب - بع��د األخ��ذ 
الدع��اء هلل  بالس��بب الطبيع��ي لإلجن��اب - ه��و 
تب��ارك وتع��اىل رب األرب��اب  ال��ذي ه��و على كل 
ش��يء قدي��ر وب��كل ش��يء خب��ر كم��ا حك��ى اهلل 
س��بحانه ع��ن نبي��ه زكريا عليه الس��ام - وعلى 
نبين��ا حمم��د وآل��ه وكاف��ة األنبي��اء واملرس��لني 
أفض��ل الص��اة والتس��ليم بك��رة وعش��يا - : )َق��اَل 
ْأُس َش��ْيبًا  َربِّ ِإنِّ��ي َوَه��َن اْلَعْظ��ُم ِمنِّ َواْش��َتَعَل الرَّ
َوَلْ َأُك��ن ِبُدَعاِئ��َك َربِّ َش��ِقّيًا َوِإنِّي ِخْفُت امْلََواِلَي 
ِم��ن َوَراِئ��ي َوَكاَن��ِت اْمَرَأِت��ي َعاِق��راً َفَه��ْب ِلي ِمن 
لَُّدن��َك َوِلّي��ًا  َيِرُثِن َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه 
َربِّ َرِضّي��ًا ( مري��م6 .. واهلل تع��اىل أعل��م وأحكم .. 
العامة / عبداملطلب حممد املاخذي 

سييؤال : موظييف لديه تأميين صحي..هل جيوز أن 
يسييتفيد من التأمن الطيب ألمه غري أن التأمن 
ال يغطييي األم .. علمييًا بييأن التأميين خيصييم ميين 

راتبييه شييهريًا وهييو نييادراً مييا يسييتفيد منييه. 
اجلواب وباهلل التوفيق : 

ينظيير يف عقييد التأميين إذا كان جييييز للمؤميين 
أن ينتفييع بييه لنفسييه أو مليين يعنيييه ميين أقاربييه 
وكان التأمن خرييًا يراد به املسيياعدة والرتاحم 
ابتغيياء وجييه اهلل بيين املتعاقدييين فييا بييأس بذلييك 
وإال فهييو غييري جائييز ال سييتلزامه الربييا املنهييي عنييه 

واقتضائييه أكل أمييوال النيياس بغييري حييق .. 
العامة / مشس الدين شرف الدين 



89

قتل املرتد  

شرب البرية  

حكم بيع احليوانات خمالفة قواعد املرور

س��ؤال : م��ا ه��و احلك��م الش��رعي فيم��ن خيال��ف 
قواع��د وآداب امل��رور ؟ 

اجلواب وباهلل التوفيق : 
اْل��رِّ  َعَل��ى  :)َوَتَعاَوُن��وْا  تع��اىل  اهلل  يق��ول 
َواْلُع��ْدَواِن  اإِلْث��ِم  َعَل��ى  َتَعاَوُن��وْا  َواَل  َوالتَّْق��َوى 
(املائ��دة2  اْلِعَق��اِب  يُد  َش��دِ اهلّلَ  ِإنَّ  اهلّلَ  َواتَُّق��وْا 
وم��ا بع��ث اهلل الرس��ل واألنبي��اء وأن��زل الكت��ب 
إال إلص��اح ش��ئون الن��اس قطع��ًا ، وكل م��ا فيه 
انتظ��ام الن��اس ؛ فانتظ��ام املرور ش��رعي ومرغب 
أو عب��ث فممن��وع  م��ا في��ه فس��اد  ، وكل  في��ه 
وفاعل��ه آث��م .. ج��اء يف احلدي��ث : ) إمن��ا بعث��ت 
ألمت��م م��كارم األخ��اق ( وكذل��ك ج��اء ع��ن 
رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ) إماط��ة 
األذى صدقة ( ، وعنه صلى اهلل عليه وآله وسلم 
) م��ن س��ن س��نة حس��نة فل��ه أجره��ا وأج��ر م��ن 
عمل بها ، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر 
م��ن عم��ل به��ا ( .. وخمالف��ة آداب وقواع��د امل��رور 
فس��اد وعب��ث ينج��م عن��ه م��ا ال خيف��ى عل��ى أح��د 
م��ن إزهاق نف��وس وهدر للمال وإزعاج اجملتمع 
.. واهلل تع��اىل يق��ول : )َوِإَذا ِقي��َل َلُ��ْم اَل ُتْفِس��ُدوْا 
��ُن ُمْصِلُحوَن (البقرة11 ��ا َنْ َ يِف اأَلْرِض َقاُل��وْا ِإمنَّ
ب��آداب اإلس��ام  امل��رور ملت��زم  ب��آداب  وامللت��زم 
وحم��رم لش��عور اجملتم��ع ، وحماف��ظ ومع��ن 
عل��ى األم��ن .. وكي��ف ؛ وه��ي قضي��ة كلي��ة 
اجتماعية يلزم اجلميع التقيد بها ؛ قال رس��ول 
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ) م��ن مل يهت��م 
بأمر املسلمن فليس منهم ( .. واهلل تعاىل أعلم .
العامة / عبداهلل حسن الراعي

