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احلمـــــد هللا رب العــــــاملني ، والــــــصالة والــــــسالم عــــــىل أرشف املرســــــلني ، حممــــــد 
 .الصادق األمني ، وعىل آله الطيبني الطاهرين ، وصحابته املنتجبني 

 ..وبعد 
ٌهـــذه نبـــذ مـــن فتـــاوى الـــسيد العالمـــة شـــمس الـــدين رش َ ين مفتـــي الــــديار ف الـــد ُ

ــــامل ، رابطـــــة علــــــامء الـــــيمنرئـــــيس اليمنيـــــة و ــــا العــ ــــا الطالــــــب وال يـــــستغني عنهـ ، حيتاجهـ
ات واملعــــامالت  عــــىل كثــــري مــــن الفوائــــد واإلجابــــات الــــشافية يف جمــــال العبــــاديوحتـــ

 . واملسائل املعارصة
ــــــه يف .. وكيـــــــف ال  ــــــل وقتــ ــــــه وجـ ــــــى حياتــ ــــــل ، أفنـ ــــــامل جليـ ــــــن عــ ــــــادرة مـ ــــــي صــ وهـ

ــــة الــــــدين ، وإرشــــــا ــــالبني ، وتعلــــــيم اجلــــــاهلني خدمــ نــــــسأل اهللا أن حيفظــــــه .. د الطــ
 .ًوجيعله منارا لإلسالم واملسلمني 

ــــــة  ــ ــ ـــــــاوى املهمـ ــ ـــــن الفتـ ــ ــ ــــــه مـ ــ ـــــاج إليــ ــ ــ ــــــد حتتـ ــ ـــــا قــ ـــــ ـــــزء األول ممـ ــ ــ ـــــريم اجلـ ــ ــ ـــــــارئ الكـ ــ ـــــا القـ ــ ــ ـــــــك أهيـ ــ فإليـ
ِفجـل فيهـا بنظـرك ، واشـف هبـا غلتـك ، وخـذ مـا تـشاء منهـا مــن ، واإلجابـات الـشافية

 .دينكأحكام 
ًيتقبــــل منـــــا هــــذا العمـــــل وأن جيعلــــه خالـــــصا لوجهــــه الكـــــريم ، وأن نــــسأل اهللا أن 

 .إنه عىل ما يشاء قدير وباإلجابة جدير ،جيعله من األجر املذخور ليوم لقاه
 .وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين 

  دائرة الفتوى
  رابطة علامء اليمن

  م٤/٦/٢٠١٨ هـ١٤٣٩/رمضان /٩
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شــــمس الـــــدين بــــن حممـــــد بــــن عبـــــداهللا بــــن أمحـــــد بــــن عـــــيل بـــــن الــــسيد العالمـــــة 
هاشـــــم رشف الــــــدين، مفتـــــي الــــــديار اليمنيـــــة ورئــــــيس رابطـــــة علــــــامء الـــــيمن حــــــال 
كتابـة هـذه الـسطور، جمتهـد جماهـد، مـن كبـار علـامء الـيمن املعـارصين، مولـده 

ــــــة  ــــــوم اجلمعــ ــــــنة /٢٥يـ ــــــدة ســ ــــــنة ١٣٩١ذو القعـ ــــــق سـ ــــ املوافــ ــ ــــــة م يف مدي١٩٧١هــ نــ
صـــنعاء حــــارة صــــالح الــــدين، وهبــــا نــــشأ وقــــرأ عــــىل والــــده الــــسيد العالمــــة حممــــد 
عبـــــداهللا رشف الـــــدين العـــــامل الـــــشاعر األديــــــب، ثـــــم اجتـــــه لطلـــــب العلـــــم يف اجلــــــامع 
ــــــسيد  ــ ــ ــــــشامي، والـ ــ ــــــد الــ ــ ــــــن أمحــ ــ ــــــيل بــ ــ ــــــة عــ ــ ــــــسيد العالمــ ــ ــــــىل الــ ــ ــــــرأ عــ ــ ــــــــصنعاء فقــ ــــــري بــ ــ الكبــ

يد العالمــة لـسالعالمـة أمحــد بـن حممــد حجـر، والقــايض عبداحلميـد معيــاد ، وا
، والــسيد العالمـــة أمحــد بـــن حممــد الـــشامي ، والعالمـــة حممــد بـــن حممــد املنـــصور

حممد بن إسامعيل الشامي ، والسيد العالمة محود بن عبـاس املؤيـد ، والـسيد 
ــــــد بــــــن حـــــــسني  ــــــل ، ويف القــــــرآن الــــــشيخ حممـ العالمــــــة عــــــيل بـــــــن عبداحلميــــــد املتوكـ

ف، والـسيد حممـد املهـدي، عامر، والشيخ حسن باصيد، والسيد حممـد العفيـ
 .والقايض حييى احللييل

وخالل دراسته يف اجلامع خرج للتدريس يف مدينة حرف سفيان التي أسس 
فيهـــا مدرســــة زيــــن العابــــدين لتــــدريس العلــــوم الــــرشعية وكــــان يــــالزم التــــدريس يف 
ًالعطلــــة الــــصيفية عــــدة ســــنوات وخيـــــرج يف رمــــضان فيقــــضيه كــــامال هنــــاك مدرســـــا  ً

                                                        
  .هذه الرتمجة مأخوذة من كتاب أعالم املؤلفني الزيدية للسيد العالمة عبدالسالم عباس الوجيه  )١(
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 . ًوواعظا

 مـدة هـ فاسـتقر هبجـرة سـودان١٤١١ يف حدود سنة اجر إىل صعدةثم ه
ــــــة  ــ ــــــسيد العالمـ ــ ــــــدي ، والـ ــ ــــــد املؤيـ ــ ــــــن حممـ ــ ــــــدين بـ ــ ــــــد الـ ــــــوىل جمـــ ــ ــــــد املـ ــ ــــــىل يـ ــ ــــا عـ ــ ــ درس فيهـ

ــــــة ــ ــ ــــــتمر يف الدراسـ ــ ــ ــــــنعاء واسـ ــ ــــــاد إىل صــ ــ ــ ــــــم عـ ــ ــ ــــــــشهاري ، ثـ ــــــيل الــ ــ ــ ــــــن عـ ــ ــ ــــــراهيم بـ ــ ــــــع إبــ ــ ــ  مـ
القــايض عبداحلميــد معيـــاد، والــسيد محـــود، والــسيد حممــد املنـــصور، ثــم واصـــل 
دراسته لدى القايض حممد بن أمحد اجلرايف مفتي اجلمهورية السابق والزمه 
مــا يقـــارب عــرش ســـنوات حتــى توفـــاه اهللا إليـــه، فــدرس عليـــه الكثــري مـــن كتـــب 

وغريهـا مـن ) يـسىأمـايل اإلمـام أمحـد بـن ع(و) ضوء النهـار(و) التاج(الفقه كـ
ــــــــسجد  ــ ــــــة مــ ــ ــ ــــــرايف بمالزمــ ــ ــ ــــــد اجلــ ــ ــ ــــــايض حممــ ــ ــ ــــه القــ ــ ــ ــــــولني، وكلفــــ ــ ــ ــــــة واألصــ ــ ــ ــــــــب اللغــ ــ كتـ

ــــــرين ــــــاوى النهـ ــــــتقبال الفتــ ــــــي الســ ــــــد، نائــــــــب املفتـ ــــــاس املؤيـ ــــــود عبــ ــــــان الـــــــسيد محــ  مكــ
يه بعد ًواإلجابة عليها واختذه معاونا له إذ مل يكن معه من يساعده فانتدبه إل

ــــــرتة  ــ ــ ــ ــــــالل فــ ــ ــ ــ ــــا، وخــ ــ ــ ــ ــ ــــــاواه مجيعهــ ــ ــ ــ ــــــد فتــ ــ ــ ــ ــــــضاء واعتمــ ــ ــ ــ ــــــد القــ ــ ــ ــ ــــــا يف معهــ ــ ــ ــ ــــــان مدرســ ــ ــ ــ ًأن كـ
ــــــدريس يف  ــ ــ ــــــدان، والتــ ــ ــ ــــــالع مهـ ــ ــ ــــــة يف ظـ ــ ــ ــــــستمرا يف اخلطابـ ــ ــ ــــــان مـ ــ ــ ــــــل كـ ــ ــ ــــــــب والعمـ ــ ًالطلـ

ــــــري ــ ــــــامع الكبــ ــ ــــــارج اجلــ ــ ــــــــصيفية يف خــ ــــــرتات الــ ــ ــــــدان، ويف الفــ ــ ــــــــضالع مهــ ــــه بــ ــ ــ  ويف منزلــ
ًف ســـفيان، واملحابــــشة، ثـــم خطيبــــا يف جـــامع الــــشوكاين بعـــد وفــــاة صـــنعاء، حــــر

خطيب املسجد العالمة فايز عبدالصمد الصباحي، وكان خيطب فيه مجعة، 
ومجعـــة للـــشهيد عبـــدالكريم جـــدبان، وشـــارك يف اإلصـــالح بـــني النـــاس يف عــــدة 
مناطق، كام درس يف معهد القضاء ويف جامع النهرين، واجلامع الكبري، ويف 

 . بدر، وجامع البلييلمركز 




 ٦  

 

 

 . أخذ من معظم من قرأ عندهم إجازات عامة

وممــــن أجـــــازه إجــــازة عامـــــة العالمــــة عبداحلميـــــد معيــــاد، والـــــسيد العالمــــة أمحـــــد 
حجــر، والــسيد العالمـــة عــيل بـــن أمحــد الــشامي، والـــسيد العالمــة محـــود بــن عبـــاس 

ـــــد الــــــدين املؤ ـــــة جمـ ـــــة احلجـ ـــــة بــــــدر الــــــدين املؤيــــــد، والــــــسيد العالمـ يــــــدي، والــــــسيد العالمـ
احلــــوثي، والعالمــــة أمحــــد بـــــن حممــــد اجلــــرايف، والــــسيد العالمـــــة عــــيل بــــن عبداحلميـــــد 

 .املتوكل

  .ًويف القرآن الكريم مشائخ القرآن املذكورين آنفا

 

 .ً وانتخب فيام بعد رئيسا هلاشارك يف إنشاء اهليئة العلمية للجامع الكبري - 
 .ًابطة علامء اليمن وانتخب رئيسا هلاشارك يف إنشاء ر - 
 .شارك يف إنشاء مؤسسة الفكر املستنري املرشفة عىل عدة جامعات - 
 . شارك يف إنشاء املجلس الزيدي اإلسالمي - 

 

 . شارك ورأس عدة وفود علامئية يف مؤمترات دولية وداخلية كثرية - 
الـــشعب اليمنـــي ًشـــارك رئيـــسا لوفـــد علامئـــي إبـــان العـــدوان لـــرشح مظلوميـــة  - 

 .يف كل من العراق، لبنان، تركيا، مجهورية إيران، روسيا
 .شارك يف عرشات اللقاءات التلفزيونية والصحفية يف اليمن وخارجه - 
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 صـدر القــرار اجلمهــوري بتعيينــه مفتــي الـديار اليمنيــة ورئــيس هيئــة اإلفتــاء  - 
  . هـ١٤٣٧الرشعية يف رجب سنة 

 

 عىل مربرات العدوانإيضاح وبيان يف الرد . 

 جمموع فتاوى منها ما نرش يف جملة فتاوى الصادرة عن شباب مسجد
، ومنها ما نرش يف جملة فتاوى رابطة علامء اليمن، ومنها الكثري النهرين
 . خمطوط

كتاب فتاوى حتت الصف جملدان. 
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ال حـدثتمونا عــن  حكـم االســتفتاء؛ هــل هـو واجــب يف كـل مــا يواجــه بدايـة هــ
اإلنـــسان يف حياتـــه ليتـــرصف يف أمـــوره وشـــؤونه وفـــق إرادة املـــوىل ســـبحانه، أم إنــــه 

أم إن األمر برمته جمرد . إلخ.. الصالة والطهارة والزكاة: واجب فقط يف العبادة
 !؟»املتقبل كريم«و» زيادة نعمة«

:أمــا عـن االســتفتاء ،  وهـو اهلــادي إىل أقـوم طريـق
ًفــال خيلــو فعــل اإلنــسان مــن أن يكــون واجبــا أو حمرمــا أو منــدوبا أو مكروهــا  ً ً ً
ًأو مباحــا، فهــذه مخــسة أحكــام تــسمى األحكــام الــرشعية، فــإذا عــرف اإلنـــسان 
ْاحلكـــم الـــرشعي يف عمــــل مـــا؛ فبهـــا ونعمــــت وال حيتـــاج إىل الـــسؤال، وإن خفــــي 

كـــم يف العمـــل الـــذي يريــــد القيـــام بـــه ســـواء كــــان مـــن العبـــادات التـــي هــــي عليـــه احل
ــــــامالت  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن املعـ ــ ــ ــ ــ ــــــج، أو مــ ــ ــ ــ ــ ــــاة واحلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــصيام والزكـ ــ ــ ــ ــ ــــــــصالة والــ ــ ــ ــ ــــــــالق كالالــ ــ ــ ــ ــ ــــــاح والطـ ــ ــ ــ ــ نكــ

ووجود العلامء بني ظهراين الناس حجة فالواجب عليه االستفتاء،  ونحومها
علــيهم، وقــد علـــم مــن الـــدين رضورة وجــوب رجــوع عامـــة النــاس إىل العلـــامء 

ديـنهم، وال جيـوز إلنـسان أن أمـور ينوا ويوضحوا هلـم مـا خفـي علـيهم مـن ليب
َيقدم  عىل عمل بجهالة إذ ال يأمن عىل نفسه من الوقوع يف احلرام واخلوض ُ

وا أهل الذكر إن كنـتم ال ﴿: قـال تعـاىليف الباطل، وكل ذلك غري جائز  َفاسأ ْ ُْ ُ ِْ ِ ِّ َ ْ ُ َْ َ َ

ُتعلمون َ ْ  .  »السؤالّعي إنام شفاء ال«: يف احلديث و﴾َ
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اآليـات املتكـررة يف ذكـر النبـي ووصـفه بــاألمي مـا املقـصود هبـا أهـي بــاملعنى 
 الذي نعرفه وهو أنه ال يقرأ وال يكتب ؟؟

ًالــذي يــرتجح لنــا ونــراه صـــوابا أن املــراد بكلمــة أمــي يف اآليــات املتكـــررة يف 
ــــه  ــكتـــــاب اهللا هــــــو أنــ ــ  إنــــــام ًذا عيبــــــا يف حقــــــه  ال يقــــــرأ وال يكتــــــب ولـــــيس هــ

ــــه  ــ ــ ــ ــــــه بربـ ــ ــــــدم معرفتــ ــ ــــــاهللا وعــ ــ ــــــم بــ ــ ــــــدم العلــ ــ ــــــــه عــ ــــــراد بــ ــ ــــــال أن املــ ــ ــــــن قــ ــ ــــــول مــ ــ ــــــــب يف قــ العيــ
سـبحانه وتعــاىل وهــذا خطـأ كبــري وقــع فيـه كــل مــن قـال بــذلك حــني أرادوا أن 
ينزهــو حـــسب زعمهــم  رســـول اهللا مــن عـــدم الكتابــة والقـــراءة فوقعــوا يف هـــوة 

ّمعرفتـه بربـه سـبحانه وتعـاىل وسـووا كبـرية حـني نـسبوا إليـه جهلـه بـاهللا وعـدم 
ــــــدارك  ــ ــ ــــا تـ ــ ــ ــ ــــــىل قائليهـ ــ ــــــــب عــ ــ ــــــرية جيـ ــ ــــــة كبــ ــ ــ ــــــذه زلـ ــ ــــــــرشكني وهــ ــ ــــــار واملـ ــ ــــــني الكفــ ــ ــ ــــــه وبـ ــ بينــ

 . أنفسهم

ً ال يقــرأ وال يكتـــب فـــال يعـــد ذلــك  عيبـــا فيـــه وهـــو أمــا كـــون رســـول اهللا 
ًصـاحب منتهــى الكـامل البــرشي وإنــام كـان بقــاؤه ال يقـرأ وال يكتــب مقــصودا 

ًتعاىل قطعـا أللـسنة املعانـدين وحـسام ملـادة الـشك واللغـط ًومرادا هللا سبحانه و ً
التـــــي كانــــــت ومازالــــــت ديـــــدن الكــــــافرين واملنــــــافقني فــــــيام لـــــو كــــــان يقــــــرأ ويكتــــــب 

ْ َم ﴿أ: فقـد نـسبوا القـرآن إليــه وقـالوا أنـه افـرتاه وحكــى ذلـك رب العـزة يف قولــه
ه ُيقولون افرتا ََ َ ْ َ ُ وا بسورة {:فأجاهبم بقوله} ُ ٍقل فأ َ ُ ِ ْ َ ْ ُُ ِّمثله وادعوا من استطعتم من ْ ْ َ ُِّ َْ ْ ََ ْ ِْ ُ ِ ِ

ِدون اهللا إن كنــتم صــادقني ِ َ ُْ ُ ُ ِ ِ ــونس[﴾ِ ٌإنــام يعلمــه بــَرش﴿:  وقــالوا عنـه]٣٨:ي َ ُ َ ُُ ِّ َ َّ  ورد ﴾ِ
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ـــريب ﴿: علــــيهم بقولــــه  ـــسان عــ ــــذا لــ ـــي وهــ ـــه أعجمــ ـــدون إليــ ـــذي يلحــ ـــسان الــ ٌّلــ ِ َ َ ٌّ ََ ٌْ َ َ َ ْ َّ ُ ِِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ ِ ُ

ِمبــني ُوقــال، ﴿] ١٠٣:النحــل[﴾ُّ َ ًوا أســاطري األولــني اكتتبهــا فهــي متــىل عليــه بْكــرة َ َ َ ََ ْ َ َُ ِ ِ ِْ َ َ ََّ ََ َ ُ ِ ْ َ ُ َ

زلــه الــذي يعلــم الــرس يف الــساموات واألرض إنــه كــان غفــورا  ًوأصــيال، قــل أ ْ َّ ُُ َ َ َّ َ ْ َُ ًَ ُ َ َ ْ َ ُ ََّ ِ ِ َ ِ َِ
ِ

َّ ِّ َ َ َِ

ًرحـــيام ِ ـــان[﴾َّ وقــالوا عنـــه أنــه جمنـــون وكــاهن وســاحر وغـــري ذلــك مـــن ] ٦، ٥:الفرق
باطلة وكي يبقى القرآن معجزة خالدة فقد أتى اهللا تعاىل به عىل لسان التهم ال

هــذا النبـــي األمـــي الـــذي ال يقـــرأ وال يكتـــب ليكـــون أدخـــل يف اإلعجـــاز وأكمـــل 
ــــــر  ــــا لقــــــول كــــــل األفــــــاكني واملكــــــذبني واملعانــــــدين، يؤيــــــد هــــــذا األمـ ًيف احلجــــــة قاطعــ

ُومـــا كويؤكــده قــول احلــق تبــارك وتعـــاىل يف ســورة العنكبــوت ﴿ َ ِنـــت تتلـــو مـــن َ ُ ْ َ َ

ُقبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذا الرتـاب املبطلـون ً ُّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ُْ ْ َ َْ َّ َِ َ ِ ُ َ ٍ  فقـد بـني ]٤٨:العنكبوت[﴾ِ
ًســــبحانه وتعــــاىل العلــــة مــــن كــــون رســــوله الكــــريم أميــــا ال يقــــرأ وال يكتــــب عــــىل 
الكتابـــة والقــــراءة وحكمـــة اهللا يف ذلــــك وهــــو عـــدم ارتيــــاب النـــاس املبطلــــني عنــــد 

 . امع القرآن وحتى ال يشكوا يف أنه من عند ااهللاس

ِبـل هـو آيـات بينـات يف ﴿: وزاد عىل ذلك احلق سبحانه وتعاىل بقوله ٌ ٌَ ِّ َ ََ َُ ْ

اتنا إال الظاملون ُصدور الذين أوتوا العلم وما َجيحد بآ ِ َّ ْ ْ ََّّ ِ َ ِ ِ َِ َ َ َ ُِ ُ ُ ُْ َ َ ُ  .]٤٩:العنكبوت[﴾ِ

ٍّفإن كنت يف شك  سورة يونس ﴿ًومما يؤكد هذا األمر أيضا قوله تعاىل يف َ ُِ َ ِ َ

زلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك احلق من ربك  َمما أ َ َِّ َّ َ ِْ ِ ِ ُِّ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ ْْ ََ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ ِْ ُ َِ َ َِ َّ ِّ
ِفال تُكونن من املمرتين َ ْ ُ ْ َ َِّ َ َ َ  إذ لو كان يقرأ ويكتب الكتفي بذلك عن ]٩٤:يونس[﴾َ
ــــــوا الك ــــا ســــــؤال الــــــذين أوتـ ــ ــــــا يف كتــــــبهم وملـ ــــــن قبلــــــه والطلــــــع بنفـــــــسه عــــــىل مـ تــــــاب مـ
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 .كلف بالسؤال عن ذلك

ً أمـــــر عليـــــا عليــــه الـــــسالم بـــــأن يمحـــــو كلمـــــة ثــــم قـــــول مـــــن قـــــال بــــأن النبـــــي 
ًرسول اهللا من الكتاب الذي كتبه يف صلح احلديبيـة لـيس دلـيال عـىل أنـه يقـرأ 

مـره بـأن ويكتب وإنام عندما قرأها اإلمـام عـيل واعـرتض عـىل ذلـك الكفـار أ
 .يمحوها واألمر يف هذا واضح لوال اجلدال بالباطل

ــــــأن النبــــــي  ــــــاجلمع وحجــــــة مــــــن حيــــــتج بـ  أمــــــر بــــــأن تكتـــــــب فــــــواتح الــــــسور بـ
: ًتـــــارة وبـــــالفرق أخـــــرى غـــــري صـــــحيحة و ال متمـــــسك لـــــه بـــــذلك أيـــــضا ألمـــــرين

أن األمــــي قـــــد يعـــــرف بعــــض األحـــــرف وال يعـــــرف غريهــــا، وقـــــد يعـــــرف : األول
ــــــرف غري ــ ــ ــــــامت وال يعــ ــ ــ ــــــــض الكلـ ــ ــــــام دون أن بعـ ــ ــ ــــــمه رســ ــ ــ ــــــة اسـ ــ ــ ــــــد كتابـ ــ ــ ــــــد جييــ ــ ــ ــــا، وقـ ــ ــ ــ ًهـ

 . ًيعرف مادته من احلروف وال خيرجه ذلك عن كونه أميا

واألمر الثاين أن من املعلوم أن القرآن توقيفي يف لفظه ويف كتابته ولذلك 
خـــط املـــصحف وخـــط العـــروض، فلـــام :قيــل خطـــان ال ينقاســـان أو ال يقاســـان 

 أوحـــــى اهللا إىل ســــول اهللا كتــــب مــــن كتــــب القــــرآن وعــــرض مــــا كتبــــه عــــىل ر
ــــا  ــ رســــــوله  عــــــن طريــــــق جربيــــــل األمـــــــني علــــــيهم ســــــالم رب العــــــاملني بــــــأن يكتبوهـ
عىل النحو املذكور فهو وحي من اهللا حني علمه اهللا رسم تلك احلروف عىل 

 . ذلك النحو دون أن يتعدى األمر ذلك

ً كـــان أميــــا ثـــم تعلــــم هـــذا وقـــد ذهــــب بعـــض النــــاس إىل القـــول بـــأن النبــــي 
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ًاءة والكتابــة مــستدال بــام ذكــر، وهــذا أيـضا خطــأ فلقــد بقــي النبــي القـر ً عــىل 
هذا النحو حتى ال يبقى مدخل للتشكيك فيام جاء به من عند اهللا قـال تعـاىل 

ِالذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي َجيدونه مْكتوبـا عنـدهم يف التـوراة ﴿ ِ ِ َِ ْ َ َّ ِّ َّ ُ َّْ ُ ُ َ ََّ َ ُ َ ُ َِّ ُ ً ِ َّ َ َ َُّ ِ َِّ

ِواإل ِنجيلَ ِ ﴾ وال يمكن رصف معنى األمي عن معناه احلقيقي الذي وضع له ْ
ًوالــــذي يتبــــادر إىل األذهــــان عنــــد إطالقــــه إىل معنــــى آخــــر إال بــــدليل فــــضال عـــــن 
رصفـــــه إىل معنـــــى عــــــدم املعرفـــــة بــــــاهللا واجلهـــــل بــــــه، ولعـــــل املتأمــــــل لآليـــــة املــــــذكورة 

ــــــة  ــــا أن كلمـ ــ ــــــم جازمــ ــــــي(ًيعلـ ــــــاهللا؛ ألن ا) أمــ ــــــل بــ ــــا اجلهـ ــ ــــــيس معناهــ ــــــر لـ ــــــاىل أمــ هللا تعـ
باتبـاع النبــي األمــي، وعــىل فــرض كونــه كــذلك فإنــه ال جيــوز األمــر باتباعــه ألنــه 
ال يتبـــع اجلاهــــل وال حيـــسن األمــــر باتباعـــه، هــــذا مـــن جهــــة، ومـــن جهــــة أخــــرى 

ُالـــذي يـــؤمن  ﴿فقــد أحـــال هـــذا املعنـــى قولـــه وتعـــاىل يف وصـــفه لنبيـــه األمــي  ُِ ِْ َّ

ـــه ـ ـــا وكلامتــ ـ ِبــ ِ َ ِ َ َ ِ بــــــاهللا وكلامتــــــه هـــــو مــــــن يعــــــرف اهللا تعــــــاىل حــــــق ﴾  والـــــذي يــــــؤمن ِ
ين لـــذاهتام بــــل دًمعرفتـــه وختامــــا فـــإن املعلــــوم أن  القـــراءة والكتابــــة ليـــسا مقــــصو

ــــــيلة  ــ ــ ــ ــ ــــا وســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــارف لمهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصلت املعـ ــ ــ ــ ــــإذا حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــساهبا فــ ــ ــ ــ ــ ــــــــارف واكتــ ــ ــ ــ ــ ــــــىل املعـ ــ ــ ــ ــ ــــــــصول عــ ــ ــ ــ لحــ
ــــــي  ــ ــ ــ ــــــــصل للنبــ ــ ــ ــــــد حــ ــ ــ ــ ــــــنهام ولقــ ــ ــ ــ ــــــتغنى عــ ــ ــ ــ ــــــدوهنام اســ ــ ــ ــ ــــــــرشية بــ ــ ــ ــــــامالت البــ ــ ــ ــ ــــــن والكــ ــ ــ ــ ــ  مـ

ا مل حيصل بالقراءة والكتابـة ألحـد قبلـه ومـا املعارف والكامالت والتجليات م
 ، ولعل يف هذا اجلواب كفاية، وما كان الكالم يف لن حيصل ألحد بعده 

ــــــم  ــ ــ ــ ــــــدعون أهنـ ــ ــ ــــــن يــ ــ ــ ــــــاس ممــ ــ ــ ــــــــض النــ ــ ــــــور بعــ ــ ــ ــــــوال ظهــ ــ ــ ــــــــسط، لــ ــ ــــــاج إىل بــ ــ ــ ــــــر حيتــ ــ ــ ــــــذا األمــ ــ ــ هــ
ــــــــسب  ــ ــ ــــــرآن حــ ــ ــ ــ ــــــــرسون القــ ــ ــ ــــــرآن يفــ ــ ــ ــ ــــــن القــ ــ ــ ــ ــــــد عــ ــ ــ ــ ــــــل البعــ ــ ــ ــ ــــــدون كــ ــ ــ ــ ــــــم بعيــ ــ ــ ــ ــــــون وهــ ــ ــ ــ قرآنيـ




 ١٧ 

 

نـــــسأل اهللا أن يعـــــصمنا مـــــن الزلــــــل وأن أهـــــوائهم ويـــــشككون النـــــاس يف ديــــــنهم، 
 . واهللا تعاىل أعلم. يكفينا مضالت الفتن، وهو حسبنا ونعم الوكيل

 

، لكننــا  الباطــل مـن بــني يديـه وال مــن خلفـهالقـرآن كتـاب اهللا الــذي ال يأتيـه
ًنعــــيش واقعــــا جعــــل مـــــن قراءتــــه أمــــرا خمــــصوصا بـــــشهر رمــــضان ، بحيــــث يمـــــر  ً ً

ــــام  األســـــبوع والـــــشهر دون قــــــراءة القـــــرآن إال بعـــــض اآليــــــات اليـــــوم واليومـــــان وربــ
 .، لذا التمسنا من فضيلتكم كلمة ونصيحة يف هذا الشأن ..يف الصالة 

:  ، كتـاب اهللا هــو احلبـل املتـني ، والـرصاط املــستقيم
 وال غنـــــى إلنــــــسان عنـــــه ، وهــــــو حجـــــة اهللا عــــــىل عبـــــاده فهــــــو كـــــالم رب العــــــاملني ،

ــــا لبــــث اجلـــــن حــــني ســـــمعوه ه إىل اإلنــــس واجلـــــن أمجعــــنيورســــالت ، وهـــــو الــــذي مـ
نا عجبا﴿ :حتى قالوا  ًإنا سمعنا قرآ َ َْ ً َّْ َُ َ ِ َ، وهو مأدبة اهللا التـي دعـا خلقـه ]١:اجلن[﴾ِ

ِّإليها ؛ فالناس يف أمس احلاجة إليه أكثر من حاجتهم إىل الطعام والرشاب ، 
ــــــدني ــ ــ ــ ــ ــــــري الــ ــ ــ ــ ــ ــــــــيض إىل خــ ــ ــ ــ ــــــل يفــ ــ ــ ــ ــ ــــــدبره والعمــ ــ ــ ــ ــ ــــــه وتــ ــ ــ ــ ــ ــــــام فتالوتـ ــ ــ ــ ــ ــــــنام الطعــ ــ ــ ــ ــ ــــــرة ، بيــ ــ ــ ــ ــ ا واآلخــ

والرشاب فائدته مقترصة عىل قوام صلب اإلنسان يف الدنيا ، بيد أنه حمكوم 
، فال ينبغي لإلنسان أن هيجر كالم رب العاملني ، وال أبىعليه بالفناء شاء أم 

ًجيـوز لـه أن يغفـل عنـه أبـدا ولــو كـان يف أحلـك الظـروف وأصـعبها ؛ قــال رب 
َإن رالعزة جل وعال ﴿ َّ ك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ِ ُبك يعلم أ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ََ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ ُ َِ ِِ ِ َ َ ََّ َُ َُ َ َّ

ْوطائفة من الذين معك وا يقدر الليل والنهار علم أن لن حتصوه فتاب عليُكم  َ َ ُ َ ِّْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ َّ َ َّ َ َّ ٌ َ ََ ََ ْ ُِّ َ ِ َّ ُ َ ِ ِ




 ١٨  

 

َفاقرؤوا ما تيرس من القرآن علم أ َ ْ َ َِ َ ُِ ُ ْ ْ ََ َِ
َ َّ ِن سيُكون منُكم مرَىض وآخرون يرضبون يف َ َ َ ُُ ِ ْ َ َ َُ ْ َّ ََ ِ