سللؤال : هللل جيللب قتللل املرتللد عللن اإلسللام ؟ 

اجلواب وباهلل التوفيق : 
قللد ورد يف احلديللث الشللريف : ) مللن بللدل دينلله 
فاقتلللوه ( وهللو ال يتنافللى مللع قوللله تعللاىل : ) ال 
إكللراه يف الديللن ( ، وغريهللا مللن اآليللات الدالللة 
علللى التسللامح الديللي .. غللري انلله حممللول علللى 
قللول بعللض أهللل العلللم باملرتللد الللذي يريللد أن 
حيللدث بلبلللة علللى اإلسللام واملسلللمني ويشللكك 
النللاس  عقللول  ويفسللد  اإلسللام  يف  النللاس 
وحيمل الناس على كره اإلسللام واملسلللمني .. 
خطللوة  أنهللا  كهللذه  خطللوٍة  مللن  والظاهللر 
إطللار  يف  ينللدرج  خبيللث  وتصللرف  عدائيللة 
 .. واملسلللمني  اإلسللام  علللى  الناعمللة  احلللرب 
ولعللل القللرآن الكريللم قللد أشللار إىل هللذا ؛ بقوللله 
للْن َأْهللِل اْلِكَتللاِب آِمُنللوْا  آِئَفللٌة مِّ تعللاىل : )َوَقاَلللت طَّ
النََّهللاِر  َوْجللَه  آَمُنللوْا  الَِّذيللَن  َعَلللى  ُأنللِزَل  ِبالَّللِذَي 
َواْكُفللُروْا آِخللَرُه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن ( آل عمران72. 
فمللن  احلللد  هللذا  إىل  األمللر  يصللل  أن  وعنللد 
اإلجللراء  يتخللذ  أن  املسلللمني  أمللر  ولللي  حللق 
بعقللول  التاعللب  هللذا  مللن  للحللد  املناسللب 
النللاس ، واالسللتهتار بالديللن احلنيللف عقوبللة 
بللا  لللكل مللن حتدثلله نفسلله  للمجللرم وزجللراً 
اواًل  واألمللر   .. اخلبيللث  األسلللوب  هللذا  ختللاذ 
وأخللراً مرجعلله لولللي أمللر املسلللمني لللريى ما هو 
األنسللب حيللال هللذا األمللر .. واهلل تعللاىل أعلللم . 
 العامة / مشس الدين شرف الدين

األرواح  ذوات  بي��ع  جي��وز  ه��ل  س��ؤال: 
كان��ت  وإن   ، والطي��ور(  )األنع��ام  باملي��زان 
تب��اع بال��رأس واملي��زان بع��د الذب��ح .. فم��ا ه��ي 
احليوان��ات.. جت��ارة  يف  الش��رعية  الضواب��ط 