ُاألرض يبتغون من فضل اهللا وآخرون يقاتلون يف سبيل اهللا فاقرؤوا ما تيرس منه  َ ُ َ ْ َْ ِ ِ ِ
َ َّ َ ََ َ َ ُ ُْ ْْ َ َ ُ َ َ َ َِ ِِ ِِ َِ َ ُ ِ

َوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأقرضوا اهللا قرضا حسنا وما تق َ ُْ َ ُ ََ َ ْ َُ َ َ َ َّ ًَ ً ُ ََّ ِ َ ََ َ فسُكم من ِ ْدموا أل ِّ ُِ ُ َ ِّ

ٌخـــري جتـــدوه عنـــد اهللا هـــو خـــريا وأعظـــم أجـــرا واســـتغفروا اهللا إن اهللا غفـــور  ُ ْ ً َُ َّ ََ َْ َ ًِ ِ َِ َ َُ ْ َ َ َُ َْ ْ َْ َُ ِ ِ َ ٍ

ِرحيم  .]٢٠:َّاملزمل[﴾َّ

َأال ﴿ ثـــم إن تــــالوة القــــرآن العظـــيم جتــــيل الكــــروب وتـــذهب األحــــزان واهلمــــوم  َ

ُبذكر اهللا تطمئن القلوب ُ ْ ُّْ ِ َِ َ ِ ِ ْ  . واإلنسان حمجوج به يوم القيامة]٢٨:الرعد[﴾ِ

زلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلُكم ترَمحُون قال تعاىل ﴿ ْوهـذا كتاب أ ْ َ ُُ َّ َّ ََّ َ ْ ُ َ ْ ََ َ ُ ُ َ ُ ٌ َِ ٌ َ َ َ ِ َ *

ــزل الكتــاب عــىل طــآئفتني مــن قبلنــا وإن كنــا عــن دراســتهم  ْأن تقولــوا إنــام أ َ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِ ََّ َُ ِ َِ ْ ُِ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُِ َ َ َّ ََ ُ ََ

َلغ ِافلني َ زل علينا الكتاب لُكنا أهدى منهم فقد جاءكم * ِ ا أ ُأو تقولوا لو أ َ ُ ُ ْ ْ ْْ َ َ َّ ََ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُْ ْ َّ َِ ِْ َ ُ َ ََ ِ

ات اهللا وصدف عنهـا  َبينة من ربُكم وهدى ورْمحَة فمن أظلم ممن كذب بآ َ َ َ َ ْ َ َ ِّْ َ ََ َ ًِ ِ ِ َّ َ ْ َ ٌ ٌَ َّ ِ ُ َ َ ْ َّ َِّ ُ ِّ َ

ــــن آي ـ ـ ـ ـــــصدفون عــ ـ ـ ــــذين يـ ـ ـ ـ ــــنجزي الــ ـ ـ ـ َسـ ْ ْ َ َ َْ َ ُ َِّ ِ ِ َ ـــانوا َ ـ ـ ـ ـ ــــام كــ ـ ـ ـ ــــذاب بــ ـ ـ ـ ــــوء العـ ـ ـ ـ ـــا ســ ـ ـ ـ ـ ْاتنـ َ ُْ َ َ ِ ِ َ َ ُ َ ِ

ُيصدفون ِ ْ  .يعرضون وينرصفون:ومعنى يصدفون ]١٥٧:األنعام[﴾َ

قدحكى اهللا تعاىل و.. جر كتاب اهللا ويرتك تالوتهفال جيوز للمؤمن أن هي
ــــــول أن ال ــ ــ ــــــرآن رســ ــ ــ ــ ــــــرك القـ ــ ــ ــ ــــــن تـ ــ ــ ــ ــــــاىل مـ ــ ــ ــ ــــــشكو إىل اهللا تعـ ــ ــ ــ ــــة ليـ ــ ــ ــ ــ ــــــوم القيامـ ــ ــ ــ ــــــأيت يـ ــ ــ ــ   يـ

َوقـــال ال﴿: وهجــره قـــال تعـــاىل  َ ن َ َرســـول يـــا رب إن قـــومي اختـــذوا هـــذا القـــرآ ُ ْ َ ُ َ َّ ُْ َ ُ ََّ َ َّ ِ ْ ِّ َِ

ًمهجـــورا َُ ـــان[﴾ْ هجـــر الــتالوة والتـــدبر وهجـــر : ، واهلجــر هنـــا املــراد بـــه ]٣٠:الفرق




 ١٩ 

 

ــــه  وهجــــــر القــــــرآن العظــــــيم ســــــبب لقــــــسوة القلــــــوب وضــــــيق الــــــصدور .. العمــــــل بــ
ِومن أعرض عن ذكريواحلياة يف عيشة ضـنكا ؛ قـال تعـاىل  ﴿ ْ ِ َ َ َْ ََ ْ ً فإن لـه معيـشة َ َ َّ ََ ِ َ ُ ِ

َضنًكا ونحُرشه يوم القيامة أعمى  َ َْ ََ ِ َِ ْ َ ُ ْ َْ ُ ًقال رب مل حَرشتني أعمى وقد كنت بصريا * َ ِ َِ ُ ُْ ْ ََ َ ََ َ َِّ ََ ِ
ْ َ

تك آياتنا فنسيتها وكذلك اليـوم تنـسى *  َقال كذلك أ َُ َ ُ ْ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ َِ ََ َ ْوكـذلك نجـزي مـن * َ ْ ََ ِ َ َ ِ َ َ

ْأرسف ومل يــؤ ُ َْ َ َ َ ْ قــىَ ــات ربــه ولعــذاب اآلخــرة أشــد وأ َمن بآ َ َْ َِّ ََ ُ َ َ َُّ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ــه[﴾ِ  ، ومــن ]١٢٧:ط
ــــــان  ــ ــــــسه للحرمــ ــ ــــــرض نفــ ــ ــــــد عــ ــ ــــــه ، فقــ ــ ــــــر ربــ ــ ــــــــيس ذكــ ــــــسيه نــ ــ ــــــرآن ونــ ــ ــــــن القــ ــ ــــــرض عــ ــ أعــ

 .العظيم ونسيانه من رمحة رب العاملني

ــــــيم  ــ ــ ــ ــــــرآن العظـ ــ ــ ــ ــــــن القـ ــ ــ ــ ــــــه عـ ــ ــ ــ ــــــرم اهللا وجهـ ــ ــ ــ ــــــــب كـ ــ ــ ــــــن أيب طالـ ــ ــ ــ ــــــيل بـ ــ ــ ــ ــــام عـ ــ ــ ــ ــ ــــــول اإلمـ ــ ــ ــ يقـ
ْاعلمــــــوا أن هــــــذا القــــــر( ُُ َ َّْ ََ َ ــــــح الــــــذي ال يغــــــش واهلــــــادي الــــــذي ال يـــــــضل ْ ُّآن هــــــو الناصـ َ َّ َ َِّ ُِ َ َ ُ َِ ِ َِ ْ َُّ ُ َّ ُ

ْواملحـدث الـذي ال يْكـذب ومـا جـالس هـذا القـرآن أحـد إال قـام عنـه بزيـادة أو  َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ََ ٍَ ِ ِِ ِ ْ َ َ ْ ََ َ ُ َ ُ َُّْ ْ َ َ َِّ ٌ َِّ
ٍنقصان َ ْ ً زيادة يف هدى أو نقصان من عمى :ُ َ ْ َ ْ َ َِ ٍ ٍْ ُ ًَ ُ ِ ِ.  

ُ واعلمـــوا َ ْ ِ أنـــه لــــيس عـــىل أحــــد بعـــد القـــرآن مــــن فاقـــة وال ألحــــد قبـــل القــــرآن َ ٍ ِ ٍ ِ ِ ٍْ ُْ َ َ َ ُْ َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َُ َ ََّ ََ َ
ًمــــن غنــــى فاستــــشفوه مــــن أدوائُكــــم واســــتعينوا بــــه عــــىل ألوائُكــــم فــــإن فيــــه شـــــفاء  ْ ْ ْ َْ َّ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ ْ ُ ْْ َ َ َْ ِ ُ ًَ ََ

َمـــن أكـــرب الـــداء وهـــو الُكفـــر والنفـــاق وا َ َ َ ُْ َ ِّْ ُ َْ ُ ِ َّ ِ ْ َ ُلغـــي والـــضالل فاســـألوا اهللاََّ بـــه وتوجهــــوا ِ َّ َ َ ََ ِ ِ ُ ُ َْ ْ َُّ َ َّ َ
ِإليه بحبه وال تسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد إىل اهللاَِّ تعاىل بمثله ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َِ ِ َِ ََ ُ َ َ َّ َ ُ ُ َ ِّ ُ َْ َ َّ َِ ِ ِْ ْ ُ َ ََ َْ َ. 

َ واعلمــــوا أنـــــه شـــــافع مــــشفع وقائـــــل مـــــصدق وأنــــه مـــــن شـــــف ٌ َ ََّ َ َْ ُ َ َ َ ٌ ٌ ُ ََ ُ ُ َُّ َّ ََّ ٌَ َِ ِ َع لــــه القـــــرآن يـــــوم ْ ْْ َ ُ َُ ُ ْ َ
ٍالقيامة شفع فيه ومن حمل به القرآن يوم القيامة صدق عليه فإنه ينادي مناد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ْ َ َُ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََّ ِِّ َ َ ُ ُ َِّ ْ ْ َ َْ َ َِ ُ
ــــة  ــ ــ ــ ــــــري حرثـ ــ ــ ــــــه غـ ــ ــ ــــــة عملـ ــ ــ ــــــه وعاقبـ ــ ــ ــــــتىل يف حرثـ ــ ــ ــــــارث مبـ ــ ــ ــــــل حـ ــ ــ ــــــة أال إن كـ ــ ــ ــــــوم القيامـ ــ ِيــ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ََّ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ِ َ َ ِ ًِ َُ َّ َ ِْ َ




 ٢٠  

 

َقـــرآن فُكونــــوا مـــن حرثتــــه وأتباعــــه واســـتدلوه عــــىل ربُكـــم واستنــــصحوه عــــىل ْال ََ َُ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َ ِْ ْ َ َ ْ ُْ ْ َ ْ َ ُّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ
ْأنفسُكم واهتموا عليه آراءكم واستغشوا فيه أهواءكم َ ْ ْ َ َ ُ ُْ ُّ َُ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َِّ   هنج البالغة ).ُ

ــــــرأ وار ــ ـــــة أقــ ــ ـــــوم القيامــ ــ ــ ــــــرآن يـ ــ ــــــارئ القـ ــ ــــــال لقــ ــ ــــــن آويقـ ــ ــــــك عـ ــ ــــــإن منزلتــ ــ ــــــى فـ ــ ـــــة قــ ــ ــ ــــــر آيـ ــ خــ
) إذا أحـب أحـدكم أن حيدثـه ربـه فليقـرأ القـرآن (، ويف احلديث عنـه تقرؤها

ـــــــديث ؛  ــ ــــــرآن(، ويف احلـ ــ ــ ـــــة القـ ــ ــ ــــــي محلـ ــ ــ ـــــــىل ) أرشاف أمتـ ــ ــــــرآن صــ ــ ــ ـــــد القـ ــ ــ ــــــتم العبـ ــ ــ ، وإذا خـ
ــــــرآن  ــ ــــــالوة للقـ ــــــرهم تــ ــ ــــــاس أكثـ ـــــد النــ ــ ــــــك ، وأعبــ ــــــــف ملــ ــــــتون ألـ ـــــه ســ ــ ـــــــد ختمــ ـــــه عنـ ــ .. عليـ

ْاملــاهر بــالقرآن مــع الـــسفرة ال«وورد  ِْ َِ َّ َ ْ َُ ُ ََْ ِ ِكــرام الــربرة، والــذي يقـــرأ القــرآن ويتتعتــع فيـــه ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ْْ َ َ َ َ َْ َّ ُْ ِ
ِوهــــو عليـــــه شــــاق لـــــه أجــــران َِ ْ ُ ْ َ ََ َ ٌَّ َ َ ًإن لـــــصاحب القــــرآن عنـــــد كــــل خـــــتم دعـــــوة «، وورد  »ُ ََ ِ ْ

ِمــــستجابة وشــــجرة يف اجلنــــة لـــــو أن غرابــــا طــــار مــــن أصـــــلها مل ينتــــه إىل فرعهــــا حتـــــى  ِ َ ِ ً ًُ ً
ــــــرم ـــــه اهلـ ُيدركـ ُُ ِ ــــــام «وورد  .. »ْ ــــــل الـــــــسامء كـ ــــــرآن يـــــــرتاءى ألهـ ـــــه القـ ــــــرأ فيـ البيـــــــت الـــــــذي يقـ

فـضل القــرآن عـىل ســائر الكـالم كفــضل «وورد .. »تـرتاءى النجـوم ألهــل األرض
ـــــه ــ ـــــــىل خلقـ ـــــــون «وورد .. »اهللا عـ ــــــاىل يتلــ ـــــــوت اهللا تعــ ــــــن بيــ ـــــــوم يف بيــــــــت مــ ــــــع قــ ـــــا اجتمــ ــ مــ

ــــــشيتهم  ــ ــ ــ ــــــسكينة ، وغـ ــ ــ ــــــيهم الــ ــ ــ ــ ــــــــت علـ ــ ــ ــــــنهم إال نزلـ ــ ــ ـــــونه بيــ ــ ــ ــ ــــــاب اهللا ويتدارســ ــ ــ ـــــةكتــ ــ ــ ــ ، الرمحــ
ـــــده ــ ــــــيمن عنـ ــــــرهم اهللا فــ ـــــة ، وذكــ ــ ــــــتهم املالئكـ ــــــاب اهللا « و»وحفـ ــــــن كتــ ــــا مــ ــ ــــــرأ حرفــ ــــــن قــ ًمـ

حـــرف ، ولكـــن ألــــف ) امل(تعـــاىل ، فلـــه بـــه حـــسنة ، واحلـــسنة بعــــرش أمثاهلـــا ال أقـــول 
ــــــته ، .. »حــــــرف ، والم حــــــرف ، ومــــــيم حــــــرف ــــا اهللا مــــــن أهــــــل القــــــرآن وخاصـ ــ جعلنـ

 .ورزقنا حفظه والعمل به آمني 
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مــا مــصري النـــصارى الــذين حيملـــون قــيم اإلســالم وأخالقـــه ؟؟ وهــل يعنـــي 
َإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني مـن آمـن ﴿قـول اهللا تعـاىل  ْ َّ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِِ َّ ُْ َّ ْ َّ ََّ ِ

ِبا واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلهم أجرهم عند رهب ِِّ َ ْ ُ َْ ِ ِ ُِ ْ ُ َ َ ْ َ ََ َ َ ً َ ِْ َ ِ ِ َم وال خوف عليهم وال ِ ََ ْ ْ َْ ِْ َ َ ٌ َ

ُهم َحيزنون َ ْ ْ  ؟؟.  أهنم صائرون إىل اجلنة ؟؟ كام نسمع من البعض ﴾ُ

:  ال ختلـــوا طبيعـــة البــرش مـــن التعامـــل بـــاألخالق
ــــــذاهبهم  ــ ــ ــ ــــــاهنم ومــ ــ ــ ــ ــــــــت أديـ ــ ــ ــــــان وإن اختلفــ ــ ــ ــ ــــــن األحيـ ــ ــ ــ ــــــري مــ ــ ــ ــ ــــــة يف كثـ ــ ــ ــ ــــــسانية الطيبــ ــ ــ ــ اإلنـ

ــــــة  ــــــذا يش، ومـــــــشارهبم الفكريــ ــــــرء لــــــــريى وهــ ــــــل إن املــ ــــه بــ ــ ــــــوب ومرغــــــــب فيــ ء مطلــ
ــــــن تـــــــرصفات بعـــــــض  ــــــري مـ ــــــة أفـــــــضل بكثـ ــــــالفني يف امللـ ــــــن املخـ بعــــــض التـــــــرصفات مـ
ًاملوافقني يف امللة طيبة ًوسامحة ًوكرما وصدقا وأمانة وعطفا وحنانـا ، ويـرى  ً ً ً
ــــــديم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة وتقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــامل اخلرييـ ــ ــ ــ ــ ــــــسانية واألعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــربات اإلنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسون يف املـ ــ ــ ــ ــ ــــــؤالء يتنافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــض هـ ــ ــ ــ بعــ

ة واملجتمعـــات البائـــسة املحرومــــة ويـــرى مـــن ينــــربي املـــساعدات للـــدول الفقــــري
ــــــاك  مــــــنهم للــــــدفاع عــــــن حقــــــوق اإلنـــــــسان وحريتــــــه عــــــرب املظــــــاهرات املنــــــددة بانتهـ
حقــوق اإلنــسان وحريتــه والظلــم الواقــع عـــىل بنــي اإلنــسان مــن بعــض الظـــاملني 

غـــري أن كــــل ، وعـــرب احلـــضور الفعـــيل يف املـــنظامت الدوليـــة واإلقليميـــة وغريهـــا 
 ميـزان اهللا بمـدى إيـامن اإلنـسان بربـه الـذي خلقـه فـسواه ألن ذلـك مرهـون يف

اهللا تعاىل وهو اخلالق واملالك والقادر عـىل كـل يشء اشـرتط يف قبـول األعـامل 
ِإنام يتقبل اهللا من املتقني﴿التقوى فقال تعاىل  َِّ َ َُّ ْ َ َّ َُ َُ َ ِ﴾. 




 ٢٢  

 

َّوما أمروا إال﴿كام اشرتط يف قبوهلا اإلخالص لـه فقـال تعـاىل ِ ُ َِ ُ َ ليعبـدوا اهللا َ ُ ُ ْ َ ِ

َخملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك ديـن القيمـة ُِّ ُ َ ُ َ َّ ُ َ ُ َ َُ ْ َ َ َِ ِ َِ ََ ُ َ ِّ ََ َّ ْ َ ْ ُِ ِ﴾ ،
ومعلــوم أن هـــؤالء املخــالفني مللـــة اإلســالم ال يقـــصدون بــأعامهلم وجـــه  اهللا وال 

ــــــ ــــــة وألغـ ــــــم تلـــــــك جبليـ ــــــد تكــــــون أعامهلـ ــــــام قـ ــــــال وإنـ ــــــم عـــــــىل بـ ــــــرى ّخيطــــــر هلـ ٍراض أخـ

ــــــن  ــ ــــــدرت مـ ــــــو صــ ــ ــــــى لـ ــــــال حتــ ــــــذه األفعــ ــ ــــــة وهـ ــــــــب دنيويــ ــــــسمعة أو ملكاسـ ــــا والــ ــ كالريــ
ــــــا ــ ــ ــــــو مــ ــ ــ ــــــذا النحـ ــ ــ ــــــىل هــ ــ ــ ــــــسلم عـ ــ ــ ــــــد مــ ــ ــ ــــــه اهللا  ِّموحـ ــ ــ ــــا وجــ ــ ــ ــ ــــــغ هبــ ــ ــ ــــــه مل يبتـ ــ ــ ــــــه ؛ ألنــ ــ ــ ــــــــت منـ ــ قبلــ

وقـد ورد يف ، والعمل هبا عىل وجـه التعبـد هللا سـبحانه وتعـاىل والتقـرب إليـه 
ــــا نـــــوىإنــــــام األعـــــامل بالنيــــــات وإنـــــام لكــــــل امـــــرئ(احلـــــديث الـــــرشيف   فكيــــــف ) مــ

وقـد رصح اهللا سـبحانه ، بمـن هـو مـرشك بـاهللا غـري موحـد لـه سـبحانه وتعـاىل 
وتعــــاىل بعـــــدم قبــــول أعـــــامل املــــرشكني والكـــــافرين وإحباطهــــا مهـــــام كانــــت فقـــــال 

ُولو أرشكوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون﴿سبحانه  ْ َ ْ ََ َّْ َ ُ ْ َُ َ ُْ َ ِ َ َ َ ْ  يف سياق ذكره لألنبياء ﴾َ
ـــوب ويوســـــف ﴿ قولــــه يف ســــورة األنعــــام يف ــ ـــليامن وأ ـــه داوود وســ ـــن ذريتــ َومــ ُ ُ ُِّ َ َ ُّ َ ْ َ َ ُ َ َّ ََ َ َ َُ ِ ِ ِ

ــــارون ـ ــــى وهــ ـ َوموســ ُ َ َُ َ ــــــلم َ ــــــه وسـ ــــــرم صـــــــىل اهللا عليــــــه وعـــــــىل آلـ ــــــه األكـ : ﴾ وقــــــال لنبيـ
َّولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أرشكت ليحبطن عملك ولتُكونن ﴿ َ َّ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َْ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ََ ْ َ َ ََ ََ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ

ِن اخلارسين بل اهللا فاعبد وكن من الشاكرينِم ِ َّ ُْ َ ُ َِّ ْ ْ َ َ ِ َ ِ ِ َ َالزمر[﴾ْ َوقدمنا إىل ما ﴿  وقال ]٦٥:ُّ َْ ِ َ ِ َ َ
ًعملــوا مــن عمــل فجعلنــاه هبــاء منثــورا َّ َُ ْ َ َُ ُ َ َ َْ َ ٍ َ َِ ــان[﴾ِ : وقــال جــل مــن قائــل ،  ]٢٣:الفرق

ٍمثل الذين كفروا برهبم أعامهلم كرمـاد ﴿ َِ َ ْ ْ َ ُ ََّ َُ ُ ْ َ َّ ُ ََ ْ َ ِ ِّ ِ َّاشـتدت بـه الـريح يف يـوم عاصـف ال َ ٍ ِِ َ ٍْ ْ َ ُِ ِّ ِ َّ َ ْ

ِيقدرون مما كسبوا عىل يشء ذلك هو الضالل البعيد ِ َِ َ ُ َْ ُ َ ْ َ َْ َ ََّ َُ ٍ
ْ َ َ َُ َّ ْقل ﴿وقال ،   ]١٨:إبراهيم[﴾ِ ُ




 ٢٣ 

 

ْهل ننبئُكم باألخرسين أعامال الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم ْ َ ُْ ََ َ َ ُ ُ ْ َ َ ِّْ ُّ ُِ َِ َْ ِْ َّ َّ َْ ْ ًُ َ َ ِ َ ِ َ َحيسبون َ ُ َ ْ
ات رهبم ولقائه فحبطت أعامهلم فال  ك الذين كفروا بآ َأهنم ُحيسنون صنعا أو ََ ُ َ َ َ َ َّ َ َْ ْ َ ُ ْ ْ َُّ َُ ْ َْ ُ َِ َِ َ َ َ ً ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِّ َ ْ ُ

ًنقــيم هلــم يــوم القيامــة وزنــا ُْ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ْ ُْ ــف[﴾َُ  ، وهــؤالء النــصارى املــذكورون يف ]١٠٥:الكه
ــــــل ا ــــائر امللـ ــ ــــــن اليهــــــود وسـ ــــــة اإلســـــــالم-ألخــــــرى الــــــسؤال وغـــــــريهم مـ  ال -غـــــــري ملـ

ــــــاهللا  ــــــم يـــــــرشكون بــ ــــــون ، شـــــــك أهنــ ــــــه  ، : فالنـــــــصارى يقولــ ــــــو إلــ ــــــن اهللا وهـ عيـــــــسى ابــ
ًوبقية املرشكني يعبدون أربابا من دون اهللا ،  عزير ابن اهللا  :واليهود يقولون

ّ ملـــــا ســــألته عائـــــشة عـــــن ومــــا أكثـــــر مــــا يعبـــــدون ، وقـــــد ورد يف احلــــديث عنـــــه 
ــ ُذبح يف كـــل موســم حـــج ألـــف بعــري ويكـــسوا ألـــف عبــداهللا بـــن جـــدعان الــذي يـ َ ْ

ــــه ــ ــــا إىل حلـــــــف الفـــــــضول يف بيتـ ــ ــــــة ودعـ ــــــروف لنـــــــرصة  ،َّحلـ ُ وحلـــــــف الفـــــــضول معـ ِ

 إنـــه كــــان يقــــرئ الـــضيف ويفــــك العـــاين ويــــصل الــــرحم  : وقالــــت ،املستـــضعفني
ال : رسول اهللا ؟ فقال  هل ينفعه ذلك يا: وحيسن اجلوار وأثنت عليه قالت 

 .)رب اغفر يل خطيئتي يوم الدين(ن الدهرً؛ ألنه مل يقل يوما م

ــــــه  ــ ــــــىل اهللا عليـ ــ ــــــول اهللا صـ ــ ــــــــت لرسـ ــــائي قالـ ــ ــ ــــاتم الطـ ــ ــ ــــــة حـ ــــــسرية أن ابنـــ وورد يف الــ
ــــــلم  ــ ــ ــــــه وسـ ــ ــ ــــــىل آلـ ــ ــــائع : وعــ ــ ــ ــ ــــــشبع اجلـ ــ ــ ــــــاين ويـ ــ ــ ــــــك العـ ــ ــــــذمار ويفــ ــ ــ ــــــي الـ ــ ــ ــــــان حيمـ ــ إن أيب كــ

فقــال رســول ، أنــا ابنـة حــاتم طـي ، ويكـسوا العــاري ومل يـرد طالــب حاجـة قــط 
ــــــؤم(:  اهللا  ــــــفة املـ ــــــههــــــذه صـ ــــا عليـ ــ ــــــوك مــــــسلام لرتمحنـ ــــــان أبـ ــــا لوكـ ًنني حقــ ــــا )ً ــ  ومـ

َإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ﴿ُذكر يف السؤال من اآلية املـذكورة  ََ َ ُ َ َ ََّ ُْ َّ ْ َّ ََّ ِ ِ ِ

َوالصابئني من آمن با واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلهم أجرهم عند رهبم وال  َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َْ َ ْ ُ ْ َ َِ ِِّ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ ً َ ِْ َ ِ ِ ِ ِ




 ٢٤  

 

ُوف عليهم وال هم َحيزنونَخ َ َْ ْ ُْ َ َ ْ ِْ َ  تؤكد هذا املعنى الذي ذكرناه فإنه ال ]٦٢:البقرة[﴾ٌ
بــد مـــن اشــرتاط اإليـــامن بـــاهللا واليــوم اآلخـــر واإلتيـــان بالعمــل الـــصالح وإال فـــإن 
املــسميات هــذه ال تنفـــع صــاحبها حتـــى جيمــع بـــني اإليــامن بـــاهللا واليــوم اآلخـــر و 

ــا ﴿ فقولـــه تعــــاىل  ،عمـــل الــــصالحكـــل مــــا جيـــب اإليــــامن بـــه وبــــني ال ــ ِمــــن آمــــن ب ِ َ َْ َ
ًواليوم اآلخر وعمل صـاحلا َ ِْ َ َ ْ َ َِ َِ ِ مـن آمـن بـاهللا : كأنـه قـال ،  بـدل بعـض مـن كـل ﴾ِ

ًواليـــوم اآلخـــر وعمـــل صـــاحلا ممــــن ســـمى نفـــسه مؤمنـــا أو هيوديـــا أو نــــرصانيا أو  ً ً ً
ســـه ًصــابئيا فهـــو الـــذي ال خـــوف عليـــه وال هـــو ممـــن حيـــزن فجـــوهر الـــدين وأسا

ــــــــرشيف  ــ ــــــديث الــ ــ ــ ــــــام ورد يف احلــ ــ ــ ــــــصالح كــ ــ ــ ــــــل الــ ــ ــ ــــــامن والعمــ ــ ــ ــــــو اإليــ ــ ــ ــــــول «هـ ــ ــ ــــــامن قــ ــ ــ اإليــ
 .»باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان

ــــا:قلـــــت: ًوورد يف احلـــــديث الـــــرشيف أيـــــضا عـــــن  جـــــابر بـــــن عبـــــداهللا قـــــال    يــ
لقد سألت : رسول اهللا أخربين بعمل يدخلني اجلنة ويباعدين عن النار قال 

تعبـــد اهللا ال تـــرشك بـــه «: ىل مـــن يــرسه اهللا تعـــاىل عليـــهري عـــعــن عظـــيم وإنـــه ليـــس
ًشيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت 

ــــــبيال ــــــه ســ ــــــال »ًإليـ ــــــور فــ ــــــذه األمــ ــــــوع هــ ــــــو جممــ ــــــة هــ ــــــدخل اجلنــ ــــــذي يــ ــــــىل أن الــ ــــــدل عــ ُ فــ ّ
، ن أن يكون هناك إيامن وإخـالص هللاتكفي األعامل الصاحلة يف ظاهرها دو

َكـــل نفــس بــام كـــسبت رهينــة إال أصـــحاب ﴿:عــن أهــل النــار ً حاكيــاقــال تعــاىل َ ْ ََ َّ ِ َ ِ َ َْ َ َُ ِ ٍ ْ َُّ

َاليمني يف جنات يتساءلون عن املجـرمني مـا سـلَكُكم يف سـقر قـالوا مل نـك مـن  ْ َ َ َِ ِ ٍ ُِ َ َْ َ ُ َ َ َ ُ َْ ْ َ َ َِ ِِ ُ ْ ِ َ َّ

ِاملصلني ومل نك نطعم املسكني وكنا نخوض مـع اخلائـض ِ ِ َِ ُْ َُ َ َ ََ ْ ُُ َ ُ ََّ ُ ِ ْ ْْ ُِّ ْ ِني وكنـا نَكـذب بيـوم َ ْ َ ُ َِ ِّ ُ َّ ُ




 ٢٥ 

 

انا اليقني فام تنفعهم شفاعة الشافعني ِالدين حتى أ ِ َِّ َُ َ َ َ َْ ْ ُ ُ َ ََ َ َ َّ َِّ َفام هلم ال ﴿ وقال ]٤٨:َّاملدثر[﴾َ ْ ُ َ ََ
ْيؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون بل الذين كفروا يَكذبون وا أع َ َ َْ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُُ َِّ ْ َ َّ ُ ُ ْ َ ُ َُ ْ ْ َُ ِ ِِ َُ ِ ِ ِ ُلم ُ َ

هم بعذاب ٍبام يوعون فبرشِّ َ ََ َ ُِ ُِ ْ ُ يم َ ِأ  .]٢٤:االنشقاق[﴾َ

َواكتب لنا يف هـذه الدنيا ﴿ًويزيد األمر توكيدا قول احلـق سـبحانه وتعـاىل  ْ َْ ُّ ُِ ِ َ ِ َ َ ْ
ْحسنة ويف اآلخرة إنا هدنـا إليك قال عذايب أصيب به من أشاء ورْمحَتي وسعت ََ َ َ ْ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ َ َ َ َ ًَ ِ َِ ْ َُّ ِ َ 

اتنـا يؤمنـون  ُكل يشء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكـاة والذين هـم بآ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُِ ُ َّ َ َ ُ َّ َ ََّ ُ َّ َُ ْ َُ َ ٍ
ْ *

ِالــذين يتبعــون الرســول النبــي األمــي الــذي َجيدونــه مْكتوبــا عنــدهم يف التــوراة  ِ ِ َِ ْ َ َّ ِّ َّ ُ َّْ ُ ُ َ ََّ َ ُ َ ُ َِّ ُ ً ِ َّ َ َ َُّ ِ َِّ
ُواإلنجيــل يــأمره ُ ُ ْ َ َِ ِ ْ ُم بــاَملعروف وينهــاهم عــن املنَكــر وُحيــل هلــم الطيبــات وُحيــرم ِ ِّ َ ُ ْ َُ َ ِّ َ َ َ َ ِْ َِّ َ ُُّ

ِ ِ ُ ْ ِْ َ ُ ْ ِ

ْعليهم اخلبآئث ويضع عنهم إرصهم واألغالل التي كانت عليهم فالذين آمنوا  َّ َ َ َّ َ َ َُ َْ ْ ْ ْ َُ ْ َ ُ ُ َ َ َ ِْ ِ ِِ َِ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ َ ْ ِ َ ْ
ــــور ـ ـ ــــوا النـ ـ ـــــرصوه واتبعــ ـ ــــزروه ونـ ـ ــــه وعــ ـ َبــ ُُّ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ََّ َُ َ َّ َ ِ ــــم ِ ـ ـ ــــئك هـ ـ ـ ـــه أولــ ـ ـ ـ ــــزل معـ ـ ــ ــــذي أ ـ ُ الــ َُ َ ِ َِ َ َّْ ُ َ َُ ُِ

ُاملفلحون ِ ْ ُ  .]١٥٧:األعراف[﴾ْ

ومــا ذكـــره اهللا  تعــاىل مـــن مـــدح لليهــود والنـــصارى يف بعــض آياتـــه الكريمـــة 
فـــإنام عنـــى مــــن آمـــن مــــنهم بـــاهللا واتبــــع هـــداه وآمـــن بــــام أنـــزل اهللا مــــن ســـائر كتبــــه 

ِوإن من أهل ﴿  :مـرانوما بعث من سائر أنبيائه لقوله تعاىل يف سورة آل ع ْ َ ْ َِ َّ ِ

زل إليهم خاشعني للـه ال يشرتون  زل إليُكم ومآ أ َالكتاب َملن يؤمن با وما أ َّ َ َ َ َ ُْ َ َْ َ ْ َ ْ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َِ ِ ِِ ُِ ُ ِِ ِ َْ
ـات اهللا ثمنـا قلــيال أولــئك هلــم أجـرهم عنـد رهبــم إن اهللا رسيـع احلــساب َبآ ْ َ ْ ُ ْ َِ ِْ ُ ْ ْ َِ َ َُ َ َّ َ َ َ َِ ِ ِّ َ ِ ِ ُِ ُ َ ً ً ِ ِ﴾ 

ـــوا اليهـــود والـــذين أرشكـــوا ﴿: وقولــه  ـــاس عـــداوة للـــذين آمن ْلتجـــدن أشـــد الن َّ ْ ْ َّ ِّ َّ َُ ََ ْ َ ََ َ َ ُ َ َ َِ ُِ ََّ ً َ َّ َ ََ ِ ِ

َولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسني  َ َّ ً َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ْ َ َ َّ ْ َُ َ َ َ َ َّ َ َْ َُّ َ ْ ُ َ َّ ْ َّ ِّ ْ َّ ََ َِ َ ِ ُ َ ِ

ُورهبانا وأهنـ َّ َُ َ َ ًَ ُم ال يـستْكربونْ ِ َ ْ َْ ـزل إىل الرسـول تـرى أعيـنهم * َ ْوإذا سـمعوا مـا أ َ ُ َّ َ َُ ُ ُ ََ ْ َ َُ ِ َ ِ َِ ْ َِ ِ




 ٢٦  

 

ِتفيض من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ِ ِ ِِ َّ ْ َِ ْ َ َ ََ َ َ َ َْ َّ َ ُِّ َّ ََ َ ُ ُ ْ َُّ َ ْ َ َُّ َوما * ِ َ
َلنا ال نؤمن با وما جاءنا من َ َ ُِ َِ َُ

ِ ِ ْ َ َ ِ احلق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلنيَ ِ َّ ْ َ ُ ُ َِ َْ ْ َ َْ َ ََ َ َِّّ ِ ْ ََ َ  *
ء  اهبم اهللا بام قالوا جنات جتري مـن حتتهـا األهنـار خالـدين فيهـا وذلـك جـزا َفأ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ ُ َ ََ ُ ْ َُ َُ ِْ َْ َِ َّ َ ُ َ َ َ

ِاملحسنني  ِ ْ ُ اتنا أول* ْ َوالذين كفروا وكذبوا بآ ْ َّ ْ َ َّْ َ َ َ َُ َ ِ ِِ ُ َ ِـئك أصحاب اجلحيمَُ َِ ْ ُ َ ْ َ َ﴾. 