اجلواب وباهلل التوفيق : 
األص��ل يف البي��ع اإلباح��ة ، قال اهلل تعاىل )َوَأَحلَّ 
فأطل��ق  (البق��رة275..  َب��ا  الرِّ َم  َوَح��رَّ اْلَبْي��عَ  اهلّلُ 
س��بحانه حلي��ة البي��ع ب��كل وج��ه وح��رم م��ا في��ه 
وج��ه رب��ا .. ومم��ا ورد حتري��م بيع��ه خبصوص��ه 
مما هو معلوم ومذكور يف كتب الفقه كبيع 
امليت��ة واخلنزي��ر واخلم��ر وس��ائر احملرم��ات .. 
ذل��ك  ع��ن كل  الس��ؤال خ��ارج  وم��ا ذك��ر يف 
فيدخ��ل يف دائ��رة املب��اح ش��رعُا إذا مت الرتاض��ي 
ب��ن البائ��ع واملش��رتي عل��ى س��عر الكيل��و مجل��ة 
كم��ا ل��و بي��ع بغ��ر وزن ، أو س��عره تفصي��ًا بعد 
ع��زل م��ا ال حيت��اج إلي��ه م��ن احلي��وان حي��ث ال 
تلبيس وال غرر وال تدليس .. واهلل تعاىل أعلم .
  العامة / مشس الدين شرف الدين 

اإلصابة بالعني 

سؤال : إذا أحد شّك أنُه أصيب بالعني فما دواؤها ؟

اجلواب وباهلل التوفيق : 
ق��ال تع��اىل )َوِإن َي��َكاُد الَِّذيَن َكَف��ُروا َلُيْزِلُقوَنَك 
ِإنَّ��ُه  َوَيُقوُل��وَن  ْك��َر  الذِّ ُع��وا  َسِ لَّ��ا  ِبَأْبَصاِرِه��ْم 
ُل ِم��َن اْلُق��ْرآِن َم��ا  ُن��وٌن( وق��ال س��بحانه )َوُنَن��زِّ ْ َلَ
��ٌة لِّْلُمْؤِمِن��نَي ( فال��ازم عل��ى  ُه��َو ِش��َفاء َوَرْحَ
العائن أن يذكر اهلل سبحانه عندما يستحسن 
ش��يئًا ي��راه ، وكذل��ك العي��ون ف��إذا م��ا ذك��ر 
اهلل س��بحانه واس��تعاذ ب��ه وحاف��ظ عل��ى أذكار 

الي��وم والليل��ة وعل��ى ورد خمصوص من القرآن 
والدعاء فإن اهلل س��بحانه س��يالطفه بإذنه تعاىل 
ويعافي��ه لقول��ه تع��اىل )ِإنَّ اهللََّ ُيَداِف��ُع َع��ِن الَِّذي��َن 
آَمُنوا ( ولقوله تعاىل )ميحو اهلل ما يشاء ويثبت( 
الغفل��ة  الع��ن وال غريه��ا إال عن��د  ، وال تض��ر 
ع��ن ذك��ر اهلل واالس��تجارة ب��ه، وق��د كان م��ن 
دع��اء الن��ي صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم : "أع��وذ 
بكلم��ات اهلل التام��ة م��ن ش��ر الس��امة واهلام��ة 
وم��ن ش��ر كل ع��ن الم��ة" .. واهلل تع��اىل أعل��م. 
العالمة / فؤاد حممد ناجي 

س��ؤال : م��ا ه��و حك��م ش��رب البرية ب��دون كحول 
الكح��ول  ٣،٥٪م��ن  عل��ى  حتت��وي  ال��ي  وحك��م 

وجزاك��م اهلل خ��رياً.. 

اجلواب وباهلل التوفيق : 
ال جي��وز ش��رب اخلم��ر وال م��ا في��ه م��ادة الكحول 
املس��كرة ولو قّلت النس��بة إىل احلد املذكور وما 
هو أقل منه ولعل البرية فيها نسبة من الكحول 
بدليل أن مدمين اخلمر يكثرون من شربها، وملا 
اش��تهر عنه��ا أنه��ا تق��وم مق��ام اخلم��ر يف التأث��ري 
عل��ى العق��ول وحتصي��ل نش��وة الط��رب وق��د ورد 
علي��ه  اهلل  صل��ى  اهلل  رس��ول  ع��ن  احلدي��ث  يف 
وآل��ه وس��لم أن��ه ق��ال: »كل مس��كر ح��رام ، وم��ا 
أس��كر كثرية فقليله حرام واحلس��وة منه حرام 
والوقي��ة من��ه ح��رام« واهلل تع��اىل يق��ول: )ِرْج��ٌس 
َطاِن َفاْجَتِنُبوُه( ومن تعاطاه فإنه  ��يْ ْن َعَمِل الشَّ مِّ
مل جيتنب��ه ول��و كان قلي��ًا.. واهلل تع��اىل أعل��م.