ــــــح  ــ ــ ــــــذا واضــ ــ ــ ــــــاألمر يف هــ ــ ــ ــــــريم ، فـ ــ ــ ــــــي الكــ ــ ــ ــــــــوله النبـ ــ ــــــغ رســ ــ ــ ــــــيم وبلـ ــ ــ ــــــدق اهللا العظــ ــ ــ صـ
 .ُوليس بعد القرآن من مرشد وال ناصح وهبذا يكتفى وحسبنا اهللا وكفى 

ًوفقنــا اهللا مجيعــا ملـــا حيــب ويـــرىض وخــتم لنـــا مجيعــا بـــاإليامن وصــىل اهللا عـــىل  ً
 .  سيدنا حممد وعىل آله

""  

َيــوم يْكــشف عــن ســاق ويــدعون إىل الــسجود فــال ﴿مـا تفــسري قولــه تعــاىل  ََ َِ ُ ْ ُ َ ُ ْ َُّ َ َِ َ َْ ٍ ُ َ

ُيستطيعون َِ َ   ما هو املقصود بالساق يف هذه اآلية الكريمة ؟﴾ْ

:  ٍيوم يْكشف عن ساق﴿معنى َ َْ ُ ْ ََ ُ أي يوم يكشف  : ﴾َ
كـشفت احلــرب عـن ســاقها ، :  والعــرب تقـول عـن هـول وشــدة يـوم القيامـة ،

ــــــول  ــــــك قــ ــــــن ذلــ ــــــل ، ومــ ــــــاق وال رجــ ــــــرب ســ ــــــيس للحــ ــــا ولــ ــ ــــــدهتا وهوهلــ ــــــن شــ أي عــ
 : الشاعر 

ــضها ــرب ع ــضت بــه احل ــرب إن ع ــو احل     أخ

ـاقها احلـــرب شـــمرا     وإن شـــمرت عـــن ســ




 ٢٧ 

 

 : وقول اآلخر  

ــــد  ــــمرتق ْش ــــشدواَّ ـاقها ف ـــ ــــن س      ع

ـــــدوا   ـــــم فج ـــــرب بك ـــــدت احل   ّوج

م وغــريهم كثــري  املعنــى أئمــة أهــل البيــت علــيهم الــسالوقـد ذهــب إىل هــذا 
ــــــامء اإلســـــــالم ــــــن علـ ــــا مـ ــ ــــــذكورة مــ ــــة املـ ــ ــــــرهم يف تفـــــــسري اآليـ ــــــوم غـ ، إال أن بعـــــــض القـ

ــــــال  ــ ــ ــــه قـ ــ ــ ــــــعيد ريض اهللا عنــ ــ ــــــن أيب ســ ــ ــ ــــــسلم عـ ــ ــــــاري ومــ ــ ــــــي : رواه البخــ ــ ــ ــــــمعت النبـ ــ ســ
يكــــشف ربنــــا عــــن ســــاقه فيــــسجد لــــه : (صــــىل اهللا عليــــه وعــــىل آلــــه وســــلم يقــــول 

بقى كل من كان يسجد يف الدنيا رياء وسمعة فيذهب كل مؤمن ومؤمنة في
ًليـــــسجد فيعـــــود ظهــــــره طبقـــــا واحــــــدا  ونحـــــو ذلـــــك مــــــن الروايـــــات ، فــــــذهبوا إىل )ً

َليس﴿: أهنا ساق عىل احلقيقة ، وهذا ال يتامشى مع قوله تعاىل  ْ ِكمثله َ ِِ ْ ٌيشء َ ْ َ ﴾
ْهـل﴿ ، وقولـه تعـاىل  ُتعلــم َ َ ْ ُلـه َ ًســميا َ ّ ِ ْومل﴿: ً﴾ أي مثـيال ، وقولـهَ َ ُلـه َيُكــن َ ًكفــوا َّ ُ ُ 

ـــد ـ ـ ـ ـ ٌأحــ َ ــــــن َ ــ ــــــزه اهللا عـ ــ ــــــي تنـ ــــة التــ ــ ــ ــــــة والنقليـ ــ ــــــة العقليـ ــــــــات واألدلــ ــــــن اآليـ ــــا مــ ــ ــ ﴾ ، وغريهـ
مشاهبة خملوقاته أو أن يشبهه يشء من خملوقاته ، وإذا تعارض احلديث مع 
ــــــل  ــــــن تأويــ ــــــه يمكــ ــــــرآن ، عـــــــىل أنــ ــــــرد القــ ــــــرد وال يــ ــــه يــ ــ ــــــه فإنـ ــــــن تأويلــ ــــــرآن ومل يمكــ القـ

ــــا يت ــــــع مــ ــــة العـــــــرب احلــــــديث املــــــذكور مـ ــــــع لغــ ــــــع روح القــــــرآن وينــــــسجم مـ امشــــــى مـ
ــــــى  ــــــون املعنــ ــــــساق : فيكــ ــــــفنا الــ ــــــضبه إذا أضــ ــــــدته وغــ ــــــن شــ ــ ــــــوم يكــــــــشف اهللا عـ ــــه يــ ــ ــ إليـ

ــــا بــــني اآليــــة واحلـــــديث ســــاقه أي شــــدته وغـــــضبه: فقلنــــا  ، وهبــــذا نكــــون قــــد مجعنـ
 .دون أن نرد احدمها ، واهللا اعلم




 ٢٨  

 

 

ِوالــذين ال يــدعون مــع اهللا  مثــل قولــه تعــاىل ﴿ًنقــرأ مجيعــا آيــات وعيــد مــن َ َ َ ََ َ َُّ ْ َ ِ

َ آخر وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك  َِ َِ ْ ْ َ َّ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َّ َُ ُْ َ َّ َِّ ََّ ًْ َِ ِ ُِ
امــا  ًيلــق أ َ َ َ ْ ُيــضاعف لــه العــذاب يــوم القيامــة وَخيلــد فيــه م* َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُْ َ ًهانــاَ ــان[﴾َ ، ]٦٩:الفرق

ــــإذا  ــ ــــــرحيم ، فــ ــــــور الـ ــــــو الغفــ ــــــريا ان اهللا هـ ــــا نـــــــسمع كثــ ــ ــــــات ، لكننــ ــــــن اآليـ ــــا مــ ــ ًونحوهـ
ــــاة أو القتلــــــة أو آكــــــيل احلــــــرام فــــــإن اهللا ربــــــام رمحــــــه وأدخلــــــه اجلنــــــة  مــــــات أحــــــد الزنــ
ًوإن مل يتب من ذنبه توبة نـصوحا ، األمـر الـذي جيعـل املـسلم مذبـذبا متحـريا  ً ً

ــــــني  ــــــد وبــ ــــــات الوعيــ ــــــلبـــــــني آيــ ــــــرأي املقابـ ــــــيح ،الــ ــــــن فــــــــضيلتكم توضــ ــــــسنا مــ ــــــذا التمــ  لــ
 املسألة ؟

:  ،ال شــك أن رمحـــة اهللا واســـعة ، وعفـــوه عظـــيم
فسهم ال ﴿: وكرمه جسيم ، كيف وقد قال  َقل يا عبادي الذين أرسفوا عىل أ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ ْ َُ ََ َ َ ْ َ َ َ َ
ُتقنطوا من رْمحَة اهللا إن اهللا يغفر َِّ ِ ِْ َ َ َّ ُ ِْ ِ َ ِ الذنوب َمجيعا إنه هو الغفور الرحيمَ َّ ُ ُ ْ َُّ َ ُ ً َُ َّ ُِ َالزمر[﴾ِ ُّ:٥٣[ 

ون﴿: ،  وقال  ُّومن يقنط من رْمحَة ربه إال الضآ ُ َّْ َّ ِ ِ ِ ِِّ َ َّ ََ َ َإنه ال ﴿: ، وقال ] ٥٦:ِاحلجر[﴾َ ُ َّ ِ

ْييأس من روح اهللا إال ال َّ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ََّ ِ ُقوم الَكافرونَ ُِ ْ   .، ونحوها من اآليات] ٨٧:يوسف[﴾َْ

ــــام  وهــــــذه اآليــــــات موجهــــــات للــــــذين يعملــــــون الــــــسيئات ، ويغرقــــــون يف اآلثــ
ــــــه  ــــــوه ومغفرتــ ــــــة اهللا وعفــ ــــــن رمحـ ــــــأس مــ ــــــن اليــ ــــــة مـ ــــــات ، ويــــــــصلون إىل حالــ واملوبقـ
ــــــاب  ــــــنهم بــ ــــــق عــ ــــــد أغلــ ــــــنهم قــ ــــــه حــــــــسب ظــ ــــا، ألنــ ــ ــــــون عليهــ ــــا ويبقــ ــ ــــــستمرون فيهــ فيــ
ــــــايص ،  ــ ــــــــسرتسلون يف املعــ ــــــرتاهم يــ ــ ــــــذاب ، فــ ــ ــــة العــ ــ ــ ــــــيهم كلمــ ــ ــــــــت علــ ــــــة ، وحقــ ــ ّالتوبــ




 ٢٩ 

 

ــ ون الظلــــم بأشــــد أنواعـــه ، فاآليــــات املــــذكورة جـــاءت لتخاطــــب هــــؤالء ويامرسـ
وختربهم بأن يعـودوا إىل  اهللا قبـل أن يموتـوا مهـام كـانوا قـد عملـوا مـن ذنـوب 
ــــــهم  ــ ــ ــ ــ ــــــل إىل نفوسـ ــ ــ ــ ــ ــــــد األمـ ــ ــ ــ ــ ــــــنهم وتعيـ ــ ــ ــ ــــــاءت لتطمئــ ــ ــ ــ ــ ــــــاءهتم ، فجـ ــ ــ ــ ــ ــــــــت إسـ ــ ــ ــ ــــــام كانـ ــ ــ ــ ، ومهــ

ا إليها وًوتكون عونا هلم عىل التوبة ، إلزالتها حالة اليأس التي كانوا قد وصل
 .وحالت بينهم وبني التوبة

غــري أن اآليـــات اشـــرتطت عـــىل هـــؤالء املـــذنبني أن يبـــادروا بالتوبـــة قبـــل أن 
ْورْمحَتي وسعت ﴿ٌيأتيهم األجل ، واآليات واضحة يف هذا املعنى ، قال تعاىل  َ َ َِ ِ َ

َكل يشء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكـاة وا ُ َ َ َ َ َُ ُ َّ َُ ْ َُّ َْ َ ُ َّ َ َِّ ِ َ َ ٍ
ْ اتنـا يؤمنـون َ ُلذين هـم بآ َِ ِ ِْ ُ َ َِ ُ َّ *

ِالــذين يتبعــون الرســول النبــي األمــي الــذي َجيدونــه مْكتوبــا عنــدهم يف التــوراة  ِ ِ َِ ْ َ َّ ِّ َّ ُ َّْ ُ ُ َ ََّ َ ُ َ ُ َِّ ُ ً ِ َّ َ َ َُّ ِ َِّ

َواإلنجيــل يــأمرهم بــاَملعروف وينهــاهم عــن املنَكــر وُحيــل هلــم الطيبــات و َ ِّ َ َ َ َ ْ َ َِ َِّ َ ُُّ ْ ُ ُ ُُ
ِ ِ ُِ ْ ِْ َْ ُ ُْ ِ ِ ِ ُُحيــرم ْ ِّ َ

ْعليهم اخلبآئث ويضع عنهم إرصهم واألغالل التي كانت عليهم فالذين آمنوا  َّ َ َ َّ َ َ َُ َْ ْ ْ ْ َُ ْ َ ُ ُ َ َ َ ِْ ِ ِِ َِ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ َ ْ ِ َ ْ

ــــم  ـ ـ ــــئك هـ ـ ـ ـــه أولــ ـ ـ ـ ــــزل معـ ـ ــ ــــذي أ ـ ــــور الــ ـ ـ ــــوا النـ ـ ـــــرصوه واتبعــ ـ ونـ ــــزروه  ـ ــــه وعــ ـ ُبــ َ َ ُُ َ ِ ِ َِ َ َّ ْْ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َُ ُِ ُّ َّ َُ َ َّ َ ِ

ُاملفلحون ِ ْ ُ  .]١٥٧:األعراف[﴾ْ

ـــــة اهللا ــ ــــا فرمحـ ــ ـــــــؤالء ألن مفهومهــ ــــــام كتبــــــــت هلـ ــــــريهم ،  إنــ ــ ــــــن تكتــــــــب لغـ ـــــة لــ ــ أن الرمحـ
فسهم ال تقنطوا من رْمحَة اهللا إن اهللا يغفر ﴿: وقال ُقل يا عبادي الذين أرسفوا عىل أ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ ََ َّ ُ ْ ُ ُ َّ ْ ُِ ِ َ َ َ ِ َ ََ َ ْ

ِالذنوب َمجيعا إنه هو الغفور الرحيم َّ ُ ُ ْ َُّ َ ُ ً َُ َّ ُِ َالزمر[﴾ِ يبوا إىل ﴿: عىل إثرها ،  وقال ] ٥٣:ُّ َوأ ِ ُ َِ َ

يُكم العذاب ثم ال تنرصون  ُربُكم وأسلموا له من قبل أن يأ َ ُ َ َِّ ُ ُ ْ ْ َُ َ ْ َ َُ َ َ َ ْ ُ َِ ِْ َ َِ زل * ِّ َواتبعوا أحسن ما أ ِ ُ ََ ََ ْ ُ َِ َّ
ـتم ال تـشعرون يُكم العـذاب بغتـة وأ ُإليُكم من ربُكـم مـن قبـل أن يـأ ْ ُ ِّ َّ ُِّ َ ُ َ َ َ ْ ْْ َ ُ ََ َِ ْ ًَ َ َ َْ َ ِِّ ، ] ٥٥:َمـرُّالز[﴾ِ
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ُواإلنابة واإلسالم واتباع أحسن ما انزل من اهللا ؛ كل ذلك ال يكون إال يف احلياة  ُُ ُ
الــدنيا ، فقــد أبــان اهللا كرمـــه ، وأســبغ نعمتــه ، وأســدل رمحتـــه عــىل هــؤالء حيـــث مل 
ًيعاجلهم بالعقوبة ومل يغلق دوهنم باب التوبة ، وهبذا تكون حجة اهللا عليهم بالغة  ُ

  .يوم القيامة

َأن تقول نفس يا حرستى عـىل ﴿: ولذلك قال تعاىل عىل إثـر تلـك اآليـات  َ َ ََ ْ َ َ ٌ ْ َ ُ َ

ِما فرطت يف جنب اهللا وإن كنت ملن الـساخرين  ِ َّ َّ ََ َ َِ َ ُ ُُ ِ ِ ِ ِ ِأو تقـول لـو أن اهللا هـداين * َ َ ََ ََ َ َّ َ َ ُْ ْ
ِلُكنــت مـــن املتقـــني  َِّ ُ ْ َ ُ َّأو تقـــول حـــني تـــرى العـــذاب لـــو أن * َ َ َ ْ َ َُ َْ َ َ َْ َ َ َيل كـــرة فـــأكون مـــن َِ ِ َ َُ ََ ً َّ ِ

ـــسنني  ِاملحــ ِ ْ ُ ـــن * ْ ـــتْكربت وكنـــــت مــ ـــا واســ ـــذبت هبــ ـــايت فَكــ ـــــك آيــ ـــد جاءت ـــىل قــ َبــ َ َ َ َِ َ َ َُ ْ َ َ ْ ْْ َ ِ ْ ََّ َ َِ َ َ

ِالَكــافرين ِ ــر[﴾ْ َالزم ، فهـذه حالــة مـن اسرتسـل يف املعــايص ، وأدركتـه منيتــه ] ٥٩:ُّ
ِّإين َو﴿: ًوقـال تعـاىل أيـضا . قبل أن يتوب ، ومات وقد أحاطت بـه خطيئتـه  ِ

َلغفار َملن تاب وآمن وعمل صاحلا ثـم اهتـدى َ َْ َّ َ ٌُ َ َّ ًَ ِ َ َ َ َ َِ َ ِّ بقـي  واسـتمر :  ، أي ]٨٢:طـه[﴾َ
 .عىل هذه حتى أتاه اليقني 

فاآليــــات واضــــحة يف هــــذا املجـــــال يف أنــــه ال بــــد مــــن التوبـــــة قبــــل املــــوت حتـــــى 
َإنــام﴿: ينـال اإلنــسان رمحـة اهللا ، وينجــو مـن عــذاب اهللا قـال تعــاىل  َّ َ التوبــة عــىل ِ َ ُ َ ْ َّ

ْاهللا للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولـئك يتوب اهللا عليهم  َّ َ ُّ َِ ِْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ََّ ُ ُ َُ ِ ِ ٍ ِ ُِ ٍ ُ ِ ِ

ِوكان اهللا عليام حكيام  َ ًَ َِ َ ُ َوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حرض * َ َ َ َ ِّ ْ َ َ ْ ْ ََ َ ُ َّ ُ َِ َّ َِّ ِ ِ َِ َّ َ ََ
َأحد َ ْهم اَملوت قال إين تبت اآلن وال الذين يموتون وهم كفار أولـئك أعتدنا هلم َ ٌ ْ ُ ُُ َ َ َّ َ َّ َ َ ََ ْ َ ُ ُْ ُ َُ َُ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ُْ ُ َُ ِّ ِ ْ

ـــيام ــ ـــذابا أ ًعــ ِ َ ً َ ـــــساء[﴾َ  ، فاآليــــات رصحيـــــة يف هــــذا املعنـــــى ، وال حاجـــــة ]١٨، ١٧:الن
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 مــــــن للجـــــدل بــــــشأهنا ؛ فهــــــذا كــــــالم اهللا الــــــذي ال يأتيـــــه الباطــــــل مــــــن بــــــني يديــــــه وال
ُمــــا يبــــدل خلفـــه ، وال مبــــدل لكلامتــــه ، وال راد حلكمـــه ، وال معقــــب ألمــــره ﴿ َّ َ ُ َ

ا بظالم للعبيد ِالقول لدي وما أ َِ َ َّ ْْ ِّ َ َ ُ َ ٍْ َّ َ ََ  .]٢٩:ق[﴾َ

ال «:  من أحاديث تؤكد هذا املعنى؛ فمنها وكثري مما جاء عن رسول اهللا 
َيــــدخل اجلنــــة مــــشاحن بــــني النــــاس ، ال يــــدخل اجلنــــة مــــد َُ َمن مخــــر ، ال يــــدخل اجلنــــة ٌُ ُ ُ

ُبخيــل ، ال يـــدخل اجلنـــة عـــاق لوالديـــة ، ال يـــدخل اجلنـــة مـــؤمن بـــسحر ، ال يـــدخل  ٌٌ َ ٌّ َ
ٌاجلنــــة منــــان ٌال يــــدخل اجلنــــة مــــن يف قلبــــه مثقــــال ذرة مــــن كـــــرب ، ال « متفــــق عليــــه ، »َ

ــــا َ، وروايـــــات أخـــــر كقولـــــه  »ت ، ال يـــــدخل اجلنـــــة قــــاطع رحـــــمّيــــدخل اجلنـــــة قتـ ُ :
ًر جهنم خالدا ّه بحديدة ، فحديدته يف يده يتوجأ هبا يف بطنه يف نامن قتل نفس«

ًفيهـــا خملـــدا أبــــدا ً، فهــــو يتحـــساه يف نــــار جهـــنم خالــــدا ً، ومـــن رشب ســــام فقتـــل نفـــسهً
ّفيهــــا خملـــــدا أبـــــدا ، ومـــــن تــــردى مـــــن جبـــــل فقتـــــل نفــــسه ، فهـــــو يـــــرتدى يف نـــــار جهـــــنم  ً ً

ًخالدا فيها خملدا أبدا ً  .تفق عليهم. »ً

ــوكقولــــــه  ــ ــ ــــالوا  يـ ــــــال فـــــــالن شــــــهيد ، ف: وم خيــــــرب حـــــــني قــ كـــــــال إين « : قـ
ــــــربدة  ــ ــ ــــار بــ ــ ــ ــ ــــــه يف النــ ــ ــ ــــاءُرأيتــ ــ ــ ــ ــــــق- »أو عبــ ــ ــ ــــــري حــ ــ ــ ــــــذها بغــ ــ ــ ــــــول -أي أخــ ــ ــ ــــــال رســ ــ ــ ــــــم قــ ــ ــ ، ثــ

ــــــة إال «:  هللا ــ ــ ــــــدخل اجلنــ ــ ــ ــــــه ال يـ ــ ــ ــــــاس أنـ ــ ــ ــــــاد يف النـ ــ ــ ــــــــب فنـ ــ ــــــاب ؛ اذهـ ــ ــ ــــــن اخلطـ ــ ــ ــــا ابـ ــ ــ ــ يـ
مـــن اقتطـــع حـــق « : وقولـــه  ..  "مـــسلم بـــاب حتـــريم الغلـــول"  »..املؤمنـــون 

مينـه فقــد أوجـب اهللا لــه النــار ، وحـرم عليــه عليـه اجلنــة ، فقــال امـرئ مــسلم بي
ــــــال  ــ ــــــول اهللا ؟ قــ ــ ــــا رسـ ــ ــ ــــــسريا يــ ــ ــــيئا يــ ــ ــ ــــــان شــ ــ ــــــل ؛ وإن كــ ــ ًرجـ ــــــن : ً ــ ــــــضيبا مــ ــ ــــــان قــ ــ ًوإن كــ

ٍمــا مــن عبــد يــسرتعيه اهللا رعيــة يمــوت يــوم « : ولــه  متفــق عليــه، وق»أراك
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  متفـق عليـه، وغريهـا مــن» لرعيتـه إال حـرم اهللا عليـه اجلنـةّيمـوت وهـو غـاش
ــــــشأن  ــ ــ ــ ــ ــــــذا الـ ــ ــ ــ ــ ــــــة يف هــ ــ ــ ــ ــ ــــــــث النبويـ ــ ــ ــ ــــــــصوص واألحاديـ ــ ــ ــ ــــــل .. النـ ــ ــ ــ ــ ــــــحة كــ ــ ــ ــ ــ ــــا واضـ ــ ــ ــ ــ ــ ودالالهتـ

ــــــاجني أول  ــــــع النـ ــــــوهلم اجلنــــــة مـ ــــــراد عــــــدم دخـ ــــــأن املـ ــــا بـ ــــــة تأويلهــ َّالوضــــــوح ، وحماولـ
َاألمـــــر تعـــــسف وطمـــــع يف غـــــري مطمـــــع ، فهـــــي نـــــصوص رصحيـــــة يف حتـــــريم اجلنـــــة  ٌّ ٌ

ـــاني﴿: ًعلــــيهم مطلقــــا ، مــــامل يتوبـــــوا ، قــــال تعــــاىل  ـــيس بأمــ ــ ِّل َ ِْ َ َ ِ ـــل َّ ـــاين أهــ ُِكم وال أمــ ْ َ ِ َِّ َ َْ
ـــا وال  ـ ـ ــــن دون اهللا وليـ ـ ـــه مـ ـ ـ ــــد لـ ـ ــــه وال َجيـ ـــز بــ ـ ـ ــــوءا ُجيـ ـ ــــل سـ ـ ــــن يعمـ ـ ــــاب مـ َالكتــ ََ َ ُ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ْْ َِ ِ َ ْ ً ُ َ َ ِ

ًنصريا ِ خذتم ،  وقال ﴿]١٢٣:النساء[﴾َ اما معدودة قل أ ْوقالوا لن متسنا النار إال أ َّ ُ َّ َُ َّ ً ُْ ْ ُ ً َ ْ ُ ََ َ ََ ْ َّ ََّ ِ َّ َ َ
َعند اهللا عهدا ف ً َْ َ ِ ُلن ُخيلف اهللا عهده أم تقولون عىل اهللا ما ال تعلمون ِ َ َْ َ ُ ُ َْ ُ َْ َ ََ ِ َ َْ ََ ُ َ َبىل من * ِ َ َ

ـــا  ـ ــــم فيهــ ـــار هــ ـ ــــحاب النــ ــــئك أصــ ـ ـــئته فأولــ ـ ـ ــــه خطيــ ــــت بــ ــيئة وأحاطــ ـ ـ ــــسب ســ َكــ ُ َ ْ ْ ُ َ َ ِّ َِ ِ ِ ِْ َ َُ ِ َّ َ ُ ََ َ َ َ ًُ َ ْ ََ ِ َ
ُخالـــدون ِ  فـــاملؤمن هـــو الـــذي يبنـــي أمـــره عـــىل هـــذا األســــاس ، ]٨٠ ٧٩، :البقـــرة[﴾َ
نفــــــسه عــــــىل اجلهـــــد واالجتهــــــاد والتــــــشمري يف طاعـــــة اهللا ، والــــــصرب عــــــىل فيحمـــــل 

وعـدم التعلـق باألمـاين الفارغـة والـتمحالت  البالء ، والشكر له يف كل حـال،
ْإنام املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت البائسة ، قال تعاىل ﴿ ْ َْ َ َ َِ ُ ََّ ُ ُ َ ُ َ َّ َِ ِ ِْ َُ ُ ِ ُ َِ ِ ُِ ُ ْ

َعلـيهم آيا ْْ ِ َ ُتـه زادهتـم إيامنــا وعـىل رهبـم يتوكلـون َ َّ َ َ َ َ َُ ً ُْ َ ْ ِْ ِّ َ َ ََ ِ َّالــذين يقيمـون الـصالة وممــا * ُ ِ َ َّ ُ ََ َ َ َُّ ِ ِ

ُرزقناهم ينفقون  ِْ ُ ْ َُ َ ٌأولـئك هم املؤمنـون حقـا هلـم درجـات عنـد رهبـم ومغفـرة * َ ََ َ ْ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ ِْ ِّ ٌ ُْ َّ َ َُ ُ ْ ُ ُ

ِورزق كريم َ ٌ ْ ِ اتنا الذين إذا ذكروا ﴿: ىل ، وقال تعا]٢،٣،٤،:األنفال[﴾َ ُإنام يؤمن بآ ِّ ُ َ َِّ َِ َ ُ ُِ ِ َِ ِ ْ َ َّ
ُهبا خروا سجدا وسبحوا بحمد رهبم وهم ال يستْكربون  ِ َ ًْ ْ ْ َ ْ َ ُ َُّ َ َ ُ َّ َ ََّ ُ ِ ِِّ ِ ِ َ ِتتجاىف جنوهبم عن * َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ََ َ َ

ُاَملـضاجع يـدعون رهبــم خوفـا وطمعـا وممــا رزقنـاهم ينفقـون ْ َ ً َِ ُ َ ً َ ْ َْ َ َ ْ َُ َ َ ُ ََّ ِ َ ُ َّ ْ ِ ِ  ]١٦، ١٥ :الــسجدة[﴾ْ
ُأفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون ﴿: وقال تعاىل  ََ ْ َ ُ ََّ ً َ َ َ َِ َِ َ ًَ ْ ُأما الذين آمنوا * َ َ ََّ ِ َّ َ

أوى نـزال بـام كـانوا يعملـون  َ ُوعملوا الصاحلات فلهم جنات ا َ َ َُ ْْ َ َ َ ُ َّ َُ َُ َ ِ ً ُ ُ َْ ْ َّ ِ َِ َوأمـا الـذين * ِ َِ َّ َّ َ

َّفسقوا فمأواهم النا ُ َ َُ َ ْ َ ُ ُر كلام أرادوا أن َخيرجوا منها أعيدوا فيها وقيل هلم ذوقوا َ ُ َ َ َّْ ُ َ ُُ
ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُُ ُ َ َْ ْ َ ُ
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ُعذاب النار الذي كنتم به تَكذبون ِّ َّ َُ ُِ ِِ ُ ِ َّ َ  .]٢٠، ١٩، ١٨ :السجدة[﴾َ

ُوعباد الـرْمحَن الـذين يمـشون عـىل األرض هونـا وإذا خـاطبهم ﴿: وقال تعـاىل  ْ ْ َُّ َ َ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ ََّ ِ ً َ ِ َ َ َ ُ ِ ِِ

ًجلاهلون قالوا سالما ا ََ ُ َ َ ُ ِ َ ًوالذين يبيتون لرهبم سجدا وقياما * ْ ُ ْ ََ َ َّ َ َ َِ ِ ًِ ُِ ِّ َ َوالذين يقولون ربنا * َِّ َّ َ َ ُ ُ ََّ َ َِ

مــا  ًارصف عنــا عــذاب جهــنم إن عــذاهبا كــان غرا َ ََ َ َ َّ ََ َ َ َ َ َِ َّ َّ َْ َ َ ِ ًإهنــا ســاءت مــستقرا ومقامــا * ْ ُ ْ ُ َ ََّ ََ َ ْ َ ِ *
فقو ُوالذين إذا أ َ َ ََّ ِ َ ًا مل يرسفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما َِ َْ َ َ َ َُ َ َ ْ َُ ِ َ َ َ ُ ُ ْ َْ َِ َوالذين ال يدعون مع * ْ َ َ ََ َ َُّ ْ َ ِ

َاهللا  آخر وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك  َِ َِ ْ ْ َ َّ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َّ َُ ُْ َ َّ َِّ ََّ ًْ َِ ِ ُِ
ِ

ـا امــ ًيلـــق أ َ َ َ ْ ـــان[﴾َ ـــون ﴿:، وقــال تعــاىل ]٦٨- ٦٣:الفرق ُقـــد أفلـــح املؤمن ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ََ ِالـــذين هـــم يف * ْ ْ ُ َ ِ َّ
ُصالهتم خاشعون  َِ َ ْ ِ ِ ُوالذين هم عن اللغو معرضون * َ َِ ْ َ َُ ِْ ْ َّ َِّ ُ ُوالذين هم للزكاة فاعلون * ِ َ َِّ ِ ِ َِ َّ ْ ُ َ َ

ُوالذين هم لفروجهم حافظون *  ُ َِّ ِ َِ َ َْ ُ ِْ ِ َإال عىل أزواجهم أو ما مل* ُ َ َ ْْ َِ ِ ْ ََ َ َّ امهنم فإهنم غري ِ َُكت أ ْ َ ْ َّ ْ ُُ ُِ َ َ ْ َ ْ
ِملــومني  ُ ــك هــم العــادون * َ ُفمــن ابتغــى وراء ذلــك فأو َ ْ َْ َ َ َ َُ َ َُ َ َ َِ ُِ َِ ْوالــذين هــم ألمانــاهتم * ْ َ ِْ ِ َ َ ُ َ َِ َّ

ُوعهدهم راعون  ََ ْ ِ ِ ْ ُوالذين هم عىل صلواهتم ُحيافظون * َ َ َِّ َِ ْ ِْ ِ َ َ َ ََ َ ك هم الوارثون * ُ ُأو ْ َِ َ ُْ ُ َ ِ ُ *
ِالذ ِين يرثون الفردوس هم فيَّ ِْ ُْ َ ْ َ َ َْ َ ُ ُها خالدونِ ِ َ  . ]١١- ١:املؤمنون[﴾َ

ك الـذين هـداهم اهللا ﴿جعلنا اهللا ممن يستمعون القول فيتبعون أحـسنه  ُأو ُ ُ ََ َ ِْ َِّ ََ ُ

ك هم أولوا األلباب َوأو ْ ْ َْ ُ ََ ُ ُْ ُ َ ، اللهم اقـسم لنـا مـن خـشيتك مـا حتـول بـه بيننـا وبـني ﴾ِ
 .آمني .. بلغنا به جنتك معاصيك ومن طاعتك ما ت

 

ٌ رجـــــل أخــــــذ مـــــن مــــــال غـــــريه بغــــــري إذنـــــه وبــــــدون علمـــــه ، ثــــــم تــــــاب وأراد أن 
ّيعيد املال إىل صاحبه فهل ال بد له أن خيربه أم يكفي أن يرد املال بأي طريقة 

 بحيث ال ينكشف أمره ؟
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: رده ، وال جيـب َمـن أخـذ مـال غـريه وجـب عليـه 
.. ، ويكفـــــي جمــــــرد الـــــرد لتربئـــــة الذمــــــة  إخبـــــاره وقــــــت الـــــرد إليـــــه بأنــــــه أخـــــذهعليـــــه

لكـن ال بـأس بإعالمــه إن أمـن حـدوث مــشاكل فـإن ظـن حــدوثها فـال حاجــة 
 .واهللا تعاىل أعلم. إلعالمه 
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 ا واالنتفاع هبا ؟؟ما الدليل عىل نجاسة الكالب؟ وهل جيوز استخدامه

:  قـد ورد يف معنـى احلـديث أن النبـي صـىل اهللا عليـه
ــــــال  ــــــلم قــ ــــــه وســ ــــــروه «: وعـــــــىل آلــ ــــــبعا وعفــ ــــــسلوه ســ ــــاء فاغــ ــ ــــــغ الكلــــــــب يف اإلنــ ًإذا ولــ

ــــــالرتاب ــ ــــة بـ ــ ــــــة، »الثامنــ ــــــــب «: ويف روايــ ــــــغ الكلـ ــــــدكم إذا ولــ ــ ــــاء أحـ ــ ــــــور إنــ ــ ــــــه طهـ ــ أن فيـ
 وسالمه عليه وعىل آله أنه قال ً، وروي أيضا عنه صلوات اهللا»ًيغسل سبعا

ًأن يغـسل منـه ثالثـا أو مخـسا أو سـبعا«: يف الكلـب يلـغ اإلنـاء  ً ً  ذكـر كـل ذلــك »ُ
ــــــه  ــــــال فيـ ــــــه ال : يف شــــــفاء األوام ، وقـ ــــــيهم الـــــــسالم يف أنـ ــــا علـ ــ وال خـــــــالف بـــــــني أئمتنـ

 .جيب التعفري بالرتاب وأنه ال جيب عىل ما زاد عىل الثالث 

 . ار تدل عىل نجاسة الكلب وإمجاع العرتة وهذه األخب

 ويف شــــفاء األوام ًهـــذا ، وقــــد ذكــــر يف االنتــــصار حــــديثا عــــن رســــول اهللا 
ــــــال  ــ ــــــضا ، قــ ــ ــــــي : ًأيــ ــ ــ ــــــم روي أن النبـ ــ ــ ــــــي إىل دار فلـ ــ ــــــاب ودعــ ــ ــ ــــــي إىل دار فأجـ ــ  دعــ

ــــــال ــــــه يف ذلـــــــك ، فقــ ــــــل لــ ــــــا(:جيـــــــب فقيــ ــــــالن كلبـ ــــــالن ) ًإن يف دار فــ ــــــل ويف دار فــ فقيــ
 ).ا ليست بنجساهلرة ليست بنجسة أو إهن: (هرة، فقال

ال جيــــــوز التلـــــبس بــــــالنجس املعلـــــوم أنـــــه فـــــدل ذلـــــك عــــــىل نجاســـــة الكلــــــب ، و




 ٣٨        

 

َوالرجز﴿ :لقوله تعاىل  ْ ْفاهجر َُّ ُ ْ َ﴾. 

ــــــــصيد  ــ ــــــتخدامه للــ ــ ــ ــــــــب واسـ ــ ــــــيم الكلـ ــ ــ ــــــواز تعلـ ــ ــ ــــــىل جــ ــــ ــــــــت عـ ــ ــــــد دلـ ــ ــ ــــة قـ ــ ــ ــ إال أن األدلـ
واحلراسـة والبحـث عــن املخـدرات واملتفجــرات ونحـو ذلــك واإلمجـاع منعقــد 

ــــــ ــــــل باخلـ ــــــرر يف ُعـــــــىل ذلـــــــك ، فيعمـ ــــــو مقــ ــــــام هـ ــــــي كـ ــــــيام بقـ ــــام فـ ــ ــــــه وبالعـ ــــــيام تناولـ اص فـ
األصــول ، مـــع بقـــاء حكـــم نجاســـته إذ يمكـــن اســـتخدام الكلـــب فـــيام ذكـــر دون 

 .ملسه أو ملسه بحائل أو غسل اليد بعد ملسه للرضورة واهللا تعاىل أعلم 

 

   يف طريقة تطهري املالبس-عافاكم اهللا-أفتونا

ًذه املالبـس ثــم غـسلها يــدويا ثـالث مــرات باملـاء فقــط فهـل البـد مــن عـزل هــ. أ

مع عرصها بعد كل غسلة، بام حتمله هذه الطريقة من مشقة واستنزاف 
ــــــو  ــ ــ ــ ــــــام هــ ــ ــ ــ ــــــصابون كـ ــ ــ ــ ــــاء والـ ــ ــ ــ ــ ــــــسالة باملـ ــ ــ ــ ــــــسلها يف الغـ ــ ــ ــ ــــــي غــ ــ ــ ــ ــــــه يكفـ ــ ــ ــ ــــــامء، أم أنـ ــ ــ ــ ــــــر للـ ــ ــ ــ أكثـ

 !املشهور بني الناس؟

يف حــال صـــحت طريقــة الغـــسالة؛ فهــل يـــصح غــسل مالبـــس أخــرى غـــري . ب
 . معها، أم البد من عزهلامتنجسة 

ًوهل البد من أن يكـون املـاء الـذي تغـسل بـه غـري مـستعمل سـابقا لغـسيل . ج ُ ُ
ــــــة أو  ــ ــــة الثانيـ ــ ــ ــــــي الدفعـ ــــــسة هــ ــ ــــــــس املتنجـ ــــــون املالبـ ــــــــصح أن تكــ ــــه يـ ــ ــ ــــا، أم إنـ ــ غريهــ
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 . الثالثة يف الغسالة

:  ُيف العـادة كـام نعلـم مـن تغـسيل الثيـاب أهنـا تغـسل
َة بالصابون ثم تنشف قدر املستطاع، ثم تغـسل ثانيـة باملـاء القـراح ثـم يف الغسال َ ُ

ًتنــــشف قــــدر املــــستطاع، ثــــم تغــــسل ثالثــــة باملــــاء القــــراح أيــــضا ثــــم تنــــشف ثــــم تنــــرش 
ــــــو . ّعــــــىل احلبــــــال لتجــــــف ــــــي غــــــسلها يف الغــــــسالة ولـ ــــإذا كــــــان األمــــــر كــــــذلك فيكفـ ــ فـ

ُكـــان بعــــضها متنجــــسا ألنـــه يمــــر باملراحــــل الـــثالث التــــي تــــزال هبـــ ا النجاســــة غــــري ً
، وإذا ًليــــه رشعــــا يف غــــسل وإزالــــة النجاســــةبالواجــــب عاملــــرؤ املرئيــــة، وقــــد أتــــى 

 .أراد أن يعزل املتنجس فيغسله حلاله فال بأس، عىل ما به من مشقة

ــــا أوال، ثـــــم تغـــــسل الثيــــــاب يف  ـــــة مرئيـــــة فالواجـــــب إزالتهــ ًوأمـــــا إذا كانـــــت النجاسـ
 . الغسالة كام تقدم

 

وهــــــو نتــــــف شــــــعر العانــــــة ألن املـــــــرشوع » وحيــــــرم الــــــنمص«: قــــــال يف األزهــــــار 
ــــــسمى  ــ ــ ــــا يـ ــ ــ ــــــطة مــ ــ ــ ــــــــف بواسـ ــــــن ينتــ ــ ــ ــــــري ممـ ــ ــ ــــــن كثـ ــــــامذا عــــ ــ ــ ــــــه، فـ ــ ــــــالوة«حلقــ ــ ــ أو آالت » احلـ

 !النتف؟

:  ًالـذي يظهـر مـن حتـريم الـنمص أن فيـه تغريـرا مـن
ــــر  حيـــــث إبــــــداء الــــــصورة عــــــىل غــــــري مــــــا خلقــــــت عليــــــه وجبلــــــت عليــــــه، وال يظهــ

ًذلك إال فيام كان باديا للعيان، أما إزالة شعر العانة، فالظاهر أنه ال مانع من 
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 . أن يزال بأي يشء

ــــــون  ــــــري لــ ــــــن حيـــــــث األمل أو مـــــــن حيــــــــث تغـ ــــــة مــ ــــــنمص يــــــــرض بالعانـ ــــــان الـ ّوإن كـ
 . اجللد أو ما شابه فإن ذلك حيرم واهللا تعاىل أعلم

 

زوج العــاجز عــن القيـام بحاجتــه، حتــى عــن التنـزه مــن النجاســة بعــد أبـو الــ
فهل جيوز لزوجة ابنه أن تفعل ما يلزم من حتفيظه وتطهريه .. قضاء احلاجة

.. ٌولكــنهن بعيــدات عنـــه» بنـــات«وهــي تــرى العــورة؟ مـــع العلــم أن لــه أقــارب 
 . أفتونا عافاكم اهللا

 ونحوها؟ املسائل هذه يف الرشع قول فام

:  ًإذا وصـل املـرء إىل حالـة ال يـستطيع معهـا تنظيـف ُ
نفسه ، وإزالة النجاسة عنه ، فالواجب عىل زوجته أن تقوم بتنظيفه وإزالة 

، فإن مل يكن له زوجة ي التي جيوز هلا النظر إىل عورتهاسة عنه ، ألهنا هجالن
 أوالده القيام هبذا وحالته ال تسمح له بالزواج أو مل جيد زوجة فالواجب عىل

هــذا األمــر ولــو يتــدابروا األمـر الســيام الــذكور فــيام خيــص عورتــه ، وعلــيهم أن 
ًبأن يتناوبوا يوما بعد يوم أو يومني يومني أو أسبوعا بأسـبوع وهكـذا ، ويف  ً

ّويتحتم األمر عنـد ، وعليهم وزر كبريآثمون حالة امتناعهم عن ذلك فإهنم 
قــيم عنــد أبيــه فــيام خيــص العــورة ، وبقيــة األشــياء هــذه احلــال عــىل االبــن الــذي ي
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ــــا  ــــا زوجــــــة االبــــــن، وإذا وصـــــل األمــــــر إىل حالــــــة ال يوجــــــد فيهــ يمكـــــن أن تقــــــوم هبــ
َأحــــد يقــــوم بالواجــــب واألمــــر رضوري يـــــستدعي إزالــــة القــــذارة عنــــه وحتفيظـــــه  ٌ
َجاز عند ذلك أن تقوم زوجـة االبـن هبـذا، رشط أن تـأمن عـىل نفـسها الفتنـة  َ

العـــورة بيـــدها، بـــل بحائــــل ؛ بكـــيس أو نحـــوه ، فعنـــد الــــرضورات ، وال تبـــارش 
 . تباح املحظورات، واهللا أعلم

 

 ُ إن علم وجود مادة كحولية فيه ؟"الُكالنية"هل جيوز استخدام العطر 

:  امجـع علـامء املـسلمني عـىل أن اخلمـر حـرام ، وعـىل
ــــته ؛ فـــــــذهب أن العلــــــة  يف حتريمــــــه هــــــي اإلســــــكار ، غــــــري أهنــــــم اختلفــــــوا يف نجاســ

ــــــبخ ،  ــ ــــــي الطــ ــ ــــــة ؛ وهـ ــ ــــــكار باملعاجلــ ــ ــــــة اإلسـ ــ ــــــل إىل حالــ ــ ــــــــس  إذا وصـ ــــــه نجــ ــ ــــــوم إىل أنـ ــ قـ
ًوغـــري نجــــس إن كـــان مــــسكرا بطبعــــه دون معاجلـــة كاحلشيــــشة والبـــنج كــــام هــــو 

ْيا أهيا الذين آمنوا مفهوم األزهار ، واستدلوا بقوله تعاىل ﴿ َُّ َ َ َِ
َ ُّ ُإنام اخلمر واَمليرس َ

ِ ْ َْ ُ ْ َ ْ َ َّ ِ

ــــم  ـ ـ ـ ــ ــــاجتنبوه لعلُك ـ ـ ـ ــ ــــشيطان ف ـ ـ ـ ــ ــــل ال ـ ـ ـ ــــن عمــ ـ ـ ـ ـــــس مــ ـ ـ ـــــصاب واألزالم رجــ ـ ـ ــ ْواأل َ ِّ َُّ َ َ ََ ُ ُ ْ ْ ْ ٌ ْ َ ُ َ َِ َ ِ َّ ِ ََ ِْ َ َ

ُتفلحون ِ ْ ْ أي غسل – برحض ، وألمره ]٩٠:املائدة[﴾ُ  آنية أهل الكتاب ، –َ
ــــــل  ــ ــــا قيــ ــ ــ ــــــر : ملــ ــ ــ ــــــون اخلنزيـ ــ ــــــر ويطبخــ ــ ــــــــرشبون اخلمــ ــ ــــــم يـ ــ ــــا .. إهنــ ــ ــ ــ ــــــوم إىل أهنـ ــ ــــــــب قــ وذهــ

يست نجسة وأجابوا عن الدليل األول بأن رجسية اخلمر كرجسية ما ذكر ل
معـه يف اآليــة وهــي األنــصاب واألزالم ، وهــي حجــارة ليــست بنجــسة ، وإنــام 

ــــــالرجس  ــ ــــــراد بـ ــ ــــــراد أن : املـ ــ ــــــتعامهلا ، واملــ ــ ــــا واسـ ــ ــ ــــا وتعظيمهـ ــ ــ ــــا ونفعهـ ــ ــ ــــــاد رضهــ ــ ُاعتقـ ُ




 ٤٢        

 

ــــــرام ــــــر حــ ــــــذلك رشب اخلمـ ــــــرام ، وكــ ــــا حـ ــ ــــا ونفعهــ ــ ــــــاد رضهـ ــــــتعامهلا واعتقــ  ، ومل َاسـ
تدل اآلية رصاحة عىل نجاسة اخلمر كـدالالهتا عـىل حتريمهـا ، وفـرق بـني مـا 

ــــابوا  ــ ــ ــــــام أجـ ــــــرى ، كــ ــ ــــــة أخـ ــ ــــــرام لعلـ ــــــو حــ ــ ــــــنام هـ ــ ــــــته وبيـ ــــــرام لنجاســ ــ ــــــو حـ ــــــر : هــ ــ أن األمـ
ًبغـسل آنيــة أهــل الكتــاب إنـام هــو إلزالــة مــا تبقــى مـن املحــرم حــذرا مــن تناولــه  ّ

 .ال ألهنا متنجسة 

اخلمـر نجـسة لآليـة الكريمـة ، إذ ال خمـصص أن : والـذي نـراه ونجـنح إليـه 
ُواضح حيمل الرجس فيها عىل التحريم فقـط ، بـل حيمـل عـىل مجيـع معانيـه ؛  ُ

ِ لــو كـان معنـى الـرجس هــو حتـريم رشهبـوهـي النجاسـة والتحـريم ، إذ ا فقــط  ، ُ
ــــــام ورد يف  ــ ــــــرى كــ ــ ــــــراض أخـ ــ ــــــا يف أغــ ــ ــــــاع هبـ ــ ــــا  واالنتفــ ــ ــ ــــــاع بثمنهـ ــ ــــا واالنتفــ ــ ــ ــــــاز بيعهـ ــ ُجلـ ُ ُ

ــــا الــــسؤال مــــن جع لهـــــا يف العطــــور ليتعطـــــر النــــاس هبــــا ، وقـــــد ورد يف احلــــديث مـ
 أنه سمع رسول اهللا : يدل عىل هذا كقول جابر بن عبداهللا عند اجلامعة 

يــــا رســــول : إن اهللا حــــرم بيــــع اخلمـــر وامليتــــة واخلنزيــــر واألصـــنام فقيــــل «: يقـــول 
ستصبح اهللا أرأيت شحوم امليتة ، فإنه يطىل هبا السفن ويدهن هبا اجللود وي

 فأفـاد احلـديث أن حتـريم اخلمـر وامليتـة واخلنزيـر »هو حرام: هبا الناس ، فقال 
ال خيتص بتحريم رشب اخلمر وأكل امليتة واخلنزير ، بل يتعدى إىل كل فعل 

ــــا أكـــــل امليتـــــة واالنتفـــــاع هبــــايتع ، وكـــــذلك مـــــن رشب اخلمـــــر وبيعهـــــا وأكـــــل لــــق هبـ
ُفاجتنبوه﴿ :وقوله تعاىل . .ثمنها والتعطر هبا واملالبسة هلا وغري ذلك  ُ ِْ َ  بعد ﴾َ

ٌذكر رجسيته أمر بعدم القرب منه من كل الوجوه ؛ سواء من جهة الرشب 




 ٤٣ 

 

ٍومـا مــن شــك أن  .. أو البيـع والــرشاء أو التلــبس بـه أو االنتفــاع بــه يف أي يشء 

 .من تعطر به أو جعله مع العطر ، فإنه مل جيتنبه وخالف أمر اهللا باجتنابه 

ً مـا إذا كـان اخلمـر نجـسا باملعاجلـة وهـي الطـبخ ، وغـري نجـس ُ مسألةيوبق
ــــــه  باإلســــــكارح يل أنــــــه مهــــــام أن التحــــــريم متعلــــــقبغــــــري طــــــبخ ؛ والــــــذي يتــــــض ، فإنـ

ِّنجــــــس ســــــواء كــــــان بطــــــبخ أم بغــــــري طــــــبخ لألمــــــر باجتنــــــاب كــــــل مــــــسكر ، وعــــــدم 
ِّحليـة االنتفـاع بــه مـن كـل الوجــوه ، عـىل أن األصـل يف اخلمــر التحـريم بعـد مــا  ِّ

 .. رد التنزيل ، والقول بنجاستها يوافق األصل وهو التحريم و

ُ والكحـول ومـا عمـل عملهـا الــشبهةويف األخـري ؛ أقـل أحـوال نجاسـة اخلمـر َ ،
ّواملؤمنون وقافون عند الشبهات ، وما قيل يف اخلمر يقال يف الكحول املستخدم 

 .أعلم واهللا تعاىل . ًيف العطور سواء كان مسكرا بطبعة أو باملعاجلة 

 

 ايام ثم ٧ جاء حيضها )اللولب( أيام ، وبعد أن ركبت ٧ٌامرأة حيضتها 
ً فصلت ويف اليوم التاسع رأت دما "الطهرة"رأت   فام احلكم ؟ .. ّ

:  جـاء يف احلـديث عـن عـروة عـن عائـشة أن فاطمـة
ّإن دم احلـيض دم أسـود ، « قال هلـا بنت أيب حبيش كانت تستحاض ، ف

َيعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر فتوضئي وصـيل ْ ُ« 
َيعرف(وقوله  ْ ّ، كام فرسه العالمة حممد بن اسامعيل األمري يف حاشيته عىل ) ُ




 ٤٤        

 

له رائحة نتنة ، وعىل ضوء هذا احلديث :   أي - هبذه الصيغة -ضوء النهار 
ــــــول ــ ــ ــ ــــــن رســ ــ ــ ــ ــــــوارد عــ ــ ــ ــ ــــــرأة  اهللا الــ ــ ــ ــ ــ ــــــالزم أن املـ ــ ــ ــ ــــــىل أن الــ ــ ــ ــ ــــــرأة عــ ــ ــ ــ ــــــذه املــ ــ ــ ــ ــ ــــــل هـ ــ ــ ــ  فلتعمــ

ــــــه وتــــــــصيل  ــــــسل منــ ــــــرا ، تغتــ ــــــاقي طهــ ــــــضا والبـ ــــا حيــ ــ ــــــدر عادهتــ ــــــل قــ ًاملـــــــستحاضة جتعــ ً
: ت حبيش أهنا قالت لرسول اهللا ًوقد ورد أيضا عن فاطمة بن، وتصوم

إنـام ذلـك عــرق وليـست بحيـضة ، فــإذا « : ال أطهـر أفـأدع الـصالة ؟ فقــال 
ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــضة فـ ــ ــ ــ ــــــــت احليـ ــ ــــــدم أقبلــ ــ ــ ــ ــــــك الـ ــ ــ ــ ــــــــسيل عنـ ــ ــــــدرها فاغــ ــ ــ ــ ــــــــب قـ ــ ــ ــــــــصالة ، وإذا ذهـ ــ دعي الــ

ولعــل الــدم ..  واحلــديثان مرويــان مــن كتــب أهــل البيــت ويف املــسانيد»وصـيل
ٍ وفـــساد ولــــيس ٍ عـــن وضـــع اللولـــب املـــذكور فهـــو دم علـــةجالـــذي راتـــه املـــرأة نـــات

 .واهللا أعلم. بحيض 

 

 التبول قبل الغسل واجب أم ال ؟

:  اختلـف العلـامء يف وجـوب التبـول قبـل الغـسل مـن
اجلنابة ؛ فمنهم من ذهب إىل وجوبه ، وأنه إذا اغتسل اجلنـب قبـل أن يبـول 

 ُثـــم بــــال ، فإنــــه جيـــب عليــــه أن يعيــــد الغــــسل ، واســـتدل بــــام روي عــــن النبــــي 
 إذا جـــامع أحــــدكم ، فـــال يغتــــسل حتـــى يبــــول ، وإال تـــردد بقيــــة املنــــي«: أنـــه قــــال 

ــــــه ــ ــ ــ ــــــه داء ال دواء لــ ــ ــ ــ ــــــون منــ ــ ــ ــ ــــــادة ، . »فيكـ ــ ــ ــ ــــــد واإلفــ ــ ــ ــ ــــــاهللا يف رشح التجريــ ــ ــ ــ ــــــد بــ ــ ــ ــ رواه املؤيـ
 .حكام واإلمام القاسم يف االعتصاموأمحد بن سليامن يف أصول األ




 ٤٥ 

 

ًومـــنهم مــــن قـــال بعــــدم وجوبــــه لعـــدم صــــحة احلـــديث عنــــده ، ورجوعــــا إىل 
ــــــلية  ــ ــــــرباءة األصـ ــــــيس .. الــ ــ ــــــستحب ولـ ــ ــــــسل مـ ــــــل الغــ ــ ــــــول قبـ ــــــدي أن التبــ ــ ــــــراجح لـ ُوالــ ّ

ــــا ب ُواجــــب ، وأن األمـــــر بـــــالتبول قبـــــل الغــــسل لإلرشـــــاد ال للوجـــــوب ؛ بـــــدليل مـ
: ، أي »وإال تردد بقية املني فيكون منه داء ال دواء له.. « بعده وهو قوله 

وإىل هــذا ذهــب ..  حتـى ال حيــدث منــه داء ال دواء لــه  مــن بقـاء املنــي يف الــذكر 
اســتحبابه اإلمــام زيــد عليــه األمــري احلــسني يف كتابــه شــفاء األوام ، وذهــب إىل 

، وإن مل ُّحــــــب للجنـــــب أن يبــــــول قبــــــل أن يغتــــــسلُأ«: الـــــسالم وقــــــال يف مــــــسنده 
 .»يفعل أجزأه الغسل

ــــــل  ــ ــ ــــــول قبـ ــ ــ ــــــوب التبـ ــ ــــــــيض وجــ ــ ــــــذكور يقتـ ــ ــ ــــــديث املـ ــ ــــــر يف احلــ ــ ــ ــــــرض أن األمـ ــ ــ ــــــو فـ ــ ُولــ
ــــــه إذا  ــــــول ، أو عـــــــىل أنـ ــــــل التبـ ــــــدم إجــــــزاء الغـــــــسل قبـ ــــــدل عـــــــىل عـ ــــــه ال يـ الغــــــسل ، فإنـ

ــــــم ــــــول ثـ ــــــل أن يبـ ــــــادة الغـــــــسل اغتــــــسل قبـ ــــــه إعـ ــــــه جيـــــــب عليـ ــــــد الغـــــــسل فإنـ ــــــال بعـ ..   بـ
ــــــي أن  ــــه أنــــــه جيــــــب عــــــىل الرجــــــل املمنـ ــــا فيــ فاحلــــــديث مل يــــــدل عــــــىل هــــــذا ، وغايــــــة مــ
يبول قبل أن يغتسل حتى ال يعرض نفسه ملرض خطري من بقاء وتردد املنـي 

ًيف ذكره ، فيكون التبول واجبا يف حد ذاته ال رشطا يف صحة الغسل  مثله / ً
، وغـــــري ًمـــــع عـــــدم كونـــــه رشطـــــا يف صـــــحة النكـــــاحملهـــــر يف النكـــــاح مثـــــل وجـــــوب ا

 .املراد اإلشارةذلك كثري وإنام 

ــــــد أن اغتــــــسل فــــــال جيـــــــب عليــــــه إعــــــادة الغـــــــسل ..  نعــــــم  ّوإذا تبــــــول الرجــــــل بعـ
ــــاع  ــ ــــــرج لـــــــشهوة ، واإلمجــ ــــــول مل خيــ ــــــع البـ ــــــرج مــ ــــــذي خـ ــــــي الــ ــــــدليل ، وألن املنـ ــــــدم الــ لعـ

شهوة ال بغــــري شــــهوة ، واألمـــــر منعقــــد أنــــه ال يوجــــب الغــــسل إال اإلمنـــــاء مــــع الــــ
 .واهللا أعلم . واضح وال حيتاج إىل مزيد إيضاح 




 ٤٦        

 

 

 

 البعض يصلون صالة اجلمعة خارج اجلامع إما؛ 

ًلكونه متأخرا أراد أن ال تفوته الصالة فصالها خارجا. أ ً . 

ًأو لكونه بائعا مقوتا يبيع ويشرتي أثنـاء اخلطبـة ح. ب تـى إذا أقيمـت الـصالة ًّ
ّاختذ له مكانا بجوار اجلامع وصىل ً. 