العامة / مشس الدين شرف الدين  
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املشاركة يف التنظيمات احلزبية

الشك يف الوضوء 

الوصية حبجة اإلسالم

الزكاة لغري املسلم 

س��ؤال : أن��ا عاي��ش يف دول��ه أوروبي��ة وظ��رويف ال 
تس��مح ل��ي بالتواص��ل م��ع اليم��ن يف ه��ذه الفرتة 
وال يوجد مسلمون هنا وال مسجد.. سؤالي: هل 
أس��تطيع أن أتص��دق بكف��ارة الصي��ام والفط��رة 

لغ��ر املس��لم وإن كان حمتاج��ًا فعاًل؟؟؟ 

اجلواب وباهلل التوفيق : 
فالواج��ب  الصي��ام  إذا كن��ت مس��تطيعًا عل��ى 
عليك الصيام دون أن تلزمك كفارة صيام ألن 
كفارة الصيام إمنا تلزم من مل يكن قادراً على 
الصي��ام وم��ن مل يك��ن ق��ادراً عل��ى الصي��ام جت��ب 
علي��ه الكف��ارة ويك��ون مص��رف كف��ارة الصي��ام 
وميكن��ك  املس��لمني  فق��راء  يف  الفط��ر  وزكاة 
حتوي��ل ذل��ك ع��ر البن��ك أو أح��د املص��ارف إىل 
م��ن تع��رف يف ب��الد املس��لمني ليصرفه��ا ب��دوره 

مل��ن يس��تحقها. 
العالمة / مشس الدين شرف الدين 

الدورة غري املنتظمة

س��ؤال : إذا جلس��ت ال��دورة عن��د امل��رأة 8 أي��ام ، 
ودورته��ا غ��ر منتظم��ة ، ث��م انقط��ع ال��دم ؛ فهل 
تغتس��ل مبج��رد اجلف��اف وانقط��اع ال��دم ، أم ال 
ب��د م��ن االنتظ��ار حت��ى ترى الطه��رة ، أو إىل أن 

ميض��ي عش��رة أي��ام . 
اجلواب وباهلل التوفيق : 

إن مل يك��ن هل��ا ع��ادة ثابت��ة فإنه��ا تنتظ��ر حت��ى 
تطه��ر س��واء باجلف��اف وع��دم روي��ة ال��دم بع��د 
اس��تخدام املندي��ل األبي��ض وحن��وه ؛ ف��إذا مل ت��ر 
علي��ه أث��ر مح��رة وال صف��رة فله��ا أن تغتس��ل ؛ 
وه��ذا معن��ى احلدي��ث " ال تغتس��لي حت��ى ت��ري 

القص��ة البيض��اء " ، وامل��راد بالقص��ة كم��ا فس��ره 
العلم��اء : املندي��ل األبي��ض ، وذه��ب بعضه��م إىل 
ان امل��راد بالقص��ة البيض��اء : امل��اء األبي��ض وهو ما 
يس��مى بالطه��رة .. واملعن��ى األول أوىل بتفس��ر 

القص��ة البيض��اء .. 
عل��ى  دلي��ل  بالطه��رة  يس��مى  م��ا  أن  ش��ك  وال 
انقط��اع احلي��ض ب��األوىل ؛ ف��إذا مل ينقط��ع ال��دم 
ومل ين��ق املندي��ل وحن��وه م��ن احلم��رة والصف��رة 
انتظ��رت حت��ى تكتم��ل عش��رة أي��ام .. بع��د ذل��ك 
تغتس��ل وتصل��ي ول��و رأت ال��دم ؛ ألن��ه حينئ��ذ دم 
عل��ة وفس��اد ، وال حك��م ل��ه إال نقض��ه للوض��وء .. 