 . أو ألنه ال مكان له داخل اجلامع فصىل خارجه. ج

 أفتونا عافاكم اهللا يف هذه املسألة يف حاالهتا الثالث؟ 

:  ،وجـوب صـالة اجلمعـة معلـوم مـن الـدين بالـرضورة
، »معة كفارة ملا بيـنهام مـا اجتنبـت الكبـائرأن اجلمعة إىل اجل«وقد ورد يف فضلها 

وهي واجبة عىل من بلغ احللم من . وغري ذلك كثري، والسؤال مل يتطرق لفضلها
الرجال؛ فال جيوز للمسلم أن يتخلف عنها أو يتأخر لغري عذر رشعي كمرض 

ــــــك ـــــو ذلــ ــ ــــــفر ونحــ ـــــــيش أو . أو ســ ــــــــرشاء أو التمــ ــــــع والـ ــــــل البيــ ــ ــــــن أجـ ــ ــــا مـ ــ ــــــأخر عنهــ ــــا التـــ ــ ــ ّأمـ
ك ال جيـــوز، وقــــد ورد بخـــصوص البيــــع والـــرشاء أثنــــاء اجلمعـــة قولــــه الـــرحالت فــــذل

ِيا أهيا الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسـعوا إىل ذكـر اهللا ﴿: تعاىل ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِْ َ َ ْ َ َّ َ َْ ُ ََ َ َُّ ْ ِ ُ ُ َ ُّ َ

ُوذروا البيع ذلُكم خري لُكم إن كنـتم تعلمـون ْ ْ ْ َُ َّ َ ْ َْ َ ْ َ ََ ُ ُ ِ ٌ ْ َ أمـر اهللا بـرتك البيـع فقـد . ]٩:اجلمعـة[﴾ِ




 ٤٧ 

 

َوالرشاء وقت صالة اجلمعة، وهنى عن ذلك ، وفاعل ذلك يكون قد خالف أمر 
اهللا وارتكب املحظور وتعدى حدود ما أنـزل اهللا؛ سـواء كـان ممـن يبيـع القـات أو 
يــشرتيه أو مـــن يبيــع أي ســـلعة أخــرى ويـــشرتي؛ فــذلك ال جيـــوز ألن فيــه املخالفـــة 

ّاجلمعة، حيث أن اهللا قد فضل يوم اجلمعة عـىل املذكورة، وانتهاك حرمة صالة 
 . ُسائر األيام، وورد يف ذلك أن أفضل يوم يوم اجلمعة إىل غري ذلك

واملــــسلم هــــو الـــــذي يعظــــم حرمـــــات اهللا وحيــــرتم شـــــعائر اهللا؛ فيتهيــــأ للجمعـــــة 
ًبالغسل والتطيب واحلضور مبكرا ليجد املحل املناسب يف الصفوف األوىل 

ينتفع هبا ويؤدي الصالة، وينقلـب مـن املـسجد إىل بيتـه ليستمع إىل اخلطبة و
ــــــأجور ــ ــــــل مـ ــ ــــــور وعمــ ــ ــــــذنب مغفـ ــ ــــــــصالة . بـ ــــــد الــ ــ ــــــــشرتي بعـ ــــــع أو يــ ــ ــــإذا أراد أن يبيـ ــ ــ فــ

ُفإذا قضيت الصالة فانتـرشوا يف األرض وابتغـوا ﴿: فذلك مباح له قال تعاىل ََ َ ُْ َ َّ َِ ْ َ ِ
ُ

ِ َ ُ َ َِ ِ ِ

َّمن فضل اهللا واذكروا اهللا كثريا لعلُك َّ ْ ََ ًَ َ
ِ َِ ُُ

ِ ِ ُم تفلحونْ ِ ْ ُ   .]١٠:اجلمعة[﴾ْ

ــــــالة  ــ ــ ــــــيام صــ ــ ــ ــــــا السـ ــ ــ ــــــــصلوات مجيعهــ ــ ــــــأن الـ ــ ــ ــــــاون يف شـ ــ ــ ــــــوز التهــ ــ ــ ــــــي وال جيـ ــ ــ وال ينبغـ
ًاجلمعـة، ألن يف احلفــاظ عليهــا رسا عظــيام ورابطــا وثيقــا بــني العبــد وربــه، ويف  ً ًً
ــــه بـــــام أمرنـــــا أن نتقـــــرب بـــــه إليــــــه،  ــــا تعـــــرض لرمحـــــة اهللا، وتقـــــرب إليــ ٌاحلفـــــاظ عليهـ َّ ٌُّ َ

 . ا الزلفى من اهللا، والفوز برضاه جل وعالاألمر الذي يكسبن

وما ورد يف السؤال عن الصالة خارج املسجد، فإن صالة اجلمعة خارج 
، ً ظهــــرااملـــسجد لغـــري عـــذر رشعـــي ال تـــصح، وعـــىل مـــن فعـــل ذلـــك أن يعيـــدها

ــــإذا  َألن مـــــن رشط صــــــالة اجلمعــــــة احلــــــضور إىل املــــــسجد، واســــــتامع اخلطيــــــب، فــ




 ٤٨        

 

ــــــئ ــــــأن يمتلــ ــــــي كــ ــــــذر رشعــ ــــــاك عــ ــــــان هنــ ــــــازت كــ ــ ــــــه جـ ــــــال فيــ ــــــه حمــ ــــــد لــ ــــــال جيــ ً املــــــــسجد فــ
 . ًالصالة خارجه برشط أن يكون املكان طاهرا وأن تتصل الصفوف

وكـــــام قلـــــت ال جيـــــوز التهـــــاون والتكاســــــل والتـــــأخر لغـــــري عـــــذر، كـــــام ال جيــــــوز 
ــــــن أيب  ــ ــــا؛ فعـ ــ ــــــــف عنهــ ــــــن ختلـ ــــــىل مــ ــ ــــــشديد عـ ــــــي والتــ ــ ــــــد ورد النهـ ــــا وقــ ــ ــ التخلــــــــف عنهـ

ً تــــرك ثـــــالث مجــــع هتاونــــا هبـــــا مــــن« : قـــــال رســــول اهللا : اجلعــــد الــــضمري قــــال
ً، وورد أيـــضا عــــن ابـــن عبـــاس وابــــن عمـــر ريض اهللا عــــنهام »طبـــع اهللا عـــىل قلبــــه

ــــــم « قــــــال وهــــــو عـــــــىل أعــــــواد منــــــربه أن رســــــول اهللا  ِلينتهـــــــني أقــــــوام عــــــن ودعهـ َ َ
» اجلمعــــات أو ليخــــتمن اهللا عــــىل قلــــوهبم وليكــــونن مــــن الغــــافلني) أي تــــركهم(

 .روامها النسائي ومسلم

 

 الـشهر الكـريم هال حـدثتمونا عـن فـضل هـذا.. عن شهر شعبان املبارك  
 .، وليلة النصف منه

 ِيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا إليه ﴿قال تعاىل َِ ْ ْ ُ ْ َِّ ُ َ َّْ َُّ َ ََ ُ َ َ َ

ُالوسيلة وجاهدوا يف سبيله لعلُكم تفلحـون َ َ َ َِ ِْ َّ َ ْ َ َ ُْ ُْ َِ ِِ ِ  وطلـب القـرب مـن  ،]٣٥:املائدة[﴾ِ
 عبـدي بمثــل َّتقـرب إيل مـا« ويف احلـديث الــرشيف ، اهللا ال يكـون إال بطاعتـه 

: ويف األثـر املوقـوف عـن أمـري املـؤمنني عـيل عليـه الـسالم ،  »ما افرتضته عليـه
ــــه " ــ ــ ــ ــ ــ ــــــامن بــ ــ ــ ــ ــ ــــــاىل اإليــ ــ ــ ــ ــ ــــــبحانه وتعـ ــ ــ ــ ــ ــــــــلون إىل اهللا ســ ــ ــ ــ ــــــه املتوســ ــ ــ ــ ــ ــــــل بـ ــ ــ ــ ــ ــــا توســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــضل مــ ــ ــ ــ  إن أفـ




 ٤٩ 

 

ــــــوله  ــ ــ ــــــاد يف، وبرسـ ــ ــ ــــا واجلهـ ــ ــ ــ ــــــــالص فإهنــ ــ ــــــة اإلخـ ــ ــ ــــــالم وكلمـ ــ ــ ــــــه ذروة اإلسـ ــ ــ ــــبيله فإنـ ــــ ــ  سـ
الفطـرة ، وإقـام الــصالة فإهنـا امللــة ، وإيتـاء الزكــاة فإهنـا فريــضة واجبـة ، وصــيام 
شـــــهر رمـــــضان فإنــــــه جنـــــة مــــــن العقـــــاب ، وحــــــج البيـــــت واعــــــتامره فـــــإهنام ينفيــــــان 
ــــــسأة يف  ــ ــ ــــــال ومنــ ــ ــ ــــــراة يف املــ ــ ــ ــــا مثــ ــ ــ ــ ــــــرحم فإهنــ ــ ــ ــــــلة الــ ــ ــ ــــــذنب ، وصــ ــ ــ ــــــــضان الــ ــ ــــــر ويرحــ ــ ــ الفقــ

 وصـدقة الـرس فإهنـا تكفـر اخلطيئــة ، وصـدقة العالنيـة فإهنـا تـدفع ميتــة األجـل ،
 ..  "السوء ، وصنائع املعروف فإهنا تقي مصارع اهلوان 

وما من شك أن العبد فقري يف كل األحوال إىل اهللا سبحانه وتعاىل ،         
ــــــي  ــ ــــــه ال يكتفـ ــــــه فإنــ ــــــد لربــ ــــــة العبــ ــــــني ، وحلاجــ ــــــة عــ ــــــه طرفــ ــــــستغني عنــ ــــــه ال يــ ــــــاج إليــ حمتــ

ــــــذلك ب ــــا النوافــــــل واملــــــستحبات ليكتمــــــل بـ ــ ــــام بالواجبــــــات حتــــــى يــــــضيف إليهـ القيــ
فسُكم من خري ﴿:  قـال تعـاىل ..أجره عند اهللا وترتفع درجته  ٍوما تقدموا أل ْ َ ْ َِّ ُ َِ ُ ََ ِّ ُ

ــــور  ــــتغفروا اهللا إن اهللا غفــ ــــرا واســ ــــم أجــ ــــريا وأعظــ ــــو خــ ــــد اهللا هــ ــــدوه عنــ ـ ٌجتـ ُ ْ ً َُ َّ ََ َْ َ ًِ ِ َِ َ َُ ْ َ َ َُ َْ ْ َ ُ ِ ِ َ

ِرحيم  .]٢٠:َّزملامل[﴾َّ

ُومــــن تلــــك النوافــــل التــــي رشع التقــــرب هبــــا إىل اهللا تعــــاىل الــــصالة والـــــصيام ، 
ــــــديث  ــــــد ورد يف احلــ ــــا «: وقــ ــ ــ ــــــوا هلـ ــــــات ، فتعرضــ ــ ــــــركم نفحـ ــــــام دهــ ــــــربكم يف أيــ ــ إن لـ

ومـن تلــك األيــام .. »ًلعـل أحــدكم أن يـصيبه منهــا نفحــة ال يـشقى بعــدها أبــدا 
ــــــا ــ ــ ــ ــــــاده نفحــ ــ ــ ــ ــــــىل عبـ ــ ــ ــ ــــا عــ ــ ــ ــ ــ ــــــتح اهللا فيهــ ــ ــ ــ ــــــي يفــ ــ ــ ــ ــــة التــ ــ ــ ــ ــ ــــــري املباركـ ــ ــ ــ ــــــسان واخلــ ــ ــ ــ ــــــرب واإلحــ ــ ــ ــ ت الــ

والرضـــــوان ، شـــــهر شــــــعبان ؛ فقـــــد ورد يف فـــــضله وفــــــضل الـــــصيام فيـــــه روايــــــات 
ــــا مـــــا روي عـــــن رســـــول اهللا صـــــىل اهللا عليـــــه وآلـــــه أنـــــه قـــــال ، كثـــــرية  تقطـــــع «: منهـ
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اآلجـــــال مـــــن شـــــعبان إىل شـــــعبان حتـــــى أن الرجـــــل يـــــنكح ويولـــــد لـــــه وقـــــد خـــــرج 
مل يكــــن «: عطـــا بــــن يـــسار قـــال وأخـــرج ابــــن أيب شـــيبة عـــن  .. »اســـمه يف املـــوتى 

 ينسخ فيه ً يف شهر أكثر صياما منه يف شهر شعبان وذلك أنهرسول اهللا 
 .»آجال من ينسخ يف السنة

مل يكــن رســـول اهللا : وأخــرج ابــن مردويــه وابـــن عــساكر عــن عائـــشة قالــت 
ــــاء يف  ــ ــ ــ ــ ــــــه أرواح األحيـ ــ ــ ــ ــــــسخ منـ ــ ــ ــــه ينــ ــ ــ ــ ــ ــــــعبان ، ألنـ ــ ــ ــــــه يف شــ ــ ــ ــ ــــياما منـ ــ ــ ــ ــــــر صــ ــ ــ ــ ــــــهر أكثـ ــ ــ ًيف شــ

ُ الرجــل يتــزوج وقــد رفــع اســمه فــيمن يمــوت ، وإن الرجــل األمــوات حتــى إن
 وأخـــــرج نحـــــوه ابـــــن جريـــــر والبيهقــــــي يف "حيـــــج وقـــــد رفـــــع اســـــمه فـــــيمن يمــــــوت 

 . ُشعب اإليامن مع اختالف يسري 

وأخرج أبو يعىل عن عائشة أن النبي صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم كان 
ل نفــــس ميتــــة تلـــــك إن اهللا يكتــــب فيــــه كـــــ«: يــــصوم شــــعبان كلــــه ، فـــــسألته فقــــال 

 فهـــــذا ممــــا ورد يف فــــضل شـــــعبان ..»ُ فأحــــب أن يــــأتيني أجـــــيل وأنــــا صــــائمالــــسنة
 ..وصيامه عىل جهة اإلمجال 

 ، فقــد ورد بخـصوص فــضلها أمـا عــن فــضيلة ليلــة النــصف مــن شــعبان
، ثـــري مــن العلــامء عــىل فــضلها ورشفهـــاروايــات عــدة ، وعــىل أساســها اســتند ك

 .بأهنا موضوعةبعضهم   وقال،ّ ضعفها آخرونوإن كان قد

هــــــو مــــــروي يف كتــــــب أهـــــل البيــــــت علــــــيهم الــــــسالم  فمـــــن تلــــــك الروايــــــات مـــــا
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رواه أمحـــد بــــن عيــــسى  غــــريهم ، ومـــن ذلــــك مــــاومنهـــا مــــا هــــو مـــروي يف كتــــب 
ملــــا : بـــن زيــــد عليــــه الــــسالم بـــسنده إىل عــــيل ابــــن أيب طالــــب عليـــه الــــسالم ؛ قــــال 

: البـــاب ، ثـــم قــــال  وقــــرع كانـــت ليلـــة النـــصف مــــن شـــعبان جـــاء رســـول اهللا 
ًيا عيل ابن أيب طالب ويا فاطمة بنت حممـد ؛ خـذا هلـذه الليلـة أهبتهـا ، فإنـه « ُ

 فيغفـــــر _ أي نزلــــت رمحتــــه _إذا كــــان يف هــــذه الليلــــة نــــزل اهللا إىل الــــسامء الــــدنيا 
ــــا كـــــل مـــــا ســــأل  ّطبعـــــا ال يكـــــون إال ملـــــن تعـــــرض  ، وهـــــذا»كــــل ذنـــــب ويعطـــــي فيهـ ً

 . رضع واخلضوع والدعاء والصالة والذكر لرمحة اهللا بالتوبة والتا فيه

ــــا ــ ــــا مـ ــــــال  وفيهــ ــــه بـــــــسنده قـ ــ ــــــاهللا يف أماليـ ــــــد بـ ــــــول اهللا : رواه املرشـ ــــــال رسـ  : قـ
 واملعنى _إن اهللا تبارك وتعاىل ينزل ليلة النصف من شعبان إىل سامء الدنيا «

ــــــه  ــــــول  -نــــــزول رمحتـ ــــــن مـــــــستغفر : فيقـ ــــــل مـ ــــــؤله ، هـ ــــــه سـ ــــــائل فأعطيـ ــــــن سـ ــــــل مـ هـ
ٍئـــب فأقبـــل توبتـــه ، هـــل مـــن مـــدين فأســـهل عليـــه قـــضاء فــأغفر لـــه ، هـــل مـــن تا ْ ِ َ

 . هذه الليلة ورسعة اإلجابة فيهافاغتنموا.. »دينه

رواه اإلمام أبو   ما :ومما ورد يف فضل الصالة يف ليلة النصف من شعبان
قــــال : طالـــب يف أماليـــه بـــسنده إىل كميـــل بـــن زيــــاد عـــن عـــيل عليـــه الـــسالم قـــال 

 النــــصف مــــن شــــعبان مائــــة ركعــــة بــــألف قـــــل مــــن صــــىل ليلــــه« : رســــول اهللا 
هـو اهللا أحــد مل يمـت قلبــه يـوم متــوت القلـوب، ومل يمــت حتـى يــرى مائـة ملــك 
يؤمنونـــه مــــن عــــذاب اهللا تعــــاىل، ثالثــــون مـــنهم يبــــرشونه اجلنــــه، وثالثــــون كــــانوا 
يعـصمونه مــن الــشيطان، وثالثـون يــستغفرون لــه آنـاء الليــل والنهــار، وعــرشة 
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بــــسنده إىل أيب » أخبــــار مكــــة«ى الفــــاكهي يف كتابــــه  ورو..»يكيـــدون مــــن كــــاده
ًقـال حــدثني بـضعة وثالثـون رجــال مـن أصــحاب النبـي صــىل ، حييـى عـن أبيــه 

مـن صـىل ليلـة النـصف مــن «: اهللا عليـه وعـىل آلـه وسـلم ريض اهللا عـنهم قــالوا 
 مائـة )وليلـة النـصف مـن رمـضان(وقـال ابـن أيب سـليمة يف حديثـه  -شـعبان 

 يف كــل ركعـــة عــرش مـــرات ، مل "قـــل هــو اهللا أحـــد" ألـــف مــرة ركعــة ، يقـــرأ فيهــا
ًيمـــــت حتـــــى يعطيـــــه اهللا عــــــز وجـــــل مائـــــة مـــــن املالئكــــــة ؛ ثالثـــــون مـــــنهم يبــــــرشونه  ّ ّ
ّباجلنة وثالثون يؤمنونه من عذاب اهللا عز وجل ، وثالثون مـنهم يعـصمونه 

  .". عاداهمن  دونيمن اخلطايا ، والعرشة الباقية يك

ــــــره الزخمــــــرش ــــا ذكـ ــــا مــ ــــــل هــــــي خمتـــــــصة ": ي يف تفـــــــسريه حيــــــث قــــــال ومنهــ  وقيـ
 ، وأورد تفريــــق كــــل أمــــر حكـــيم ، وفــــضيلة العبــــادة فيهــــابخمـــس خـــصال ؛ 

ًحديثا عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وعىل آله وسـلم فقـال مـن صـىل يف هـذه 
ــــــة ،  ــ ــ ــ ــــــــرشونه باجلنـ ــ ــ ــــــون يبـ ــ ــ ــ ــــــك ؛ ثالثـ ــ ــ ــــــة ملــ ــ ــ ــ ــــــه مائـ ــ ــ ــ ــــــل اهللا إليـ ــ ــ ــــــة أرســ ــ ــ ــ ــــــة ركعـ ــ ــ ــ ــــــة مائـ ــ ــ الليلــ

 النار ، وثالثون يدفعون عنه مكائد الـشيطان ـ ـ وثالثون يؤمنونه من عذاب
 إن اهللا يـرحم أمتـي يف هـذه الليلـة بعـدد ": ً وأورد حديثا فقـال ونزول الرمحة

ًوأورد حـديثا عــن رســول اهللا ،  وحــصول املغفــرة . ."شـعر أغنــام بنـي كلــب 
 إن اهللا يغفــر جلميــع املــسلمني يف تلــك الليلـــة "صــىل اهللا عليــه وعــىل آلــه وســـلم 

ُال لكاهن أو ساحر أو مشاحن أو مدمن مخر أو عاق لوالديه أو مرص عىل إ
وذلــك أنــه :  قــال الزخمـرشي ، ومــا أعطــي فيهــا النبــي مــن متــام الــشفاعة "الزنـا
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ســــأل ليلــــة الثالــــث عــــرش مــــن شــــعبان يف أمتــــه فــــأعطى الثلــــث ، ثــــم ســــأل الرابــــع 
 إال مــــن عـــرش فــــأعطى الثلثـــني ، ثــــم ســــأل ليلـــة اخلــــامس عــــرش فـــأعطى اجلميــــع ،

ومــن عــادة اهللا يف هــذه الليلــة أن : قــال الزخمــرشي . رشد عــن اهللا رشاد البعــري 
ــــــال  ــــــاهرة ، قــ ــــــادة ظـ ــــــزم زيــ ــــاء زمـ ــ ــــا مــ ــ ــــــد فيهـ ــــــر : يزيـ ــــــول األكثــ ــــــإوالقـ ــــــة ن املـ راد بالليلــ

 .املباركة ليلة القدر

 ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي ومما ورد يف فضل ليلة النصف من شعبان
ــــه قــــــال ُيف شــــــعب اإليــــــامن عــــــن عــــــيل إذا  « :قــــــال رســــــول اهللا  : كــــــرم اهللا وجهــ

كانــت ليلــة النــصف مــن شــعبان فقومــوا ليلهــا وصــوموا هنارهــا فــإن اهللا تعـــاىل 
فيقـــول  -أي تتنــزل فيهــا رمحتــه-ينــزل فيهــا لغــروب الــشمس إىل الــسامء الــدنيا 

...  مستغفر فأغفر له ، أال مسرتزق فأرزقه ، أال مبتىل فأعافيه ، أال كذا َالَأ
 .»حتى يطلع الفجر.. أال كذا 

ــــيبة والبيهقـــــي وابــــــن ماجـــــه عــــــن عائــــــشة  ومـــــا أخرجــــــه الرتمـــــذي وابــــــن أيب شــ
 ذات ليلة ، فخرجت أطلبه ، فإذا هو بالبقيع فقدت رسول اهللا : قالت 

ــــــال  ــــــسامء فقــ ــــــه إىل الــ ــــا رأســ ــ ــــ: ًرافعــ ــ ــــــافني أن حييــ ــــــشة أكنــــــــت ختــ ــــا عائــ ــ ــ ــــــاىل يـ ــ ف اهللا تعـ
، ولكنـــي ظننـــت أنــــك أتيـــت بعــــض يب مـــن ذلــــك  مـــا: عليـــك ورســـوله ، قالــــت

إن اهللا عـــــز وجـــــل ينـــــزل ليلـــــة النـــــصف مـــــن شـــــعبان إىل الـــــسامء : نـــــسائك ، فقـــــال 
 .»فيغفر ألكثر من عدد شعر غنم بني كلب  -أي تنزل رمحته-الدنيا 

ــــــال  ــ ــ ــــــر ، قــ ــ ــ ــــــن عمــ ــ ــ ــــــسنده إىل ابــ ــ ــ ــــــــصنعاين بــ ــ ــــــدالرزاق الــ ــ ــ ــــــه عبــ ــ ــ ــــا أخرجــ ــ ــ ــ ــــا مــ ــ ــ ــ : ومنهـ




 ٥٤        

 

 ، وأول ليلة من رجب ، وليلة ُمخس ليال ال يرد فيهن الدعاء ؛ ليلة اجلمعة"
  .."النصف من شعبان ، وليلتا العيدين

:  يقول سمعت النبي :  وما أخرجه اخلطيب يف رواية عائشة قالت 
وليلــــة النــــصف مــــن  ، والفطــــر، يف أربــــع ليــــال ؛ ليلــــة األضــــحىاخلــــري يفــــتح اهللا "

ر ، ينــــــسخ فيهـــــا اآلجــــــال واألرزاق ، ويكتــــــب فيهـــــا احلاجــــــات ، ومل يــــــذكشـــــعبان
 "الرابعة

طلــــع يإن اهللا " ١٣/١٣٥ ج "الــــصحيحة"ومـــا ذكــــره األلبــــاين يف سلـــسلته 
وقال ..  "ليلة النصف من شعبان فيغفر جلميع خلقه إال ملرشك أو مشاحن

ــــــشد :  ــ ــــة يـ ــ ــ ــــــرق خمتلفـ ــــــن طــ ــ ــــــن الــــــــصحابة مـ ــ ــــــة مـ ــ ــــــن مجاعـ ــــــحيح روي عــ ــ ــــــديث صـ حــ
علبــــــة اخلـــــشني وعبــــــداهللا بـــــن عمــــــر ثًبعـــــضها بعـــــضا ، وهــــــم معـــــاذ بــــــن جبـــــل وأبـــــو 

قال .  ثم ساق حديث كل واحد منهم ،بكر وعوف بن مالك وعائشة  أبوو
 بعد أن ذكر بعض ٤/٣٢٥املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ج مؤلف مرعاة 

لكنـه ورد ": قـال ، الروايات يف فضل ليلة النصف من شعبان ومـا قيـل فيهـا 
ــــــــصنف  ــــــر املــ ــ ــــــد ذكـ ــ ــــــرى، وقـ ــ ــــــــث أخـ ــــــعبان أحاديـ ــ ــــــن شــ ــ ــــــــصف مـ ــــة النـ ــ ــ ــــــضيلة ليلـ ــ يف فـ

ــــــــضها يف  ــــــي بعـ ــ ــــــاىل ، وهــ ــ ــــاء اهللا تعـ ــ ــ ــــا إن شـ ــ ــ ــــا هنـ ــ ــ ــــــنذكر بقيتهـ ــ ــــــــث ، وسـ ــــــــصل الثالـ الفـ
 .بمجموعها حجة عىل من زعم أنه مل يثبت يف فضلها يشء 

علــم إ: وقــال املبــاركفوري يف كتابــه حتفــة األحــوذي رشح جــامع الرتمــذي 
أنـه قـد ورد يف فـضيلة ليلـة النـصف مــن شـعبان عـدة أحاديـث جمموعهـا يــدل 




 ٥٥ 

 

 .ًق بعضا منها وما قيل فيها وسا. ًعىل أن هلا أصال 

ــــاة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاحب مرعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــال صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــره  وقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد ذكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــصابيح بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــشكاة املـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاتيح رشح مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املفــ
وهــــذه األحاديــــث كلهــــا تــــدل عــــىل عظــــم خطــــر ليلــــة : قيــــل فيهــــا للروايــــات ومــــا

النــصف مـــن شــعبان ، وجاللـــة شـــأهنا وقــدرها ، وأهنـــا ليــست كالليـــايل األخـــر 
ــــا بال ــــا ، بـــــل يــــستحب إحياؤهـ عبـــــادة والـــــدعاء والـــــذكر ُفــــال ينبغـــــي أن يغفـــــل عنهـ

 .الخ ...والفكر 

: وذكـر ابــن حجــر اهليثمـي يف فتــاواه بعــد أن ذكـر الروايــات وضــعفها فقــال
ًذه الليلـــة فــــضال، وأنـــه يقــــع فيهـــا مغفــــرة خمـــصوصة ، واســــتجابة هلــــاحلاصـــل أن 

إن الدعاء يستجاب فيها ، : ومن ثم قال الشافعي ريض اهللا عنه ، خمصوصة 
 .املخصوصة ليلتها الصالة وإنام النزاع يف: قال 

ــــــة : قلــــــــت  ــ ــــــضيلة ليلـ ــ ــــا أن فـ ــ ــ ــــــني حقـ ــــا يتبــ ــ ــ ــــــر آنفـ ــ ــــا ذكـ ــ ــ ــــــع مـ ــــــتعراض مجيــ ــ ــــــد اسـ ــ ًوبعـ ً ُ
ُوال يلتفــت ، ينبغــي جتاهلهـا  النـصف مــن شـعبان هلــا أصـل يف الــسنة ، وأنـه ال

 .، واهللا أعلمجيعل إحياءها من البدع واملنكراتإىل كالم من ينكر ذلك و

 

بـــك مـــن عـــذاب القـــرب ومـــن عـــذاب  عـــوذأين إاللهـــم ( :مـــن يقـــول مـــا حكـــم 
  يف الصالة؟؟)جهنم ومن فتنة املحياء واملامت ومن فتنة املسيح الدجال

 : الـدعاء يف الـصالة مـن املـسائل اخلالفيـة بـني علـامء




 ٥٦        

 

 والفجــــر بــــرشط أن يكـــــون َّاملــــسلمني فمــــنهم مــــن رأى أنــــه ال جيـــــوز إال يف الــــوتر
ــــــول اهللا  ــ ــ ــــــن رسـ ــ ــــــام روي عــ ــ ــ ــــــتدلوا بـ ــ ــ ــــــرآن واسـ ــ ــ ــــــن القـ ــ ــــــذه ال « : مــ ــ ــ ــــــالتنا هـ ــ ــ أن صـ

» يصلح فيها يشء من كالم الناس إنام هي التسبيح والتحميـد وقـراءة القـرآن
إن اهللا حيدث من أمره ما يشاء وأن اهللا أحدث أال «: ًوبام روي أيضا أنه قال

ا تــــشهد أحـــدكم فليـــستعد بـــاهللا مـــن أربــــع إذ«ومحلـــوا قولـــه » تكلمـــوا يف الـــصالة
 .عىل أنه بعد الصالة» الخ.. 