واهلل تع��اىل أعل��م . 
العالمة / مشس الدين شرف الدين

س��ؤال : ام��رأة تش��ك دائم��ًا أن وضوئه��ا ينق��ض 
وأنه��ا ت��رى وحت��س بش��يء خي��رج منه��ا فتخ��رج 
وتعي��د الوض��وء وم��ن ث��م تعود وحت��اول الدخول 
يف الص��اة فتح��س م��رة أخ��رى بذل��ك وتك��رر 
الوض��وء أحيان��ًا 3 أو 4 م��رات أو أكثر ؟ فماحكم 
وضوؤه��ا ، وه��ل واج��ب عليه��ا أن تعي��ده كلم��ا 
؟  هل��ا  وماه��ي نصائحك��م  ؟  الش��يء  ذل��ك  رأت 

جزاك��م اهلل خ��راً .

اجلواب وباهلل التوفيق : 
الوض��وء  للص��اة  تتوض��أ  أن  عليه��ا  الواج��ب 
الكام��ل ث��م إذا اعرتضه��ا ش��ك ف��ا تعم��ل ب��ه 
وتصل��ي بنف��س الوض��وء الس��ابق وال إث��م عليه��ا 
وال ذن��ب وه��ذا م��ا جيب عليه��ا إذ ال يرتفع يقني 
الطهارة والنجاس��ة إال بيقني وال عربة بالش��ك، 
ف��إذا تيقن��ت انتق��اض الوض��وء وخ��روج جناس��ة 

أع��ادت الوض��وء ه��ذا م��ا ننصحه��ا ب��ه وعليه��ا أن 
تكث��ر م��ن ذكر اهلل  س��بحانه وتعاىل وال تلتفت 
إىل الوس��اوس واألوه��ام ونس��أل اهلل هل��ا الش��فاء 

العاج��ل.. واهلل تع��اىل أعل��م.
العالمة/ مشس الدين شرف الدين

س��ؤال : وال��دي كان يكلم��ي أن��ا واخوت��ي ب��أن 
جنع��ل املوض��ع الفالن��ي م��ن أمالك��ه يف حج��ة 
اإلس��الم ل��ه ولوالدت��ه ولزوجت��ه .. لك��ن بع��ض 
ينف��ذ  أن  رافض��ًا  اآلن  إىل  زال  م��ا  الورث��ة 

الوصي��ة .. فم��ا حك��م الش��رع يف ذل��ك ؟ 

اجلواب وباهلل التوفيق : 
م��ا ق��د أوص��ى ب��ه امل��َورُِّث يف حج��ة عن��ه وع��ن 
م��ن ذك��ر جي��ب تنفي��ذه م��ن ح��ال الثل��ث وم��ا 
زاد عل��ى الثل��ث ال ب��د م��ن إج��ازة الورثة ، ونعي 
بالثلث ثلث الرتكة ال ثلث املوضع ؛ فإن كان 
املوضع سيغطي تكاليف الوصية فبها ونعمت ، 
وإال يغطي وزعت قيمته يف حجة أمه وزوجته  
، أم��ا حجة اإلس��الم بالنس��بة ل��ه فإنها تنفذ من 
دي��ن يف  اإلس��الم  ؛ إلن حج��ة  الرتك��ة  رأس 
ذمت��ه ، والدي��ن مق��دم عل��ى تقس��يم الرتك��ة ، 
وإن زاد م��ن املوض��ع عل��ى تكالي��ف احل��ج ع��ن 
املذكوري��ن فالزي��ادة تقس��م بني مجي��ع الورثة 
عل��ى الفرائ��ض الش��رعية ، وإذا كان الورث��ة 
حريصني على بقاء املوضع وقفًا عليهم بتسليم 
قيمته بثمن الزمان واملكان لتنفيذ الوصية وال 
اع��رتاض ألح��د يف ذل��ك .. واهلل تع��اىل أعل��م . 
العالمة / مشس الدين شرف الدين 

س��ؤال : أفتون��ا جزاك��م اهلل خ��ر اجل��زاء  ع��ن 
املش��اركة يف التنظيم��ات احلزبي��ة .. جزاك��م 

اهلل خ��راً . 