ــــــل  ــ ــ ــ ــــــــري قبـ ــ ــ ــــــــشهد األخـ ــ ــــــد التــ ــ ــ ــ ــــــيام بعـ ــ ــ ــ ــــــا سـ ــ ــــــوازه مطلقــــ ــ ــ ــ ــــــــن رأى جـ ــ ــ ــــــنهم مـ ــ ــ ًومــ

 . التسليم

ــــــاري  ــ ــــــديث رواه البخــ ــ ــــــظ حـ ــ ــــــو لفـ ــ ــــــذكور هـ ــ ــــــدعاء املـ ــ ــــــن الـ ــ ــــــسائل مـ ــ ــــــر الـ ــ ــــا ذكـ ــ ــ ومـ
ــــــال  ــ ــــــال قـ ــ ــــــرة قـ ــ ــــــسنده إىل أيب هريـ ــ ــــــسلم يـ ــ ــــــظ ملـ ــ ـــــسائي واللفـ ــ ــــــو داود والنــ ــ ــــــسلم وأبـ ومــ

ــــــول ا ــ ــــــذاب «: هللا رسـ ــ ــــــن عــ ــ ــــــع، مــ ــ ــــــن أربـ ــ ــــــاهللا مــ ــ ــــــستعذ بـ ــ ــــــدكم فليــ ــ ــــــشهد أحـ ــ إذا تــ
النار، ومن عذاب القرب، ومن فتنة املحيا ومن فتنة املامت، ومن فتنة املسيح 

ثـم ليـدع «وزاد النـسائي » إذا تـشهد أحـدكم«إال ان البخـاري مل يـذكر » الـدجال
 . »لنفسه بام بدا له

ث عليــه الــشارع إال أن وال شـك أن الــدعاء بعــد الــصالة منــدوب، وقــد حــ
 . الظاهر من احلديث أن الدعاء بعد التشهد األخري قبل التسليم

وســــاق » االنتـــصار«وقـــد أشـــار إىل ذلـــك اإلمـــام حييـــى بـــن محـــزة رمحـــه اهللا يف 




 ٥٧ 

 

ــــا  ــــا مـ عــــدة اختيـــــارات ألئمـــــة أهــــل البيـــــت علـــــيهم الـــــسالم وعلــــامء اإلســـــالم ومنهـ
 كــــرم اهللا وجهــــه أن الرســــول ذكـــره بقولــــه الــــدعاء الثــــاين رواه أمـــري املــــؤمنني 

اللهــــم اغفــــر يل مــــا قــــدمت ومــــا أخــــرت ومــــا «كــــان يقــــول بــــني التــــشهد والــــسالم 
أرسرت وما أعلنت وما أنـت أعلـم بـه منـي أنـت املقـدم وأنـت املـؤخر ال إلـه 

ِولنكتـــــف : ثــــم قـــــال اإلمــــام حييــــى بـــــن محــــزة بعــــد ذكـــــره للــــدعاء الثالــــث» إال أنــــت

اء يف القعـــــدة األخــــرية ونردفـــــه بـــــاملطلوب هبــــذا القـــــدر مـــــن االختيــــارات يف الـــــدع
 . »االنتصار«إلخ، ويمكن للسائل الرجوع إىل ذلك يف كتاب ... من الدعاء 

ــــــاس يف  ــ ــ ــ ــــــــالم النــ ــ ــ ــــــى كـ ــ ــ ــ ــــــأن معنـ ــ ــ ــ ــــــــصالة بـ ــ ــ ــــــه يف الــ ــ ــ ــ ــــــــن منعـ ــ ــ ــــــــىل مـ ــ ــ ــــــام رد عـ ــ ــ ــ َّوربـ ُ

َّاحلـــــديث الكـــــالم املعتـــــاد مـــــن النـــــاس، فلقـــــد كـــــان املـــــصيل ربـــــام عـــــن لـــــه أن  َ

ــــــرد ا ــ ــــــاحبه يف الــــــــصالة أو يـ ــــــم صــ ــــــو يكلــ ــ ــــــه ونحـ ــــــلم عليــ ــــــــن ســ لــــــــسالم عــــــــىل مـ

ــــــاع إىل اهللا  ــ ــــــــذلك واالنقطـ ــــــــديث بـ ــــــالنهي عــــــــن احلـ ــ ــــــــديث بـ ــــــورد احلـ ــ ذلــــــــك، فـ

سـبحانه وتعــاىل أثنـاء الــصالة، والــدعاء أثنـاء الــصالة نـوع مــن االنقطــاع 

ْادعــوا ربُكـــم  ﴿: إىل اهللا ســبحانه وتعــاىل والتــرضع إليــه، وقــد قــال تعــاىل ََّ ُ ْ

َترضعا وخفية إنه ال  ُ َ ََّ َِ ً ْ ًُ ُّ َُحيب املعتدينَ ْ ُِّ َ ُ ْ ِوادعوه خوفا وطمعا إن رْمحَة ا ﴿، ﴾ِ َّ َ ْ ُ ْ ََ َّ ً َ ًَ َِ َ ُ

ـــسنني ـــن املحــ َقريــــب مــ ِ ِ ِْ َ ٌُ ْ ِ  وهــــو مطلــــٌق فيــــصح أن يكــــون يف الـــــصالة ويف ﴾َ

غريهــــا إال أن النَّــــافني ربـــــام قــــالوا إنـــــام هــــو خــــاص يف غـــــري الــــصالة، وربـــــام 




 ٥٨        

 

وقــــد هنـــــى »  أصــــيلصــــلوا كــــام رأيتمــــوين «ًاســــتدلوا أيــــضا بقــــول النبــــي 

ــــــالقول  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــيهم بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــب علـ ــ ــ ــ ــــــام أجيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصالة، وربـ ــ ــ ــ ــــــاس يف الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــالم النـ ــ ــ ــ ــــــن كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي عـ ــ ــ ــ ــ النبــ

وأنــــه إنـــام هنـــى عـــن كـــالم النــــاس » صـــلوا كـــام رأيتمـــوين أصـــيل«بموجـــب 

ــــــه قــــــال ــــــه أنـ إذا تـــــــشهد أحـــــــدكم « : املعتــــــاد ال الـــــــدعاء، كيـــــــف وقــــــد روي عنـ

 .وهو من هديه يف الصالة» الخ... فليستعذ باهللا من أربع

املسألة كام ذكرت خالفية بني علامء املسلمني وال إنكار يف وعىل اجلملة ف
املسائل اخلالفية والظنية وكل يعمل بام يصح له وجتنح نفسه إليه بعد معرفة 

 .واهللا أعلم. الدليل وما عرضه من األقاويل

 

يتــــــــــــوب التائــــــــــــب إىل ربــــــــــــه فيلزمــــــــــــه قــــــــــــضاء مـــــــــــــا عليــــــــــــه مــــــــــــن الواجبــــــــــــات، ومــــــــــــن ذلـــــــــــــك 

ً إذا التفــــــت وراءه وجـــــــد جـــــــبال مــــــن الـــــــصلوات قــــــد تكـــــــون لـــــــشهور أو الــــــصالة، ولكنـــــــه

أم .. أم دفعـــــــــات .. هـــــــــل دفعــــــــة واحـــــــــدة! فكيــــــــف يقـــــــــضيها؟. لــــــــسنوات أو ربـــــــــام لعقـــــــــود

 ماذا؟

:  الواجب عىل من فاتته الـصالة أن يقـضيها بـدليل
ــــــول اهللا  ــــــالمــــــا روي عــــــن رسـ ــــه قـ ــــا «:  أنــ ــ ــــام عــــــن صـــــــالته أو ســــــهى عنهـ ــ مــــــن نـ

وإذا وجـــب عليــه أداؤهــا أو قــضاؤها مـــع كونــه قــد نـــام » قتهــا حــني يــذكرهافو




 ٥٩ 

 

ــ ــ ــ ــــــال فمـ ــــــل حــ ــــــدا، وعـــــــىل كـ ــــا عمــ ــ ــــــاألوىل إذا تركهـ ــــا فبـ ــ ــــــهى عنهــ ــــا أو سـ ــ ٍعنهـ ــــه ً ــ ن عليــ
ــــــضاء  ــــــضائها فيــــــــصح قــ ــــــل وقــــــــت يــــــــصلح لقــ ــــــة فكــ ــــــلوات فائتــ ــــــصالة صــ ــــــة يف الــ ــ الليلـ

ــــــوم  ــ ــ ــــــــصيل يف اليــ ــ ــــــىل أن يـ ــ ــ ــــــدرة عـ ــ ــ ــــه القــ ــ ــ ــ ــــــان لديـ ــ ــــــحيح، وإن كـــ ــ ــ ــــــــس صــ ــ ــــــار والعكـ ــ ــ النهـ
ــــــن الواحــــــد  ــــه فــــــال بــــــأس وذلـــــــك أحــــــسن ألنــــــه مـ ــ ــــا فاتـ صــــــلوات يـــــــومني أو ثالثــــــة ممــ

ًلكن العلامء رأوا أنه إذا صىل مع كـل فـرض فرضـا . املبادرة يف قضاء ما عليه
ًمما فاته فإنه ال يعد مرتاخيا يف قضاء ما عليه، وملا فيـه مـن التيـسري عـىل العبـد 

بـأس بــه، واهللا وذلـك أعـون لــه يف قـضاء مــا عليـه مــن الـصلوات، وهــو رأي ال 
 .املوفق

 

بعذر املرض ، يرتك بعض املرىض صالته ، سيام مرىض 

 ؟!فام نصيحتكم هلؤالء، ويف مثل حالتهم.. املستشفيات

:  الصالة ال تسقط عن املريض حتى يصل إىل حالة
 ، مــــا عـــدا ذلــــك فــــال ال يـــستطيع معهــــا مـــن اإليــــامء برأســـه، أو حتــــى يــــزول عقلـــه

جيــــوز للمـــــريض أن يرتكهـــــا بحجـــــة أنـــــه مـــــريض، وعليـــــه أن يـــــصيل عـــــىل احلالـــــة 
ًقـائام أو قاعــدا أو مــضطجعا، فالــصالة مل تــسقط حتــى يف احلــرب ، قــال تعــاىل ً ً :

ْحـافظوا عـىل الـصلوات والـصالة الوســطى وقومـوا للــه قـانتني ، فـإن خفــتم ﴿ ُ ُْ ْ ْ َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َ َّ ََ َ َ

ِفر ــاَ ــ ًجــــاال أو ركبان َ ْ َْ ُ َ رجلكــــم أو كنـــتم راكبــــني أأي صـــلوا وأنــــتم متـــشون عـــىل ( ﴾ً




 ٦٠        

 

ُفـإذا أمنـتم فـاذكروا اهللا كـام علمُكـم مـا مل تُكونـوا تعلمـون﴿) عىل الدواب َّ َ ُ َْ ْ َّ ْ ْ َ َ َْ َ ُ َ ُْ َ َ َ َ َُ
ِ َ ِ﴾ ]

وإذا مل يـستطع املـريض الــذهاب إىل احلـامم لغـرض االســتنجاء . ]١٣٩، ٢٣٨:البقــرة
ُ يوضــــيه منكوحــــه ، فـــــإن تعــــذر فيكفيــــه أن يغــــسل وجهــــه ويديـــــه والــــضوء، فإنــــه ُ

ــــــرت ــــــام ذكــ ــــاء كــ ــ ــــــن املــ ــــــه مــ ــــــع متكنــ ــــــرتاب مــ ــــــدل إىل الــ ــــاملتيمم ، وال يعــ ــ ُكـ ْ ِ ْ ــــــذر َ ــــــإن تعــ ، فــ
َّاستخدام املاء تيمم َ ْفاتقوا ا ما استطعتم﴿:  ويصيل عىل احلالة قال تعـاىلَ ْ َُ َ َّْ ََّ ُ ََ﴾ 

ْال يَكلــــف ا نفـــس﴿: وقـــال تعـــاىل َِّ ُ َّ ُُ َا إال وســــعهاَ َ ُْ َّ ِ إذا «: وقـــال رســــول اهللا ﴾ ً
 . واهللا أعلم. .»ٍأمرتم بأمر فأتو منه ما استطعتم

 

 ُمن أغمي عليه أليام، هل جيب عليه قضاء صلوات هذه األيام؟

 : ال جيب عىل من زال عقله بإغامء أو مرض قضاء
ُالصلوات التي فاتته ؛ سواء كث َرت أو قلت، وليس حكمه حكم من نام عن َ ّ ْ

ًصالته أو سها عنهـا؛ ألن النـوم والـسهو يمكـن تـداركهام بـالنوم مبكـرا وعـدم 
َ صـاحبها عـن الـصالة ، بخــالف -يف الغالــب–ُاالنـشغال بـاألعامل التـي تنـيس 

اإلغامء فإنه أمر عارض قاهر ال يـستطيع اإلنـسان تداركـه ، وقـد روى اإلمـام 
أيت : ليــــه الـــسالم يف جمموعـــه بـــسنده إىل عــــيل عليـــه الـــسالم قــــالزيـــد بـــن عـــيل ع

ــــاه :  فقيــــــل لـــــه رســـــول اهللا  إن عبــــــداهللا بـــــن رواحــــــة ريض اهللا عنـــــه ثقيــــــل ، فأتــ
َّيــا رسـول اهللا أغمــي عــيل : فقـال عبــداهللا بــن رواحـة : وهـو مغمــي عليـه ؛ قــال 

ــــــال  ــ ــــــــصالة ، فقـ ــــــنع بالــ ــ ــــــــف أصــ ــــــام فكيـ ــ ــــة ايــ ــ ــ ــــــذي «: ثالثـ ــ ــــــك الــ ــ ــــــالة يومــ ــ ــــــل صـ ــ صــ




 ٦١ 

 

ُوروى البيهقي عن عائشة أهنا سئلت عن الرجل .. » ُ فيه فإنه جيزيكأفقت
ــــــر مــــــن ذلـــــــك ، فقالــــــت  ــــــوم واليــــــومني وأكثـ ــــــال : يغمــــــى عليــــــه فيـــــــرتك الــــــصالة اليـ قـ

لـــيس لــــيشء مـــن ذلـــك قــــضاء ، إال أن يغمـــى عليـــه يف صــــالته «: رســـول اهللا 
ِفيفيق وهو يف وقتها فيصليها ُ«. 

بوبــة ولــو طــال وقتهــا، بخـــالف فهــذا حكــم مــن أغمــي عليــه أو دخــل يف غي
ــــــساهي  ــ ــــا الـ ــ ــ ــــــضاء ؛ أمـ ــــــيهم القــ ــ ــــــؤالء جيــــــــب علـ ــ ــــــإن هـ ــ ــــــسكران فـ ــــائم والــ ــ ــ ــــــساهي والنـ الــ

هى عنهـا فوقتهـا حـني من نـام عـن صـالته أو سـ« :  والنائم فلام روى عنه 
وأما السكران فألن عقله زال .. أو كام قال » يذكرها أو فليصلها إذا ذكرها

 . واهللا تعاىل أعلم.  عليه قضاؤهابفعله ، وهو خماطب بالصالة فوجب

 

قـــــــــــــــد خـــــــــــــــرج الوقــــــــــــــــت ألن وقـــــــــــــــت املغـــــــــــــــرب كحــــــــــــــــد «، قــــــــــــــــال »قـــــــــــــــم صـــــــــــــــيل املغـــــــــــــــرب«

 .أفتونا عافاكم اهللا! »السيف

:  هو مطالب بأدائها يف كل حلظة متر بعد دخول وقتها
دخـل وقــت العــشاء ، أداء ويقـدم صــالة املغـرب عــىل العـشاء يف الليــل ولــو كـان قــد 

لكن ينبغي للمسلم أن ال يؤخر الصالة عن وقتها لغري رضورة ، والذي يتهاون 
عـــن الـــصالة عـــن وقتهــــا لغـــري رضورة ، ضـــعيف اإليــــامن إن مل يكـــن عديمـــه ، وقــــد 

َّإن ﴿: قـال تعـاىل. من يتهاون عـن الـصالة ويتكاسـل عنهـاعىل الشديد الذم ورد  ِ

َاملنافقني ُخيادعون ا ُ ِ ِ َِ َ َ ُ َهللا وهو خادعهم وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يرآؤون الناس ْ ُ َّ َ ُ َ ََّ َ ْ َ ْ َ َُ َُ َ ُ ُ َْ َ َُ ِ ِِ ِ َ ُ َ




 ٦٢        

 

ِوال يذكرون اهللا إال قليال َ َ َّْ َِ َ ُ ُ َ ِ، مذبذبني بني ذلك ال إىل هـؤالء وال إىل هـؤالء ومن يضلل  َ َ َِ ْ ُ ُُ َ ََ ْ َُّ ََ َ َِ ِ ِ َ َ ََ ََ ِْ

ِاهللا فلن جتد له سبيال َ ُ َ َ ََ ِ َ  .]١٤٣، ١٤٢:نساءال[﴾ُ

ــــ  ألهنــــــم ال يقومــــــون إىل الــــــصالة إال وهــــــم كــــــساىل مـــــــن دون نيهم منــــــافقسامفــ
ثم أخرب سبحانه وتعاىل أن ، خلقهمرغبة وال نشاط وال إقبال عىل اهللا الذي 

ِّفويـل للمـصلني﴿: وقـال تعـاىلاملنافقني يف الدرك األسـفل مـن النـار،  ْ ِّ ٌ ََ ْ َ، الـذين  َُ ِ َّ

َهم عن صالهتم س ْ ِْ ِ َ َ َ اعون[﴾ُاهونُ  تأخري :معاين السهوأن من وقد ورد  .]٥، ٤:ا
 . الصالة عن وقتها

فعــىل املــسلم أن يبــادر ويــسارع إىل إجابــة دعــوة اهللا لــه ، وال يــؤخر الــصالة 
عن وقتها لغري حاجة ورضورة كسفر أو مرض أو انتظـار حـصول املـاء ومـا 

 أوقـات الــصلوات شـابه ، وقـد ابـتيل أهـل الـيمن لألســف الـشديد بأكـل القـات
ــــــبات  ــ ــــــى يف مناسـ ــ ــــــبات حتـ ــ ــــــيام يف املناسـ ــــــشاء؛ الســ ــ ــــــرب والعـ ــ ــــــــرص واملغـ كــــــــصالة العـ
ًالعزاء ترى كثريا من الشباب واملعزين يبقون يف صـاالت العـزاء خمـزنني دون 

ًوهــــذا يعـــد نقــــصا يف .. أن يتوجهـــوا إىل املـــسجد وقــــت صـــالة املغــــرب والعـــشاء ُ
 اســـتجابة دعـــوة اهللا وتلبيـــة ندائـــه إيامهنــم وعلـــيهم أن يكونـــوا مـــن املــسارعني يف

ــــــات ــ ــــــواع الطاعــ ــ ــــائر أنــ ــ ــ ــ ــــاة وسـ ــ ــ ــــــــصالة والزكــ ــ ــــــرهم بالـ ــ ــــــذي أمــ ــ ــــــر .. الــ ــ ــ ــــــن أخـ ــ ــــــىل مــ ــ ــ وعـ
ــــا  ــــة التـــــي يـــــذكرها فيهـــــا وال يؤخرهــ الـــــصالة أو ســـــهى عنهـــــا أن يؤدهيـــــا يف اللحظــ
إىل وقـت آخــر إال لــرضورة إذ هــو مطالــب بالـصالة عنــد دخــول وقتهــا وبعــد 

 عــــن صــــالته أو ســــهى عنهــــا فوقتهــــا مــــن نــــام«خروجــــه ، وقــــد ورد يف احلــــديث 
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وقـــــد ورد بخــــــصوص صـــــالة املغــــــرب . »حـــــني يـــــذكرها أو فليــــــصلها إذا ذكرهـــــا
إن هذه الصالة عرضت عىل من كان « قال فيه حديث عن رسول اهللا 

قــــبلكم فـــــضيعوها فمــــن حـــــافظ عليهــــا كـــــان لــــه أجـــــره مــــرتني وال صـــــالة بعـــــدها 
 . نسائيأخرجه مسلم وال. »حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم

 

يف يـــــــــــوم اجلمعـــــــــــة، شـــــــــــاع عنـــــــــــد بعــــــــــــض النـــــــــــساء أهنـــــــــــا ال يـــــــــــصح أن تـــــــــــصيل إال بعــــــــــــد 

 .رجوع زوجها من صالة اجلمعة، وبعضهن تصليها يف البيت ركعتني

 : ال جتـــب اجلمعــــة عــــىل املـــرأة والعبــــد واملــــسافر
 الظهـر الـذي هـو أول وقـت والصغري كام هو معلوم ، فـإذا دخـل وقـت صـالة

صـالة اجلمعـة فـإن شـاءوا أن يـصلوا اجلمعـة مـع النـاس فـال بـأس بـذلك بـل فيـه 
خري كثري، وإن أرادوا  أن يصلوا الظهر ولو مل يفرغ الناس من صالة اجلمعة 
ولــو مل يفـــرغ اخلطيـــب مــن خطبتـــه ألن وقـــت الـــصالة قــد دخـــل وصـــالهتم غـــري 

ز له أن يـصيل الظهـر صـحيحة ولـو مربوطة بصالة اخلطيب فالصالة ملن جا
 . واهللا أعلم. قبل أداء الناس لصالة اجلمعة

 

مـــاحكم الــــرشع يف مــــسألة ملــــس القـــرآن وقرآتــــه وكتابتــــه للحــــائض والنفــــساء 
 واجلنب  ، وكيف تتعامل املرأة يف االمتحانات املدرسية؟؟
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:ومجهــور املـسلمني ة فيهـا خـالف بـني علـامء املـسأل
ــــــــىل  ــــــــصحف عــ ــــــــس املــ ــــــرم مــ ــ ــــــه حيـ ــ ــــــىل أنــ ــ ــــــالمية عــ ــ ــــــذاهب اإلســ ــ ــــــع املـ ــ ــــــن مجيــ ــ ــــــامء مــ ــ العلـ
ــــا عــــــدا الظاهريــــــة وبعــــــض العلــــــامء الــــــذين أجــــــازوا  اجلنـــــب واحلــــــائض والنفــــــساء مــ
ذلـــــك عــــــىل اخلـــــالف ، والــــــذي نرجحـــــه أنــــــه ال جيـــــوز مــــــس املـــــصحف وال قراءتــــــه 

ُيمـــسه َّال﴿ :ل عـــىل ذلـــك قولــه تعـــاىل للجنــب واحلـــائض والنفـــساء، والـــدلي َُّ َّإال َ ِ 

َاملطهرون َُ َّ ُ ﴾ عىل األصح يف ختريج معنى اآلية ، ولقولـه صـىل اهللا عليـه وعـىل ْ
 .»ال يمس القرآن إال طاهر «: آله وسلم يف حديث عمرو بن حزم 

ِّعـىل أنـه قـد تكلـم يف احلــديث .. ًأيـضا عـىل الـصحيح مـن تفـسري احلــديث  ُ
، هرته عن طلب اإلسنادقد أغنت ش: ححه ابن عبد الرب وقال إال أنه قد ص

ــــــذلك  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــواتر، وكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــز املتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــضهم يف حيــ ــ ــ ــ ــ ــــــه بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــامء وجعلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن العلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــري مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــححه كثـ ــــ ــ ــ وصـ
ــــــه ــ ــــــره  لقولــ ــ ــ ــــــي وذكـ ــ ــ ــــــة والبيهقـ ــ ــ ــــــن ماجـ ــ ــ ــــــذي وابـ ــ ــ ــــــو داوود والرتمـ ــ ــ ــــه أبـ ــ ــ ــ ــــــيام يرويـ ــ ــ  فـ

ــــــالل يف  ــــــن بــ ــــــيل بـ ــــــن عــ ــــــام واحلـــــــسن بـ ــــــول األحكــ ــــــليامن يف أصـ ــــــن سـ ــــــد بــ ــــام امحـ ــ اإلمـ
 ال تقرأ احلائض «:  قال أن النبي :  األحكام وغريهم كتابه األعالم بأدلة

ــــــساء وال اجلنـــــــب ــــــل »القــــــرآن وال النفـ ــــــعفه أهـ ــــــان قــــــد ضـ ــــاه ، وإن كـ ــ  أو مــــــا يف معنـ
 بن أيب عياش إال أنه يصح االحتجاج به مع ما قبله ، وملا بإسامعيلاحلديث 

 إال القـــــرآن ال حيجبـــــه عنـــــهأن النبـــــي كــــان يقـــــرأ : رواه اإلمــــام عـــــيل عليـــــه الـــــسالم 
إذا تعـــارض دليــل حظـــر أنــه ؛ لكـــل ذلــك وملـــا اتفــق عليـــه علــامء األصـــول اجلنابــة

ــــــل  ــ ــ ــ ــــــولودليـ ــ ــ ــ ــــــر نقـ ــ ــ ــ ــــــــب احلظـ ــ ــ ــــــدم جانــ ــ ــ ــ ــــــه يقـ ــ ــ ــ ــــــة فإنـ ــــ ــ ــــــــب وال : إباحـ ــ ــ ــــــوز للجنــ ــ ــ ــ ــــــه ال جيـ ــ ــ ــ إنـ
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للحــــائض والنفــــساء مــــس املــــصحف وال قراءتـــــه إال مــــا خــــرج مــــن جهــــة القـــــراءة 
نـا هللا وإنـا إليــه إ(و  )احلمـد هللا( و)بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم(كبــعـن حـد الـتالوة 

، وأمــــا مــــا ذكــــره بعــــض العلـــــامء مــــن اجلــــواز ملــــن خــــشيت أن يتفلـــــت )راجعــــون
ــــا القـــــرآن خمافـــــة النـــــسيان فإنــــــه يمكـــــن استحـــــضاره يف الـــــذهن دون قراءتــــــه ،  منهـ
أمــــا عنـــــد الــــرضورة كاالمتحـــــان آخـــــر الــــسنة فالظـــــاهر اجلــــواز لكتابـــــة القـــــرآن أو 

 يوضـع هلـذه املـسألة يف قـانون قراءتـه ملـا يف تـرك ذلـك مـن احلـرج املعـروف حتـى
 .واهللا تعاىل أعلم .. امشى معها التعليم ما يت

 

 ٌهل جيوز نوم الزوجني ومها جنب ، وهل يأثامن عىل ذلك ؟؟

: األوىل للـــزوجني أن ال ينامـــا إال وقـــد اغتـــسال
 .إن شاء اهللاغسل فال إثم عليهام للجنابة لكن لو ناما قبل ال

 

ــــــالة  ــ ــــــل صــ ــ ــــــرب وقبــ ــ ــــــالة املغـ ــ ــــــد صــ ــ ــــــر وبعـ ــ ــــــالة الظهــ ــ ــــــد صــ ــ ــــــركعتني بعـ ــ ــــــاحكم الــ ــ مـ
 الفجر مع بيان حكم تاركها ؟؟

: الركعتـان بعـد الـصلوات املـذكورة وقبـل صـالة الفجـر
ًا هبــــا ًســـنة مؤكـــدة أمـــر النبــــي هبـــا وواظـــب عليهـــا ، وال جيــــوز تركهـــا عمـــدا اســـتخفاف

َوما﴿: لقوله تعاىل  ُآتاكم َ ُ ُالرسول َ ُ ُفخذوه َّ ُ َوما َُ ْهناكم َ َُ ُعنه َ ْ ُفانتهوا َ َ ُواتقوا َ َّ َا َ َّإن َّ َا ِ َّ 
ُشـــديد ِ ِالعقـــاب َ َ  ..  »فمــن رغـــب عــن ســـنتي فلــيس منـــي« : ﴾ وقــول الرســـول ِْ
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ـــــــني  ــ ــــــع بــ ــ ــ ـــــه اجلمــ ــ ــ ــــــن رشع لــ ــ ــ ــــــرب ملــ ــ ــ ــــــر واملغــ ــ ــ ــــنة الظهـ ــ ــ ــ ــــــرك ســ ــ ــ ـــــوز تـ ــ ــ ــ ــــــم جيـ ــ ــ ــــرُنعـ ــ ــ ــ ــــــــاليت الظهــ ــ  صــ
 واملغـرب مـع العــشاء ألن النبـي صـىل اهللا عليـه وعــىل آلـه وسـلم عنـد مجعــه والعـرص

 .واهللا أعلم .. ّبني الصالتني مل يصل السنة 

 

 ماحكم الرشع يف صالة املرء وهو واضع القات يف فمه ؟؟

:  هنـاك مــن العلــامء مـن ذهــب إىل جــواز وصــحة
ــــــــصال ــ ــــــن الـ ــ ــ ــــــه عــ ــ ــ ــــــا يف فمــ ــ ــ ــــــشغله مـ ــ ــ ــــادام مل يــ ــ ــ ــ ــــــم مــ ــ ــ ــــــاح يف الفـ ــ ــ ــــــات أو أي يشء مبــ ــ ــ ة والقــ

، غــــري أن مـــــا ف مــــن خروجهـــــا مــــن خمارجهــــا الطبيعيــــةالــــصالة وال منــــع احلــــرو
ــــا ،  ــ ــ ــ ــ ــــــن حرامـ ــ ــ ــ ــــــال إن مل يكـ ــ ــ ــــــل وعــ ــ ــ ــ ــــــزة جـ ــ ــ ــــــدي رب العــ ــ ــ ــ ــــــني يـ ــ ــ ــ ــــــك بـ ــ ــ ــــــة ذلــ ــ ــ ــ ــــــرجح كراهـ ــ ــ ًنــ
ــــــــصالة  ــــــشوع يف الـ ــــــلب اخلــ ــــــسيط إىل ســ ــــــشكل بــ ــ ــــــو بـ ــــــؤدي ولــ ــــــك يــ والغالــــــــب أن ذلــ

حضور قلبه وعقله يف الصالة باحلفاظ عىل فتات القات وشغل املصيل عن 
 .ناء القراءة والذكر واهللا أعلماملتساقط أث
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 ..كيف أصيل صالة اجلنازة وكم عدد تكبرياهتا؟؟ 

:  صـالة اجلنـازة مخـس تكبـريات عـىل الـراجح وهـو
قـــــد ورد اإلمجــــــاع عـــــنهم بــــــذلك كــــــام مـــــذهب أئمــــــة أهـــــل البيــــــت علـــــيهم الــــــسالم و

ــــــن أيب ذر  ــ ــ ــ ــــــروي عـ ــ ــ ــــــو مــ ــ ــ ــ ــــام ، وهـ ــ ــ ــ ــــــــسالم يف األحكــ ــ ــ ــــه الـ ــ ــ ــ ــــــادي عليــ ــ ــ ــ ــــام اهلـ ــ ــ ــ ــــــره اإلمــ ــ ــ ذكــ
 .الغفاري وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليامن وحممد بن احلنفية وغريهم

ًوقـد روي عـن زيــد بـن أرقـم أنــه صـىل عــىل جنـازة فكـرب مخــسا فـسئل عــن 
ــــــيكم  ــــنة نبــ ــ ــــــذه ســ ــــــال هــ ــــــك ؟ فقــ ــــــذي و. ذلــ ــــــن رواه الرتمــ ــــــسائي وابــ ــــــو داوود والنــ أبــ

 .ماجة وأورده ابن حجر يف بلوغ املرام 

ًوروي عن حذيفة بن اليامن أنه كـرب عـىل جنـازة مخـسا ، ثـم التفـت إلينـا ، 
ــــــال  ــــــىل اهللا : فقـ ــــــول اهللا صــ ــــــام كـــــــرب رسـ ــــــن كـــــــربت كـ ــــا ومهـــــــت وال نـــــــسيت ؛ ولكــ ــ مـ

 .عليه وعىل آله وسلم 

ًســتا ويف روايـة ســبعا ً انــه كـرب أربعــا ويف روايـة وقـد روي عــن النبـي  ً ..
 .لرجاحنهاًلكن الراجح لدينا ما ذكرناه أوال 

ــــــــسالم  ــ ــــه الـ ــ ــ ــــــادي عليــ ــ ــ ــــام اهلـ ــ ــ ــ ــــــار اإلمـ ــ ــ ــــــد اختـ ــ ــــــرية األوىل : وقــ ــ ــ ــــــد التكبـ ــ ــ ــــــرأ بعـ ــ ــ أن يقـ
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ــــة  ــ ــ ــــــد الثالثــ ــ ــــــــصمد وبعــ ــــــورة الـ ــ ــــــول اهللا وســ ــ ــــــىل رسـ ــ ــــــــصالة عــ ــــة الــ ــ ــ ــــــد الثانيـ ــ ــــــة وبعــ ــ الفاحتـ
ت بحــسبه فـــإن الــصالة عــىل املالئكــة وســورة الفلــق وبعــد الرابعــة الــدعاء للميــ

اللهـــم إن هــذا عبـــدك وابـــن عبـــدك وقــد صـــار إليـــك وقـــد أتينـــا : ًكــان كبـــريا قـــال 
معـــه مستــــشفعني لــــه ســــائلني لــــه املغفــــرة اللهــــم فــــاغفر لــــه وارمحــــه وعافــــه واعــــف 
ــــــه  ــــــع لــ ــــــربه واوســ ــــــه يف قــ ــــــسح لــ ــــــه وافــ ــــــع عليــ ــــــم وســ ــــيئاته ، اللهــ ــ ــــــن ســ ــــــاوز عــ ــــــه وجتــ عنـ

ــــــه حممــــــد صـــــــىل اهللا ع ــــــه وأحلقــــــه بنبيـ ــــــلم ، مدخلــــــه ولقنــــــه حجتـ ليــــــه وعـــــــىل آلــــــه وسـ
ــــــه  ــــــل يومــ ــــــتعداد ملثــ ــــــسن االسـ ــــا حــ ــ ــــــره وارزقنـ ــــا أجــ ــ ــــــده وال حترمنــ ــــا بعـ ــ ــــــم ال تفتنــ اللهـ

 .نا خوامتها وخري أيامنا يوم لقاكواجعل خري أعامل

ــــــال ــــــرا : ًوإن كــــــان طفــــــال قـ ــــا وذخــــــرا وأجـ ــ ـــــه ســــــلفا وفرطـ ــــا ولوالديــ ـــــه لنــ ًاللهــــــم اجعلــ ً ً ً
 .ويدعو بام شاء 

 . واهللا أعلمسلم عن يمينه وشاملهوبعد اخلامسة ي
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 ؟؟)دين(ٍهل يزكي اإلنسان عىل مال له عند الناس 

: جتـب الزكـاة يف الـدين الـذي يف ذمـة النـاس إذا بلـغ
ّالنــــصاب وحـــــال عليــــه احلـــــول وكـــــان مرجــــو العـــــودة ، أمــــا إذا اختـــــل رشط مـــــن 

 .هذه فال زكاة فيه 

 

ع اســـتثامرية لــــصالح ي اســـتثامر أمـــوال الزكــــاة أو بعـــضها يف مـــشارهـــل جيـــوز
 مصارفها ؟؟

:  ُإنام الصدقات ﴿الزكاة حق ملن نصت عليهم اآلية َ َ ََّّ َ ِ

ء واَملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارم ِللفقرا ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َِ ِّ ْ َ َِ
ُ ُ َ َُ ْ َْ ِ ِني ويف ِ َ َ

ِسبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا وا عليم حكيم َ َ َ ٌَ ِّ َّ َِ َ َُ
ِ ًِ َِ ِ ِِ ِِ  ووالية رصفها إىل ﴾ْ

ــــــر  ــ ــ ــ ــــــة ورأى ويل األمــ ــ ــ ــ ــــــن احلاجــ ــ ــ ــ ــــــل عــ ــ ــ ــ ــــــدر فاضــ ــ ــ ــ ــــاة قـ ــ ــ ــ ــ ــــــان يف الزكــ ــ ــ ــ ــــــإن كــ ــ ــ ــ ــــــر فــ ــ ــ ــ ٌويل األمـ
استثامره فيام يعود باملصلحة عىل املصارف فال مانع من ذلك والرشع يبارك 

 .. نفع املرجتى واهللا أعلمذلك ملا فيه من ال
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 ما حكم الزكاة عىل السيارة اإلجرة والبيت املؤجر والدكاكني املؤجرة؟

 ّاألشـياء التـي أعـدها اإلنـسان للتـأجري واالسـتفادة
ًألهنــا تـدر عـىل صــاحبها غلـة ودخـال، قــال ) املـستغالت(مـن أجرهتـا يقــال هلـا 

 .أخذ غلتها: َّاستغل املستغالت: العروسيف تاج 

ــــــستغالت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــارات، : فاملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــار، كالعقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد لإلجيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو معــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــا هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصد هبــ ــــ ــ ــ ــ ــ يقــ
ــــــاب أو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل الركـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي تنقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسفن التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــائرات، والــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــافالت، والطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسيارات، واحلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والــ

 .البضائع، والفنادق، والبيوت، والدكاكني، وغري ذلك

 هـــي أن عـــروض التجـــارة: والفــرق بـــني املـــستغالت وبـــني عـــروض التجـــارة
األشياء التي يتخذها اإلنسان ليبيع أعياهنا، أما املستغالت فهو ال يقصد بيع 

 .العني، وإنام يقصد االستفادة من ريعها

نعـم ختـرج الـسيارات واحلـافالت ونحومهــا التـي يقودهـا مالكهـا مـن حكــم 
 .املستغالت 

  -:وهذه املسألة فيها قوالن

ن تبعـــــه مــــن علــــامء املـــــذهب لإلمــــام اهلـــــادي عليــــه الــــسالم ومــــ: القــــول األول
ــــاة فــــــيام كـــــان كــــــذلك مــــــن املــــــستغالت، وأطلقــــــوا القــــــول يف : وهـــــو أنــــــه جتــــــب الزكــ

ــــــاىل ــــــه تعــ ــــا، مـــــــستدال بقولـ ــ ــــــرة وكثرهتـ ــــــة األجـ ــــــر إىل قلــ ــــــري نظـ ــــــن غـ ــــا مـ ــ ًذلـــــــك إطالقـ ً :
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ًخذ من أمواهلم صدقة﴿ َ َْ َ َ ْْ ِْ ِ َِ  وأن املستغالت ملحقة بام يراد به التجارة كام هو ﴾ُ
 عــن عفــا رســول اهللا : كــام حيــث قــال عليـه الــسالمرصيـح كالمــه يف األح

 عـــــن الـــــدور وعفـــــا رســــول اهللا :إىل قولــــه .. اإلبــــل العوامـــــل تكــــون يف املـــــرص 
ــــــــسالم ــــه الـ ــ ــ ــــــــسني عليــ ــــــن احلـ ــ ــــــى بـ ــ ــــــال حييـ ــ ــــــل، قــ ــ ــــــسوة واخليـ ــ ــــــدم والكـ ــ ــــا : واخلـ ــ ــ ــــــام عفــ ــ وإنـ

 عن ذلك إذا مل يكن صاحبه اختذه للتجارة وال اشرتاه لطلب رسول اهللا 
ًان اشـــرتى شـــيئا مـــن ذلـــك كلـــه أو مـــن غـــريه إىل قولـــه لطلـــب ربـــح، فأمـــا إن كـــ

ــــاة يزكيـــــه عــــــىل  ــــه املـــــال للتجــــــارة، فعـــــىل مـــــن أراد بــــــه ذلـــــك الزكــ ربـــــح واســـــتغل فيــ
إلـــخ كالمــــه عليـــه الــــسالم، .. قـــدر ثمنـــه إذا كــــان ثمنـــه ممــــا جيـــب يف مثلـــه الزكــــاة 

 عليه ومن جهة النظر كام قال املؤيد ب اهللا عليه السالم حمتجا لإلمام اهلادي
ــــا : الــــــــسالم ــ ــــــستغل قياســ ــــاة وجبــــــــت يف املــ ــ ــــــه الزكــ ــــــارة إذا وجبــــــــت فيــ ــــــال التجــ ًإن مــ

 . عليه، واملعنى أن كل واحد منهام مال يبتغى به النامء بالترصف فيه

ًال زكـاة يف املــستغالت أصـال لــبعض األئمـة والعلــامء، وذلــك : القــول الثــاين
عفـــا : علــيهم الــسالمملــا رواه اإلمــام األعظــم زيــد بـــن عــيل بــن احلــسني بـــن عــيل 

وعـن الـدور، : إىل قولـه..  عن اإلبل، العوامل تكون يف املرص رسول اهللا 
واخلــــدم، واخليـــــل، واحلمــــري، والـــــرباذين، والكـــــسوة، واليــــاقوت، والزمـــــرد، مـــــامل 

 . ترد به جتارة

ًومجعــــا بــــني القــــولني الــــسابقني أعنــــي قــــول اإلمــــام اهلــــادي عليــــه الــــسالم الــــذي 
 الدكاكني أو الفنادق ونحوها، وقول اآلخرين الذين يوجب الزكاة يف أصل
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مـــــا ذكــــره بعـــــض علامئنـــــا وهـــــو نـــــرجح ًال زكـــــاة يف املـــــستغالت أصــــال، : يقولــــون
ــــــه  ــــــول فيـ ــــــذا القـ ــــــسنة ، وهـ ــــــع الـ ــــــن األجــــــرة جلميـ ــــا حـــــــصل مـ ــ ــــــع العـــــــرش ممـ إخــــــراج ربـ

ـ﴿: املوافقـة لقولــه تعــاىل فقــوا مــن طيبــات مـ َياأهيــا الــذين آمنــوا أ َِ ِ ِ َِ ِّ ْ َ ََ ُ ََّ َُ َ َّا كــسبتم وممــا ُّ ِ َ ْْ َُ َ

ِأخرجنا لُكم من األرض ْ ْ ََ َ ِْ َ َ ْ ًخذ من أمواهلم صدقة﴿: تعاىلوقوله  ﴾َ َ َْ َ َ ْْ ِْ ِ َِ ٌوألنه مال ﴾ ُ
مال التجارة من حيث أريد به النامء فيجب فيه الزكاة، فأشبه أريد به النامء 

وأشـــبه البيـــوت والعقـــارات التـــي اســــتثناها نـــص احلـــديث مـــن وجـــوب الزكــــاة، 
ــــــو ــــــد والقــ ــ ــــــى إذ قـ ــــا ال خيفــ ــ ــــــة مــ ــــــن املبالغــ ــــــه مــ ــ ــــا فيـ ــ ــــــة أعياهنــ ــــــاة يف قيمــ ــــــوب الزكــ ل بوجــ

ــــاة  ــ ــــــد يــــــؤدي ألن يكــــــون زكـ ــــا قـ ــــة العــــــني املـــــــؤجرة باهــــــضة ومرتفعــــــة ممــ تكــــــون قيمــ
ا أدخلــه ذلــك العقــار مـن إجيــارات وغلــول، والقــول ممـذلـك املبلــغ أكثــر بكثــري 

ً هتاونـــا مـــستفاد منهـــا يعـــدمــستقلة منافعهـــا بعــدم وجـــوب الزكـــاة فيهـــا مـــع أهنـــا 
لقول بوجوب الزكاة ًوتفاديا لالرشع الرشيف، وخمالفة ملقاصد يف أمر الزكاة 

ــــــذكور،  ــ ــ ــــــذور املـ ــ ــــــن املحــ ــ ــ ــــــه مـ ــ ــــا فيــ ــ ــ ــ ــــــىل مـ ــ ــــا عــ ــ ــــ ــــــة أعياهنـ ــ ــــــول يف قيمــ ــ ــ ــــا للقـ ــ ــ ــــــدم ًوتفاديــ ــ ــ بعـ
ــــــــت  ــ ــ ــــــيام أخرجـ ــ ــ ــ ــــاة فــ ــ ــ ــ ــ ــــــوب الزكـ ــ ــ ــ ــــــول بوجــ ــ ــ ــ ــــــان القـ ــ ــ ــ ــــا كــ ــ ــ ــ ــ ــــاة فيهـ ــ ــ ــ ــ ــــــوب الزكــ ــ ــ ــ ــــــغ وجـ ــ ــ ــ إذا بلــ

ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا ذكرنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاة ملــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــح مراعـ ــ ــ ــ ــ ــــــــسب واألرجــ ــ ــ ــ ــ ــــــو األنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسنة هـ ــ ــ ــ ــ ــــــر الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصاب آخـ ــ ــ ــ ــــــذا النــ ــ ــ ــ ــ ــ ًا وأخـ
ْوما جعل عليُكم يف الدين من ﴿: وفيه تيسري وتسهيل لقوله تعاىلباألحوط،  ْ َ َ َِ ِ ِّ ِ ْ ََ ََ

ٍحرج َ َ يريـد ا بُكـم اليـرس وال يريـد بُكـم العـرس﴿، ﴾َ َْ ُْ ُ َ ُ َّ ُْ ُْ ُِ ُِ ُِ َِ بعثـت : ( وقولـه ﴾ُ
 ). باحلنيفية السمحاء
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ًحممـــد أقـــرض عليـــا مبلغـــا مـــن املــــال، وحـــال عـــ ً ُىل املبلـــغ احلـــول، ومعلـــوم وجــــوب ّ ٌ
َالزكاة عىل عيل كون املال قد أصبح له ، فامذا عن حممد  !ًهل عليه زكاة أيضا؟! ّ

:  َاختلـــف يف وجــوب زكـــاة الــدين عـــىل أقـــوال ؛ ِ ُ
َّفمــــنهم مـــــن قــــال بوجوهبـــــا عــــىل الـــــدائن إن كــــان الـــــدين مرجــــو القـــــضاء، ومـــــنهم 

َّسـواء كـان مرجـو القـضاء أم ال(ً مطلقـا ال جتب عليـه: من قال  والـراجح  .. )ٌ
عنـــــدي أن الزكـــــاة واجبـــــة عـــــىل الـــــدائن إذا حـــــال عـــــىل الـــــدين احلـــــول يف حـــــال لـــــو 
ــــــسنة أو  ــــــدة لقـــــــضائه كـ ــــــدد مـ ــــــده ، أو حـ ــــا عنـ ــــــدين مــ ــــــه ســـــــلمه املـ ــــــدائن مالـ ٍطلــــــب الـ َ َ
ــــاة  ــــاة ، فهـــــو يف هـــــذه املـــــدة جيـــــب عليـــــه الزكــ ســـــنتني ونحوهـــــا ممـــــا جيـــــب معـــــه الزكــ

ًأمـــــا إذا كـــــان وقـــــت القـــــضاء مفتوحـــــا ، ولـــــيس .. ُ حـــــال عـــــىل الـــــدين احلـــــول ّكلــــام
ُمقيــــدا بمــــدة معلومـــــة ، وطلــــب الـــــدائن مالــــه وتعـــــرس عــــىل املـــــدين قــــضاء الـــــدين  ً
ًفال زكاة عىل الدائن وإن طال الزمن ، ألنـه لـيس متمكنـا مـن مالـه وال حتـت 

 مالـــــه تــــرصفه، ولــــيس هنــــاك مــــدة معلومــــة ألـــــزم نفــــسه الــــصرب فيهــــا حتــــى يرجــــع
وإذا حــال عــىل الــدين احلــول وهــو عنــد املــدين دون أن .. َفتجـب عليــه الزكــاة

يستهلكه ، وجب عىل املدين تزكية ما عنده من املال ألنه حتت تـرصفه ويف 
حوزتــه ولــه فيـــه كــل تــرصف ، فالزكـــاة واجبــة عــىل الـــدائن واملــدين عــىل النحـــو 

 . املذكور
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ًبــالغ التــي تـــدفع كجمعيــات ، وغالبــا مـــا متــر عليهــا الـــسنة هــل جتــب الزكــاة عـــىل امل

والــــــسنتان والــــــثالث قبــــــل أن يــــــستلمها؟ وهــــــل جتــــــب عــــــىل مــــــن اســــــتلم مبلــــــغ اجلمعيــــــة 

 ًقبل احلول ولكن يظل يدفع شهريا ملا يزيد عن احلول؟

:  نعم جتب الزكاة عىل املبالغ التي تدفع يف مجعيـات
ول مـن وقـت بلوغهـا النـصاب ، ومـن اسـتلم اجلمعيـة قبـل إذا حـال عليهـا احلـ

حلــــول احلـــــول فــــال زكـــــاة عليــــه وإن كـــــان يــــسلم مـــــا خيــــصه مـــــن مبــــالغ للجمعيـــــة 
ــــــن  ــ ــــــىل مـ ــ ــــاة عـ ــ ــ ــــــام الزكـ ــــــدين، وإنــ ــ ــــــن الـ ــ ــــــه مـ ــــــا عليــ ــ ــــــــيض مـ ــــــام يقـ ــــة إنــ ــ ــ ــــــذه احلالـ ــ ــــــه يف هـ ألنــ

 . استلمها بعد حلول احلول

 

ل الــــسنة عـــــىل شــــكل أقـــــساط ليــــسهل إخـــــراج هــــل يــــصح إخـــــراج الزكــــاة طـــــو
ــــــراج  ــــــم إخـ ــــــتامل احلــــــول أوال ثـ ــــــن اكـ ــــــول ، أم ال بــــــد مـ ــــاء احلـ ــ ــــــو قبــــــل انتهـ ــــاة ، ولـ ًالزكــ

 ّالزكاة ، وماذا عمن يظن ان إخراج الزكاة يكون فقط يف شهر رمضان ؟

:  ال بأس بتعجيل الزكاة قبل حلول وقتها ، برشط
 فقــراء ، ال إذا أخرجهــا بأقــساط يــسرية بحيــث ال ينتفــعٌأن يكـون فيهــا نفــع لل

ــــا ــ ــــــو منهــ ــــــع املرجــ ــــــري النفــ ــــا الفقــ ــ ــــــول . ّمنهــ ــ ــــــل حلـ ــــا قبــ ــ ــــــواز تعجيلهــ ــــــىل جــ ــــــدليل عــ ــ والـ
ــــــسال ــ ــ ــ ــ ــــه الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــيل عليــ ــ ــ ــ ــ ــــام عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن اإلمــ ــ ــ ــ ــ ــــــا روي عــ ــ ــ ــ ــ ــــا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذي وقتهــ ــ ــ ــ ــ ــــــد أيب داود والرتمــ ــ ــ ــ ــ م عنــ




 ٧٥ 

 

 يف تعجيــــل زكاتـــــه ؛ أن العبــــاس بــــن عبــــداملطلب ســــأل رســــول اهللا ّوحــــسنه
ــــــول  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــول احلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل أن حيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــساقبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــكمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه يف ذلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــأذن لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــري ، فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا رواه . ًرعة إىل اخلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومـ

 : الــــشيخان وأبــــو داود والنــــسائي مــــن حــــديث أيب هريــــرة وقــــد قيــــل للنبــــي 
إن ابـــــن مجيــــــل وخالــــــد بــــــن الوليــــــد والعبــــــاس منعــــــوا مــــــن تــــــسليم الــــــصدقة ، فقــــــال 

  .»إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامني«ً معتذرا هلم النبي 

ــــــم  ــ ــــــ.. نعــ ــ ــــــن املعلــ ــ ــــــارة ال ومــ ــ ــــــوال التجــ ــ ــــــــضة وأمــ ــــــذهب والفــ ــ ــــاة يف الــ ــ ــ وم أن الزكــ
جتــــب إال إذا بلغـــــت النـــــصاب وحـــــال عليهـــــا احلـــــول ؛ فـــــإذا كـــــان كـــــذلك وجـــــب 

ن زكـــــاة مـــــا أخرجـــــت  األرض جتـــــب وقـــــت أوعنـــــد حلـــــول احلـــــول، إخراجهـــــا 
حــصادها ، فـــإذا أخــر اإلنـــسان إخــراج الزكـــاة بعــد وجوهبـــا ثــم افتقـــر فإهنــا ديـــن 

املــسارعة يف إخراجهـــا عنـــد حلــول وقتهـــا ملـــا يف ذلـــك يف ذمتــه ، ولـــذلك ينبغـــي 
ًمــــن املنفعــــة للفقـــــراء وبقيــــة املــــصارف ، وأيـــــضا ملــــا يف املــــسارعة مـــــن إبــــراء الذمـــــة 

يبنغـــي ان يعتقــد أنــه ال ختـــرج وال ..  قبــل حــدوث فقــر أو مـــوت أو مــانع آخــر 
  .واهللا تعاىل أعلم. يف شهر رمضان ملا تقدم من البيان إال الزكاة 

 

، سب رزقـه منهــا ، فهــل مـن زكــاة عليــهاشـرتى أحــدهم سـيارة أجــرة ليكــ
 وكيف حتسب ؟

:  اإلنسان هبا ال جتب الزكاة يف السيارة التي يشتغل
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ــــــة اآلالت  ــ ــــــل بقيــ ــ ــــا مثــ ــ ــ ــــــــسب مثلهــ ــــــة للكـ ــ ــــا آلــ ــ ــ ــــــارة ؛ ألهنــ ــ ــــا التجــ ــ ــ ــــــرد هبــ ــ ــــــــالف ومل يـ بخــ
ما زاد من السيارات واآلالت التي أعدها لالسـتغالل، البيوت والعقارات و

 .واهللا تعاىل أعلم

 

يــــدرك النـــــاس أن شـــــهر رمـــــضان هـــــو شـــــهر الـــــرتاحم والتـــــآلف وفعـــــل اخلـــــري، 
َلذا نرى بعضهم يعجل زكاة ماله قبل أن حيول عليه احلول لكي ال حيرم من  ْ ُ

م والتـآلف ، وبعــضهم مـضاعفة أجــر فعـل اخلــري ومـن املــشاركة يف هـذا الــرتاح
يؤخرهــــا بعـــــد أن حــــال عليـــــه احلــــول يف شـــــعبان أو رجــــب أو قـــــبلهام؛ فـــــام رأي 

 . العلامء يف ذلك

:  جيوز تعجيل الزكاة قبل حلول احلول، ملا ورد يف اخلرب
ُ أخذ من عمه العباس زكاة سنتني مقبلتني ، وبعض الناس يفضل أن النبي 

 الصيام والصالة والزكاة فيخرج زكاة ماله يف رمضان ، وهذا أن جيمع بني أجر
ال بـــأس وفاعلـــه مــــأجور إن شـــاء اهللا ، لكــــن ينبغـــي عــــىل اجلميـــع أن ال يعتقــــدوا أن 
الزكاة ال خترج إال يف رمضان  ، فهـذا خطـأ، فالزكـاة جيـب إخراجهـا عنـد حلـول 

يف حمرم أو يف احلول ، سواء حال احلول يف رمضان أو يف شعبان أو يف شوال أو 
أي شــــهر آخـــــر، وهـــــو األوىل ملـــــا يف ذلـــــك مـــــن تعاهـــــد الفقـــــراء وقـــــضاء حـــــوائجهم يف 

 . واهللا تعاىل أعلم.. سائر السنة
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)١( 

 ّاخلمس وما هي مصارفه وضوابطه بشكل مفصلفيام جيب 

  ًيعــد اخلمــس نوعــا مــن التكــاليف الــرشعية التــي
ُده وهـــو ممــا علـــم مــن الـــدين بالــرضورة شـــأنه شــأن الزكـــاة أوجبهــا اهللا عـــىل عبــا

ِوالــصالة والـــصيام واحلـــج وســـائر العبـــادات، وهـــو فـــرض مـــايل بنـــسبة عـــرشين 

ــــة  ــــا يـــــــسمى ) %٢٠(يف املائــ ــ ــــــن الكفــــــار، أو ممـ ــــــي أخــــــذت مـ ــــائم التـ ــ ــــــع مــــــن الغنـ يقتطـ
ــــــه  ــ ــــا فيــ ــ ــ ــــــسلمني ممـ ــ ــــــار أو يف أرض املــ ــ ــــــدفون يف أرض الكفـ ــ ــــــال املـ ــ ــــــو املــ ــ ــــــاز، وهـ ــ بالركـ

ــــــة اجل ــ ــ ــــــــصارف رضبــ ــ ــ ــــــــرصف يف مـ ــ ــــــة ويــ ــ ــ ــ ــــــة واجلزيـ ــ ــ ــــــراج واملعاملــ ــ ــ ــ ــــــن اخلـ ــ ــ ــــــة، أو مــ ــ ــ ــ اهليـ
خمـــصوصة ســــنبينها، وبقيــــة األربعــــة األمخــــاس للغــــانمني، ودليــــل ذلــــك قــــول اهللا 

ام غنمتم من يشء فأن للـه مخسه وللرسـول ولـذي القربـى ﴿: تعـاىل َواعلموا أ ْ ُ َّ َ ِّ ْ ُُ ْ ُ َّ َّ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ُ ََ ٍَ
ْ ُ ََّ َ ْ

ِواليتامى واَملساك َ َْ َ َ ََ زلنا عىل عبدنا يوم ْ َني وابن السبيل إن كنتم آمنتم با وما أ َ ْ َ ْ َّْ َ ْ َ ََ ُ ُِ َ َ ََ َ ْ َ ِِ ِ ُِ ِ ِ ْ ِ

ِالفرقان يوم التقى اجلمعان وا عىل كل يشء قدير َ ِّ َ ْ َ ُ ٍْ
ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َِ ِْ َ َْ ْ َ﴾.  

ــــه  وقـــــول النبــــــي  ــــا قولــــــه فلــــــام روي أنــ ويف الركــــــاز «:  قــــــالوفعلــــــه، فأمــ
ــــــــس ــــــ»اخلمـ ــ ــــــذ وبــ ــ ــــــد أخــ ــ ــــــه وقــ ــ ــــــري  وقولــ ــ ــــــن بعــ ــ ــــــــس «رة مــ ــــــذه إال اخلمــ ــ ــــــن هــ ــ ــــــيس يل مــ ــ لــ

ــــائم بـــــدر، واإلمجــــــاع »واخلمـــــس مـــــردود علــــــيكم ــــا قـــــسم غنــ  وكـــــذلك فعلــــــه عنـــــد مــ
 . منعقد عىل مرشوعيته

                                                        
 / ٩٩و . م(رقم مذكرة وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرمحن املختار، عىل ًهذا اجلواب ورد ردا   )١(

 .ص تفاصيل اخلمس، بخصوم٢٠١٨ /٣ / ٢٤املرسلة بتاريخ ) د
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أمــــا مــــا أخــــذ مــــن الكفــــار عنــــوة فاإلمجــــاع منعقــــد عــــىل وجــــوب اخلمــــس فيــــه 
ــــــة ــــــو لغــ ــــــاز فهـ ــــا الركـ ــ ــــــة، وأمـ ــــــة الكريمـ ــــــتدل عـــــــىل ذلـــــــك باآليـ ــــــه، واسـ ــــــاش فيـ ِوال نقـ ُ :

ًأو تسمع هلم ركزا﴿: ركز يركز إذا خفي، ومنه قوله تعاىلمأخوذ من  ْ ِ ْ َ ُْ َ ُ َْ ﴾ أي َ
ًصوتا خفيا، واصطالحا ًفهو املال املدفون يف األرض سواء يف أرض الكفار : ً

ُأو يف أرض املسلمني إذا مل يعلم صاحبه، ومل يرضب فيه برضبة اإلسالم، وقد 
لة يًعـادن سـواء كانـت ســاوقـع اخلـالف بـني علـامء املـسلمني يف غــري ذلـك مـن امل

أو جامـــدة ممـــا يوجـــد يف األرض، وذهــــب مجهـــور العلـــامء إىل وجـــوب اخلمــــس 
ــــــدفون يف األرض  ــــــو املـ ــــــاز هـ ــــــاز، ألن الركـ ــــا ركـ ــ ــــا أهنـ ــ ـــا يـــــــصدق عليهـ ــ ــــا ممــ ــ ــــا ألهنـ ــ فيهـ
ــــا  ــ ــ ــ ــ ــــــه خالفــ ــ ــ ــ ــــا نرجحـ ــ ــ ــ ــ ــــــو مـ ــ ــ ــ ــــــوق، وهـ ــ ــ ــ ــــــــة املخلـ ــ ــ ــــــن جهـ ــ ــ ــ ــــــالق أو مـ ــ ــ ــ ــــــة اخلـ ــ ــ ــ ــــــن جهـ ــ ــ ــ ــــــواء مـ ــ ــ ــ ًسـ ً

ــ ــ ــ ــــــذ مــ ــــا أخـ ــ ــــــذلك مــ ــــــق بــ ــــــد أحلـ ــــــامء، وقــ ــــــيد للـــــــشافعي وبعــــــــض العلـ ــــــرب وصــ ــــــيد الــ ن صـ
ــــــشيش  ــ ــــــن احلــ ــ ــــــذ مــ ــ ــــا أخــ ــ ــ ــــــذلك مــ ــ ــــــر وكــ ــ ــــــن البحــ ــ ــــــادن مــ ــ ــــــن املعــ ــ ــــــذ مــ ــ ــــا أخــ ــ ــ ــــــر، ومــ ــ البحـ
ــــــاح،  ــ ــ ــــــسل املبـ ــ ــ ــــــن العـ ــ ــ ــــــذ مـ ــ ــ ــــا أخـ ــ ــ ــــــذلك مــ ــ ــ ــــــزرع، وكـ ــ ــ ــــــسه ومل يـ ــ ــ ــــــــت بنفـ ــ ــــــــب إذا نبـ واحلطــ
وكذلك املحاجر التي يقتطع منها احلجارة، والكـسارات التـي تفتـت احلجـار 

ــــــشاريع امل ــ ــ ــ ــ ــ ــــا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــق هبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذلك يلحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــك، وكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــابه ذلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــري، ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسة وكــ ــ ــــ ــ ــ ــــاه ّإىل نيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يـ
ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء فيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذ املـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا يتخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة ممـ ــ ــ ــــ ــ ــــــارا ارتوازيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــصانع أو آبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت مــ ــ ــ ــ ــ ــــــواء كانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتثامرية ســ ــ ــ ــ ــ ــ ًاالسـ ً
لالســــتثامر، فــــإن كــــل ذلــــك يلحـــــق بالركــــاز أو بالغنيمــــة، مــــن حيــــث دخولـــــه يف 

ــــا إىل  ــ ــ ــ ــــــة منهــ ــ ــ ــــــرب إىل الغنيمـ ــ ــ ــــياء أقــ ــ ــ ــ ــــــذه األشــ ــ ــ ــــــة، وهـ ــ ــ ــــــسمى الغنيمــ ــ ــ ــــــه مـ ــ ــ ــــــــب فيــ ــ ــــا جتــ ــ ــ ــ مـ
ــــا الزكـــــاة، والـــــصواب أن ختالزكـــــاة مــــــس ألن ؛ ألن مـــــن العلــــــامء مـــــن أوجـــــب فيهــ




 ٧٩ 

 

ــــا  ــــياء، وإنـــــام يؤخــــــذ منهــ ــــا حلـــــول احلــــــول، وال حــــــول يف هـــــذه األشــ الزكـــــاة رشطهــ
ــــــــصاب يف  ــ ــ ــ ــــــــصاب، وال نـ ــ ــ ــ ــــاة النـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــشرتط يف الزكـ ــ ــ ــ ــــــــام يـ ــ ــ ــ ــــــام، كـ ــ ــ ــ ــ ــــــــت االغتنـ ــ ــ ــ ــــــــس وقـ ــ ــ ــ اخلمـ
اخلمــس مــرشوط وإنــام الــرشط أن ال يكــون ممــا يتــسامح يف مثلــه كــام هـــو رأي 

 . مجهور علامء املسلمني

دخول كــل هــذه األشــياء التــي والـذي يعــرف مقاصــد الــرشع الكليــة ســيقر بــ
فيهــا وجــه االســتحقاق عــام جلميــع األمــة فــيام جيــب فيــه اخلمــس، ألن اإلســـالم 
ًرفض أن يكون املال دولة بني األغنياء دون الفقراء وإن كان املجال مفتوحا 
َلكــل مـــن يمكنــه أن يـــستخرج هـــذا األشــياء ويـــستثمرها، فقـــد جعــل لـــه الـــرشع 

ــــا ًئم، وطلــــب منـــــه مخـــــسا يـــــرصف فـــــيام نـــــصت َالــــرشيف أربعـــــة أمخـــــاس هـــــذه الغنـ
ــــــامل  ــــــه مــــــن أعـ ــــــام ويقــــــوم بـ ــــا قـ ــــــل ملــ ــــــل، وعــــــدم جتاهـ ــــــا جلهــــــد العامـ ٍعليــــــه اآليــــــة حفظـ ً
ًاسـتثامرية ورعايـة لبقيــة أبنـاء جنــسه مـن املــؤمنني ومحـدا وشــكرا لـرب العــاملني  ً ً