اجلواب وباهلل التوفيق : 
يًع��ا َواَل  ْب��ِل اهلِل َجِ ق��ال تع��اىل: )َواْعَتِصُم��وْا ِبَ
َواتَُّق��وُه  ِإَلْي��ِه  ُق��وْا..( اآلي��ة، وق��ال )ُمِنيِب��َن  َتَفرَّ
امْلُْش��ِرِكن  ِم��َن  َتُكوُن��وا  َواَل  ��َاَة  الصَّ َوَأِقيُم��وا 
ُق��وا ِديَنُه��ْم َوَكاُن��وا ِش��َيًعا ُكلُّ  ، ِم��َن الَِّذي��َن َفرَّ
��ا َلَدْيِه��ْم َفِرُح��ون( ، وق��ال: )َواَل َتُكوُن��وْا  ِح��ْزٍب ِبَ
ُق��وْا َواْخَتَلُف��وْا ِم��ن َبْع��ِد َم��ا َجاءُه��ُم  َكالَِّذي��َن َتَفرَّ
اْلَبيَِّناُت ..( اآلية، واإلسام يدعوا بشكل عام إىل 
الوح��دة وجع الكلم��ة وعدم التفرق والتعصب 
واالخت��اف. ألن االخت��اف والتف��رق كم��ا ه��و 
معل��وم منه��ي عن��ه ومذم��وم وألن االخت��اف 
وارد ب��ل واق��ع يعيش��ه امل��رء ف��إن الواج��ب علي��ه 
أن يتح��رى م��ع م��ن يك��ون ويف ص��ف م��ن يك��ون 
وعلي��ه أن يع��رف احل��ق حت��ى ميكن��ه معرف��ة 
أهل��ه ويع��رف الباطل حتى يع��رف من هم أهله، 
فانضمام��ه إىل أه��ل احل��ق واج��ب دي��ي قب��ل أن 
يك��ون مندوب��ًا ألن اهلل تع��اىل يق��ول: )َي��ا َأيَُّه��ا 
اِدِق��ن(  الَِّذي��َن آَمُن��وْا اتَُّق��وْا اهلَل َوُكوُن��وْا َم��َع الصَّ
َأْوِلَي��اء  َبْعُضُه��ْم  َوامْلُْؤِمَن��اُت  )َوامْلُْؤِمُن��وَن  وق��ال: 
َبْع��ٍض َيْأُم��ُروَن ِبامْلَْع��ُروِف َوَيْنَه��ْوَن َع��ِن امْلُنَك��ِر ..( 
��ا َوِليُُّك��ُم اهلُل َوَرُس��وُلُه َوالَِّذي��َن  َ اآلي��ة. وق��ال: ) ِإنَّ
َكاَة  ��َاَة َوُيْؤُت��وَن ال��زَّ آَمُن��وْا الَِّذي��َن ُيِقيُم��وَن الصَّ
َوَرُس��وَلُه  اهلَل  َيَت��َولَّ  َوَم��ن   ، َراِكُع��ون  َوُه��ْم 
َوالَِّذي��َن آَمُن��وْا َف��ِإنَّ ِح��ْزَب اهلِل ُه��ُم اْلَغاِلُب��ون( ..
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أنِت حراٌم عليَّ 
علم��ًا ب��أن الن��اس يف منظ��ور الش��رع ينقس��مون 
إىل حزب��ن ال غ��ر : ح��زب اهلل ؛ وح��زب اهلل ه��م 
املفلح��ون ، وح��زب الش��يطان ؛ وح��زب الش��يطان 
ه��م اخلاس��رون .. ث��م االنتم��اء إىل ح��زب اهلل 
إىل  وال  ص��ور  إىل  وال  بطائ��ق  إىل  حيت��اج  ال 
إىل  انتم��اء  ص��دق  إىل  حيت��اج  ب��ل   ، تس��جيل 
املش��روع الربان��ي واهل��دي القرآن��ي واإلخ��اص 
والنه��ي  باملع��روف  واألم��ر  الص��احل  والعم��ل 
والك��ون  اهلل  أولي��اء  م��ع  واجله��اد  املنك��ر  ع��ن 
معه��م يف الس��راء والض��راء وحتم��ل املس��ئولية 
ب��كل ماتعني��ه الكلم��ة ق��در املس��تطاع ؛ ق��ال اهلل 
تع��اىل : )َوَأنَّ َه���َذا ِصَراِط��ي ُمْس��َتِقيمًا َفاتَِّبُع��وُه 
َس��ِبيِلِه  َع��ن  ِبُك��ْم  َق  َفَتَف��رَّ ��ُبَل  السُّ َتتَِّبُع��وْا  َواَل 
اُك��م ِب��ِه َلَعلَُّك��ْم َتتَُّقوَن(األنع��ام153..  َذِلُك��ْم َوصَّ
كونه��ا  حي��ث  م��ن  باحلزبي��ة  التس��ليم  أم��ا 
دع��وى كونه��ا دلي��ًا عل��ى التق��دم والتحض��ر 
وزرع  والتف��رق  لاخت��اف  ش��رعنة  فه��ي 
ب��ذور الف��ن م��ا كان أغن��ى الن��اس عنه��ا وم��ا 
أحوجه��م إىل انتفائه��ا ، وم��ا حي��دث الي��وم عل��ى 
اليم��ن م��ن ع��دوان ظ��امل إال نتيج��ة م��ن نتائ��ج 
ذل��ك  م��ن  اهلل  ح��ذر  وق��د  ؛  املمق��وت  التف��رق 
اِلُف��وَن َع��ْن َأْمِرِه َأن  بقول��ه : )َفْلَيْح��َذِر الَِّذي��َن ُيَ
ُتِصيَبُه��ْم ِفْتَن��ٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌم (النور63
وبقول��ه تع��اىل : )َواتَُّق��وْا ِفْتَن��ًة الَّ ُتِصي��َنَّ الَِّذي��َن 
َش��ِديُد  اهلّلَ  َأنَّ  َواْعَلُم��وْا  ��ًة  ِمنُك��ْم َخآصَّ َظَلُم��وْا 
اْلِعَق��اِب (األنف��ال25 .. وم��ا تق��دم م��ن النص��وص 
كاف للتدلي��ل عل��ى ذل��ك .. واهلل تع��اىل أعل��م ..
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رج��ٌل ق��ال لزوجت��ه: إذا أخ��ذت التلف��ون فأن��ت ح��رام 
عل��ّي كحرم��ة مك��ة عل��ى اليهودي،  وم��رة أخرى قال 
هلا: إذا أخذت التلفون فأنت علّي حرام مثل أمي .. هل 
اجلاهل أو غري الفاهم ملضمون وداللة األلفاظ معذور 
حبي��ث ال يرتت��ب حك��م جلهل��ه بالظه��ار وأحكام��ه؟

اجلواب وباهلل التوفيق: 
مبث��ل  يتف��وه  ال  عقاب��ه  وخيش��ى  اهلل  خي��اف  ال��ذي 
ه��ذا ال��كالم ال س��يما بع��د م��ا ورد النه��ي الش��ديد عن��ه 
��َن اْلَق��ْوِل  يف قول��ه تع��اىل : )َوِإنَُّه��ْم َلَيُقوُل��وَن ُمنَك��راً مِّ
َوُزوراً ( .. وعل��ى  كٍل فليكث��ر م��ن االس��تغفار ، وإن 
كان��ت زوجت��ه ق��د أخ��ذت التلف��ون يف امل��رة األوىل 
فعلي��ه كف��ارة ميني، ويف الثاني��ة إن كانت قد أخذت 
التلف��ون لزم��ت أح��كام الظه��ار ف��ال حت��ل ل��ه زوجت��ه 
حت��ى خي��رج كف��ارة الظه��ار ؛ عت��ق رقبة ف��إن مل جيد 
فصي��ام ش��هرين متتابع��ني ف��إن مل يس��تطع  فإطع��ام 
س��تني مس��كينًا ، وإن مل تأخ��ذ التلف��ون حت��ى اللحظ��ة 
جاز له الرجوع عن ميينه وليأذن هلا بذلك إذنًا مطلقًا 
وليخ��رج كف��ارة مي��ني ؛ إطع��ام عش��رة مس��اكني 
احتياط��ًا ، أم��ا دع��وى أن��ه غ��ري فاه��م ملضم��ون ه��ذه 
األلف��اظ فه��ي دع��وى باطل��ة؛ ألنه م��ا تفوه به��ذا الكالم 
إال وه��و يع��ي م��ا يق��ول ويفه��م معن��ى التحري��م، وق��د 
وردت حكم��ة اهلل خبص��وص ه��ذه املس��ألة عل��ى رج��ل 
ظاه��ر م��ن زوجت��ه دون العل��م حبك��م الش��رع فيه��ا ألنه 
يعرف ما يعين التحريم الذي يتلفظ  به.. واهلل أعلم.
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