 .َّالذي أوجد هذه األشياء وسخرها لبني آدم وسهل سبل الوصول إليها

أن هــذه األشــياء مل يقـــم الــدليل عــىل وجــوب اخلمـــس وأمــا قــول مــن يقـــول بــ
ً مل يأخـذ منهــا مخـسا وال طلـب عــىل فيهـا ألهنـا مـسكوت عنهــا وألن النبـي 

سبيل املثال من الذي أمره أن حيتطب ويبيع احلطب اخلمس من ذلك، فإن 
ــام غنمــتم مــن يشء فــأن﴿: ذلـك مــردود بعمـوم قــول اهللا تعــاىل َّواعلمــوا أ َ ْ ََ ٍَ

ْ َ ِّ ْ ُُ َِّ َ َ ْ ِ للـــه َ َِّ

ْمخسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واَملساكني وابن السبيل إن كنتم آمنتم  َ ْ َّ َ َ ْ ُ َّ َُ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ْ ََ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُِ ُ

زلنا عىل عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعـان وا عـىل كـل يشء  ٍبا وما أ
ْ َ َِّ َ ْ َ ُ ْ ُْ َ ََ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِْ َ ْ َ ََ ْ َ َ ِ َ ِ ِ
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ِقــــدير ًمـــن ألفــــاظ العمـــوم فيــــدخل فيـــه كــــل غنيمـــة ســــواء كانــــت  »مــــا«﴾ ولفظـــة َ
ــــــصه  ــ ــــا خـ ــ ــ ــــــز إال مـ ــ ــــــتثامرات والكنـ ــ ــــــن االسـ ــــــرب مــ ــ ــــــري احلـ ــ ــــــرب أو غـ ــ ــــــق احلـ ــ ــــــن طريـ عــ
ــــام كــــــام هــــــو معـــــــروف ال  الــــــدليل، هــــــذا مــــــن جانــــــب، ومــــــن جانــــــب آخــــــر فــــــإن العــ

ِيقـرص عـىل سـببه لــو ادعـي خـصوصية الـسبب، وكــذلك قـول النبـي  ُ َ ِ ُّ للــذي 
 وقــــد عرفنــــا الركـــاز أنــــه املخفــــي يف بــــاطن »ركـــاز اخلمــــسفيــــه ويف ال«ًوجـــد كنــــزا 

ــــا  ــ ــ ــ ــ ــــــــك، وأمـ ــ ــ ــــــل ذلـ ــ ــ ــ ــــــامل لكـ ــ ــ ــ ــــــديث شـ ــ ــ ــــــــاس، فاحلــ ــ ــ ــــــن النـ ــ ــ ــ ــــــن اهللا أو مـ ــ ــ ــ ــــــواء مـ ــ ــ ًاألرض ســ
 عــــن تلـــك األشـــياء وعــــدم ورود األخبـــار التـــي تــــشري إىل أن ســـكوت النبـــي 

ــــــدم  ــــــيال عــــــىل عـ ــــياء مخــــــسها فــــــإن الـــــــسكوت ال يعــــــد دلـ ــ ــــــن تلــــــك األشـ ًالنبــــــي أخــــــذ مـ
ــــــم أن ــ ــ ــ ــ ــــــوب إال إذا علـ ــ ــ ــ ــ ــــياء ومل الوجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــك األشـ ــ ــ ــ ــ ــــــن تلـ ــ ــ ــ ــ ــــيئا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتخرج شـ ــ ــ ــ ــ ــــــد اسـ ــ ــ ــ ــ ــــــدا قـ ــ ــ ــ ــ ً أحـ ً

ــــــد وال  ــ ــ ــــــاول اليــ ــ ــ ــــــن يف متنـ ــ ــ ــــياء مل تكـ ــ ــ ــ ــــــك األشـ ــ ــ ــــــن تلـ ــ ــ ــــــريا مـ ــ ــ ــــــوم أن كثـ ــ ــ ــــــسها، واملعلـ ــ ــ ًخيمـ
توجهـــت األنظــــار إليهــــا وال تــــم اســــتغالهلا واالســــتفادة منهــــا بالــــشكل املالحــــظ 
اليوم؛ لذلك مل يـرد يف احلـديث الـرشيف يشء بخـصوصها وإن كـان احلـديث 

ــــا عــــــىل ســــــبيل العمـــــوم، وكــــــذلك اآليــــــة الكريمــــــة؛ هــــــذا مــــــن الـــــسابق قــــــد دل عل يهــ
 ســـواء جهــة، ومـــن جهــة أخـــرى فــإن مـــا كــان ينتفـــع بــه يف عهـــد رســول اهللا 

ــــــذي  ــ ــ ــ ــــــشكل الــ ــ ــ ــ ــــــن بالــ ــ ــ ــ ــــــري مل يكــ ــ ــ ــ ــــــــربي أو البحـ ــ ــ ــــــــصيد الــ ــ ــ ــــــــب أو الــ ــ ــ ــــــشيش أو احلطــ ــ ــ ــ احلـ
يــستغل بــه هــذه األيــام، فلقــد كانــت اســتفادة فرديــة آنيــة، يبتغــي هبــا املــرء قـــضاء 

أســـــبوعه بخــــالف مـــــا عليــــه النـــــاس اليــــوم فقـــــد قامــــت رشكـــــات حاجــــة يومــــه أو 
ــــــــربي  ــــــذلك الـ ــ ــــــري، وكـ ــ ــــــطياد البحـ ــــــادن، واالصــ ــ ــــــتثامر يف املعـ ــ ــــــال االسـ ــ كــــــــربى يف جمـ
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ــــــذه  ــ ــ ــــــل هــ ــ ــ ــــــىل مثــ ــ ــ ــــــدت عـ ــ ــ ــــــني اعتمــ ــ ــ ــــــة حـ ــ ــ ــــــال التنميــ ــ ــ ــــــــصادات دول يف جمـ ــ ــــــأثرت اقتــ ــ ــ ٍوتـ

ــــــشكل  ــ ــ ــ ــــــؤثرا بـ ــ ــ ــــــومي مــ ــ ــ ــــــاتج القــ ــ ــ ــــاع النــ ــ ــ ــ ــــــصاد وارتفــ ــ ــ ــــــار االقتــ ــ ــ ــــــى صــ ــ ــ ــــــتثامرات حتــ ــ ــ ٍاالســ ً
ــــــس ــ ــ ــ ــــــرار الـ ــ ــ ــ ــــــايس يف القـ ــ ــ ــ ــــــري أسـ ــ ــ ــ ــــــن غـ ــ ــ ــ ــــــــك، ومـ ــ ــ ــــــري ذلـ ــ ــ ــ ــــــي وغـ ــ ــ ــ ــــــه اإلجتامعـ ــ ــــ يايس والتوجـ

ُّاملعقــــول أن ال جيــــب اقتطــــاع يشء مــــن هــــذه األشــــياء حيــــد مــــن التهــــور ويــــضمن  ُ َ
ــــــة،  ــ ــ ــــاة الكريمـ ــ ــ ــ ــــــم يف احليـ ــ ــ ــــــتثامر وحقهـ ــ ــ ــــــرص االسـ ــ ــ ــــــن فـ ــ ــ ــــــرومني مـ ــ ــ ــــــاس املحـ ــ ــ ــــة النـ ــ ــ لبقيــ

 . وحقهم العام يف استحقاق مثل هذه الثروات

ل الـــسابع يف الركــــاز م الفـــص١٩٩٩لـــسنة ) ٢(هـــذا وقـــد نـــص القـــانون رقــــم 
ــــــم  ــ ــ ــ ــــــادة رقــ ــ ــ ــ ــــــادن املـ ــ ــ ــ ــــــــس ) ٢٠(واملعـ ــ ــ ــــــــب اخلمــ ــ ــ ــــــه جيـ ــ ــ ــ ــــــادن ) %٢٠(أنـ ــ ــ ــ ــــــاز واملعــ ــ ــ ــ يف الركـ

ًاملـــستخرجة مـــن بـــاطن األرض أو البحـــر، أيـــا كانـــت حالتهـــا الطبيعيـــة جامــــدة 
ُأو سائلة إذا خرجت تلقائيا من باطن األرض، أو عثر عليهـا بـسهولة دون  ً

ــــــاليف إذا  ــ ــــــع خــــــــصم التكـ ــ ــــــــب مـ ــــــــث وتنقيـ ــــــراءات بحـ ــــــــث ٍإجــ ــــــستخرج إال ببحـ ــ مل تـ
ٍوتنقيـــب، وقـــد وفـــق القـــانون اليمنـــي لعـــني الـــصواب يف هـــذه املـــادة التـــي راعــــت 
كـــل مــــا ذكرنـــا مــــن مقاصــــد الـــرشع الــــرشيف واألدلــــة املـــذكورة يف هــــذه املــــسألة، 
ٍكـــام ذكــــر يف بــــاب التعريفــــات يف نفــــس القــــانون أن الركــــاز يــــشمل كــــل كنــــز مــــن 

ٍذهب أو فضة أو غريهـا مـن املعـادن واأل ًمـوال، يوجـد مـدفونا يف األرض أو ٍ ُ
ًيربز إىل سطحها، أو ينحرس عنـه املـاء أو يوجـد غارقـا يف البحـر، وأن املعـدن 
ًكل ما تولد عن األرض وكان من غري جنسها، سواء كان يطبع بالنار أو ال 

ًيطبع، وسواء كان مائعا أو غري مائع، مثل النفط والغاز ً. 

ء والـــرتاب يف وجـــوب اخلمـــس علــــيهام أو ًوال يبعـــد أيـــضا دخـــول املـــا: أقـــول
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ٍأي يشء يـستغل ويــستثمر بــشكل كبــري يعــود عــىل صــاحبه بــامل وفــري كــام هــو  ٍ ٍ

ــــــوب ــ ــ ــ ــــــصانع الطــ ــ ــ ــ ــــــة، ومــ ــ ــ ــ ــــاه املعدنيــ ــ ــ ــ ــ ــــــات امليــ ــ ــ ــ ــــــوم يف رشكــ ــ ــ ــ ــــــل اليــ ــ ــ ــ ــــــاطع )١(احلاصــ ــ ــ ــ ، ومقــ
األحجار، والكسارات، واآلبار اإلرتوازيـة التـي يقـوم مالكهـا ببيـع املـاء، وكـام 

ه اخلمــس بحــسب التعريفــات الــسابقة أقــرب إىل مــا قلـت هــي إىل مــا جيــب فيــ
 . جيب فيه الزكاة للفارق الذي ذكرناه بني الزكاة واخلمس

ًفــــإن اخلمــــس واجـــب يف كــــل مــــا اســــتخرج مـــن الــــرب والبحــــر ظــــاهرا : وعليـــه
ًكـــان منهـــا أو باطنـــا، ســــائال كـــان أو جامـــدا ليـــدخل يف ذلــــك ســـائر املعـــادن مــــن  ًً

ــــــاس، والعق ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــضة، والنحـ ــ ــ ــ ــ ــــــذهب، والفـ ــ ــ ــ ــ ــــــنفط، الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــريوز، والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرد، والفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــق، والزمـ ــ ــ ــ ــ ــ يـ
ِّوالغاز، والقري، واألحجار، والكري، والنيس، واملاء، والزئبق، وامللح، وكل 

 . ما كان له قيمة من املعادن صح االستثامر فيه جيب فيه اخلمس

 : وأما مصارف اخلمس
ـام غنمـتم مـنفإن مصارفه ما دلت عليه اآلية الكريمة ﴿ ِّواعلمـوا أ ْ ُُ َِّ َ َ َ ْ َ ْ ٍ يشء َ

ْ َ

ْفأن للـه مخسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واَملساكني وابن السبيل إن كنتم  َّ َ َ ْ ُ َّ َُ َُ ِ ِ ِ ِ َْ ََ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُ َّ َّ َِ ُ

زلنا عىل عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان وا عىل كل  ِّآمنتم با وما أ َ ْ َ ُ ْ ُْ َ ََ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِْ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َ ُِ َ َ ِ ِ

ـ ــ َيشء ق ٍ
ْ هللا، ويــرصف يف مـــصالح املـــسلمني : ﴾ وهـــي ســتة مـــصارف، األولِديرَ

العامــــة كــــالطرق، واملستــــشفيات، واملـــــدارس، وأجــــور العــــاملني فيهــــا، وطباعـــــة 
ــــــــالحا  ــ ــــــدا وسـ ــ ــــــسلمني جنــ ــ ــ ــــــور املـ ــ ــــــــصني ثغــ ــ ــــــية، وحتـ ــ ــــــاهج الدراســ ــ ــ ــــــم واملنـ ــ ــــــــب العلــ ًكتــ ً
ومؤونـة، وغــري ذلــك مــن املــصالح العامــة التــي ال يراعــى فيهــا جــنس بعينــه، أو 

                                                        
 .ًالتي ال تشرتي املواد لصناعة الطوب بل تأخذه رأسا من األرض  )١(
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ــــــالأ ــــــن قــ ــــا ملـ ــ ــــــراجح عنـــــــدي خالفــ ــــــو الــ ــــــاهنم وهـ ــــــم اهللا : ًشـــــــخاص بأعيــ ــــــر اســ ــــــام ذكــ إنـ
ملجرد االستفتاح، بل إنام ذكـر للتنـصيص عـىل وجـوب سـهم لـه، ومعلـوم أن 
اهللا تعـاىل غنـي  ونحــن الفقـراء، وإنـام أراد مــن سـهمه أن يـرصف فــيام يبتغـي بــه 

ــــــة األ ــــــا يف حـــــــني نـــــــص عـــــــىل بقيـ ــــــي ذكرناهـ ــــــور التـ ــــــذه األمـ ــــــن هـ ــــــه اهللا مـ ــــــناف وجـ صــ
 .بأسامئها

 عـــىل رده عــــىل ، وقـــد نـــص رســــول اهللا لرســــول اهللا : والـــسهم الثـــاين
مايل من «: ًاملسلمني بقوله الذي ذكرناه سابقا حني أخذ وبرة من بعري فقال

 مـــــن وهــــو ملـــــن بعــــد رســــول اهللا »هــــذا إال اخلمــــس واخلمــــس مـــــردود علــــيكم
ــــــاملعروف وال ــ ــ ــــــرين بــ ــ ــ ــــــــصاحلني اآلمــ ــ ــــــر الـ ــ ــ ــــاء، ووالة األمــ ــ ــ ــ ــــــر، اخللفـ ــ ــ ــــــن املنكــ ــ ــ ــــــاهني عــ ــ ــ نـ

والقــائمني بالقــسط، املحـــافظني عــىل رشيعــة اإلســـالم وحقــوق العبــاد والـــبالد، 
 يف ذلـــك مـــن األمخـــاس املـــستجدة وهلـــم فيهـــا كـــل تـــرصف يف وهلـــم مـــا للنبـــي 

ــــــــس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرصفوها يف نفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــم أن يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة، واألوىل هبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذير وال خميلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــري إرساف وال تبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٍغـ ٍ

 .غري ذلكٌمصارف سهم اهللا، إال أن يوجد مرجح لرصفها يف 

فهو لذوي القربى، واملراد بذوي القربى بنو هاشم الذين : والسهم الثالث
ًحرمت عليهم الصدقة، فجعل اهللا هلم اخلمس عوضا عـن الزكـاة، رشط أن 
ُيكونوا مؤمنني، ويرصف يف فقرائهم عىل األرجح مـن األقـوال سـيام إذا قلنـا 

لفقـــــراء ال لألغنيـــــاء، إهنــــا عـــــوض عـــــن الزكــــاة، ومعلـــــوم أن الزكـــــاة إنــــام تـــــرصف ل
ــــــال ــــا ملــــــن قـ ــ ــــه الـــــــرشيعة اإلســــــالمية خالفـ ــــاء : ًوهــــــو املقــــــصد الـــــــذي راعتــ ــ إنــــــه لألغنيـ
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 .منهم والفقراء

ٌوهذا السهم يستوي فيه الذكر واألنثى منهم، إذ ال وجه خمصص 
ٍلزيادة الرجل عىل األنثى يف ذلك، فليس بمرياث حتى يكون حكمه 

 .حكم املرياث
ــــا: والـــــــسهم الرابـــــــع ــ ــــــو ليتـ ــــــإن فهــ ــــــل البيـــــــت، فــ ــــــامى أهــ ــــــيهم يتـ ــــــام فــ ــــــسلمني بـ مى املــ

كـــانوا حمــــصورين ففـــيهم، وإن كــــانوا غــــري حمـــصورين ففــــي اجلـــنس مــــنهم ولــــو مل 
َيـستغرقهم لعــدم انحـصارهم ويقــدم يف ذلـك دور رعايــة األيتـام، ونحوهــا ممــا  َ ُ

 .فيه املصلحة لعمومهم

لمني، ًللمـــساكني، واملــراد هبــم أيـــضا عمــوم مــساكني املـــس: والــسهم اخلــامس
ــــــدخلون يف  ــــــل املـــــــساكني يــ ــــــة، فكـ ــــــيهم الــــــــسالم خاصـ ــــــل البيـــــــت علـ ًال مـــــــساكني أهـ
ــــــيهم  ــ ــ ــــــــت علــ ــ ــــــــسكني آل البيــ ــ ــــــــصيص مــ ــ ــــــىل ختــ ــ ــ ــــــرجح عــ ــــ ــــــل مــ ــ ــ ــــــة، وال دليــ ــ ــ ــــــوم اآليــ ــ ــ ٌعمــ

 .السالم فيها بل تشملهم وتشمل سائر املساكني

ًابــــن الــــسبيل، وهــــو املــــسافر أيــــا كــــان مــــن أهــــل البيـــــت أو : والــــسهم الــــسادس
ــــــسل ــ ــ ــــائر املـ ــ ــ ــــــن ســ ــ ــ ــــــريهم مـ ــ ــ ــــــن غـ ــ ــــــق مــ ــ ــ ــــــو املوافـ ــ ــ ــــــوال، وهـ ــ ــ ــــــن األقـ ــ ــــــراجح مــ ــ ــ ــــــىل الـ ــ ــ مني عـ

ملقاصد الرشيعة اإلسالمية، مع العلم أن كل تلك التقسيامت التي رشعها اهللا 
إذا رأى اإلمـــام املتـــويل لألمـــر قـــسمتها، أمـــا إذا رأى إرجاعهـــا ملـــن بـــام مرهونــة 

ــــــل  ــــــار فلــــــه ذلــــــك، بــــــدليل فعـ أخــــــذها مــــــنهم لــــــو كانـــــــت غنيمــــــة مــــــأخوذة مــــــن الكفـ




 ٨٥ 

 

ّتح مكة ومن عىل أهلها وردها عليهم ومل جيعلها غنيمة ومل  حني فالنبي  َّ
يقسمها عىل اجليش، وكذلك يف غنائم هوازن، يف غزوة حنني، حـني خـص 
ِهبــــا بعــــض املهــــاجرين وبعــــض املؤلفــــة قلــــوهبم ومل يعــــط منهــــا لألنــــصار مــــع أهنـــــم 

ــــــن  ــ ــــــــض مــ ــــــوب بعـ ــ ــــا قلـ ــ ــ ــــــــف هبـ ــــــهم ليؤلـ ــ ــــــتطاب نفوســ ــ ــــــدين، واسـ ــ ــــــار املجاهـ ــ ــــــن خيـ ــ مـ
ــــا لل ــ ــ ــــــاهم منهـ ــــــد أن أعطــ ــ ــــــه بعـ ــ ــــــرف أنـ ــ ــــــسلمني، وعـ ــ ــــــالم واملـ ــ ــــــة لإلسـ ــ ــــــــصلحة العامـ ُمـ

ــــائهم، : ســـــمع مــــــنهم مــــــن يقــــــول ــــا ويعطــــــي قريــــــشا وســــــيوفنا تقطــــــر مــــــن دمــ ًيمنعنــ
أال ترضـــــون يــــا معــــرش األنـــــصار أن يــــذهب النــــاس بالـــــشاة «: مجعهــــم وقــــال هلــــم

ــــــول اهللا  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــون برســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــري وترجعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت والبعـ ــ ــ ــ ــ ــــــوم وطابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــريض القـ ــ ــ ــ ــ ــــــالكم فــ ــ ــ ــ ــ ــ  إىل رحـ
ــــالوا ــ ــ ــ ــ ــ ــــــهم وقـ ــ ــ ــ ــــــ: نفوســ ــ ــ ــ ــ ــــينا برسـ ــ ــ ــ ــ ــــــضاول اهللا رضــ ــ ــ ــ ــ ــــــسام وحـ ــ ــ ــ ً قــ ــــــــت يف »ً ــ ــ ــ ــــــذا ثابـ ــ ــ ــ ٌ وهــ

 .الصحاح

ونك ﴿: وهو الذي يتامشى مـع مطلـع سـورة األنفـال حـني قـال تعـاىل َيـسأ َ ُ َ ْ َ
فال للـه والرسول فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينُكم وأطيعوا  فال قل األ ْعن األ َ ْ ْ ُ َ َّ ُ َ ُ َُ َ ْ ُ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ ِْ ُ َِّ َ ََ َِ َ َّ ِ ِِ

ُاهللا ورسوله إن كنتم ُ ِ ُ ََ ُ َ ِ مؤمننيَ ِ ْ ٍ﴾  فقـد نزلـت عـىل الـصحيح يف غنـائم بـدر، كـام ُّ ِ
ــــــدعي  ــــــى يــ ــــــنهام حتـ ــــــارض بيـ ــــــدر، وال تعـ ــــائم بـ ــ ــــة أيـــــــضا نزلـــــــت يف غنــ ــ ــــــة الغنيمـ ًأن آيـ
ٍالنـــسخ، فـــإن املــــؤمنني ملـــا غنمـــوا مــــا غنمـــوا يف بـــدر ســــاءت طبـــاع بعــــضهم وأراد 

ــــنبعـــــضهم أن يأخـــــذ أكثـــــر مـــــن الـــــبعض اآلخـــــر، فنزلـــــت اآليــــــة ﴿ ونك عــ ــــسأ ِيـ ََ َ َ ُ ْ َ 

ــــول ـ ــــه والرسـ ـ ـ ــــال للـ ـ فــ ــــل األ ـ ــــال قـ ـ فـ ِاأل ُِ َّ َ ِ َِّ ُ َ ُ ََ ﴾ فلــــــام امــــــتحن اهللا قلــــــوهبم وصـــــــربهم َِ
ـام غنمـتم مـن ﴿: وتسليمهم ألمر اهللا رشع اهللا كيفية القسمة بقولـه ِّواعلمـوا أ ْ ُُ َِّ َ َ َ ْ َ ْ َ




 ٨٦        

 

َيشء فأن للـه مخسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واَملس َ ْ ُ َّ َْ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ُ َّ َّ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََ ٍ
ِاكني وابن السبيل إن ْ ِ ِ َّ ِ ْ َ ِ ِ

زلنا عىل عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان وا عىل  َكنتم آمنتم با وما أ ََ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِْ َ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ُ ُِ َ َ ِ ِ ُ

ِكل يشء قدير َ ٍِّ
ْ َ ﴾ فردها عليهم بعد أن ذكر أن فيها اخلمس ملن نصت عليهم ُ

 . اآلية الكريمة

يقـــــسم عـــــىل ســــتة أســـــهم أرجــــح مـــــن قـــــول مــــن قـــــال إنـــــه وقولنــــا بـــــأن اخلمــــس 
ًيقـسم أمخاسـا مــستدال بقـول النبــي  ً »وأن اهللا تعـاىل غنــي »مـايل إال اخلمــس ٌ

ًلـيس بحاجـة إىل يشء وأن ذكــر اسـم اهللا يف اآليـة الكريمــة إنـام ذكـر اســتفتاحا، 
إنــــام أراد بـــــه مــــا نــــصت عليـــــه اآليــــة مـــــن »مـــــايل إال اخلمــــس« ألن قــــول النبــــي 

ــــــوب أ ــ ــ ــــــي وجــ ــ ــ ــــــذ النبــ ــ ــ ــــــو خــ ــ ــ ــ ــــــىل النحـ ــ ــ ــــــسيمه عــ ــ ــ ــــائم وتقــ ــ ــ ــ ــــــن الغنــ ــ ــ ــــــة مــ ــ ــــــــس مجلــــ ــ ً اخلمــ
ــــا  مــــــع بقـــــاء حكــــــم املـــــرشوع، وقــــــد رأى يف ذلـــــك احلــــــني رده علـــــيهم ملــــــصلحة رآهـ

ْاآلية ومرشوعيتها، فلم يرد نصيبه من اخلمس وإنام أراد اخلمس مجلة الذي  ُِ

 . ًجعله اهللا متوليا عليه

ام أنــه غنــي عــن صـــالتنا ٌوأمــا مــا ذكــر مــن أن اهللا غنـــي فــال شــك يف ذلــك، كـــ
َلن ينال اهللا وصيامنا وحجنا، وسائر طاعاتنا، وقد قال سبحانه يف الذبائح ﴿ َ ََ َ

َحلومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منُكم كذلك سخرها لُكم لتَكربوا اهللا عىل  ََ َُ ُ ِّ ُ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َُ َ ْ ُ ََ ََّ َُ َ ُ َ َ َ ََ َ ُ
ِما هداكم وبرشِّ املحسنني ِ ْ َُ ْ ِ َ ْ َُ َ َ أنه سبحانه وتعاىل اقتضت حكمته أن جيعل ﴾ غريَ ْ ُ

مـن اخلمــس ســهم يــرصف باســمه يف املــصالح العامــة التــي ذكرناهــا، ومــا انتفــع 
مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى حتـى هـذا هبـا إال اخللـق دون اخلـالق جـل وعـال، 




 ٨٧ 

 

 . ال هيدر النص القرآين ونتجاوز الظاهر إىل املحتمل واهللا تعاىل أعلم

ً مـــن كــــل مــــا ذكرنــــا لالعتبـــارات الــــسابقة فإنــــه أيــــضا وبـــام أن اخلمــــس يؤخــــذ
ــــا  ًيؤخـــــذ مـــــن كـــــل صـــــاحب غنيمـــــة يف بــــــالد املـــــسلمني ســـــواء كـــــان مـــــسلام أو ذميــ ً
ليــــدخل بــــذلك رشكـــــات االســــتثامر يف جمــــاالت البحـــــث والتنقيــــب واســـــتخراج 
ًالثـــروات املعدنيـــة أيــــا كانـــت جامـــدة أو ســــائلة بحريـــة أو بريـــة، فــــال اعتبـــار ملــــن 

ــــاة، قـــــال إنـــــه ال يؤ خـــــذ إال مــــــن املـــــسلم إذ ال قربـــــة لكـــــافر، للفــــــرق بينـــــه وبـــــني الزكــ
ألن الزكـــاة رشعـــت لـــسد خلـــة الفقــــراء واملـــساكني ولتطهـــري املـــؤمن املزكـــي قــــال 

َخذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك ﴿: تعاىل ََ ُ ُ ََ ْ َ َ َ ِّ َ َ َّْ َ ِّ َ ً َ ِْ ْ ْ ُ ْ ِْ ِ َِ ََ ِّ ُ ِ ِ َِ ُ

ُسَكن هلم وا َ ٌْ َُ ِ سميع عليمَّ َ ٌ ِ بخالف اخلمس فلم يؤخذ ألجل التطهري وإنام  ﴾َ
ًهو عبارة عن اقتطاع حق عام يف مقابل إباحة الباقي للمستفيد أيا كان ممن  ٍ

ــــه  ــ ــــا نـــــــص عليــ ــ ــــــار مـ ــــــع اعتبـ ــــا، مـ ــ ــــا وحتـــــــت رعايتهــ ــ ــــــة بإذهنـ ــــــوال الدولـ يـــــــستثمر يف أمـ
ع أجـــــور مــــن الفــــصل الـــــسابع اآلنــــف الــــذكر يف اســــتقطا) ٢٠(القــــانون يف املــــادة 

ــــــة  ــ ــ ــــــاز أو الغنيمــ ــ ــ ــــــسيم الركـ ــ ــ ــــــل تقـ ــ ــ ــــــتخراج قبـ ــ ــ ــــــــب واالسـ ــ ــــــــث والتنقيـ ــ ــــاليف البحـ ــ ــ ــ وتكـ
 . ًأمخاسا واهللا أعلم




 ٨٨        

 

 

 

 ًما أصل صيام يوم عاشوراء؟ وهل فعال صومه كفارة سنة؟ 

:  قــد ثبــت مـــن طــرق أهــل البيــت علــيهم الـــسالم
مام اهلادي يف كتابه األحكام وذكر رشعية صيام يوم عاشوراء، ذكر ذلك اإل

صيام عاشوراء حسن مجيل، : ذلك عن جده اإلمام القاسم بن إبراهيم وقال
ــــــال ــ ــ ــ ــ ــــــــضله وقـ ــ ــ ــ ــــــار إىل فـ ــ ــ ــ ــــــصيام : وأشــ ــ ــ ــ ــ ــــــل لـ ــ ــ ــ ــ ــــــــصمه وال دخـ ــ ــ ــ ــــــن مل يـ ــ ــ ــ ــ ــــــىل مـ ــ ــ ــ ــ ــــــرج عـ ــ ــ ــ ــ وال حـ

ــــه الــــــــسالم ــ ــــام احلـــــــسني عليـ ــ ــــــل اإلمـ ــــــوراء بمقتـ ــــا عاشـ ــ ــــــه مــ ــــــبعض وأنـ ــــا الـ ــ ــــــام يروجهـ  كـ
ــــــل ــــــكرا لقتـ ــــــدا وشـ ــــــامه إال محـ ًصــــــامه مـــــــن صـ ــــــذا الكـــــــالم ً ــــه الـــــــسالم فهـ ــ  احلـــــــسني عليـ

  .بعيد كل البعد عن احلق واملعروف من رشعية صيامه

 أنـــه كـــان يكثــــر روي عـــن النبـــي : وقـــال احلـــسن: قـــال يف اجلـــامع الكـــايف 
عليـه الـسالم يف األحكـام إىل احلـديث املــذكور  صـومه، هـذا وقـد أشـار اهلــادي

ــــــنة  ــ ــ ــ ــــــارة ســ ــ ــ ــ ــــــوراء كفــ ــ ــ ــ ــــيام عاشــ ــ ــ ــ ــ ــــا روا، وأن صــ ــ ــ ــ ــ ــــافة إىل مــ ــ ــ ــ ــ ــــــسلم إضــ ــ ــ ــ ــــــاري ومــ ــ ــ ــ ه البخــ
وغريمهـــا، وعـــىل كـــل هـــذا فـــضل مـــن اهللا وال حاجـــة وال داعـــي الســـتبعاد ذلــــك 

 . واهللا ذو الفضل العظيم

ِإن احلــسنات يــذهبن الــسيئاتوقـد قـال تعــاىل ﴿ َِ ِّ َ ْ َُّ َِ ْ ََّ َ ْ  وورد مـن الفـضل مثلــه ﴾ِ
 .  واهللا أعلم..يف صيام يوم عرفة




 ٨٩ 

 

 

ــــــهر رمـــــــضان ومل يغ( ــــــده اهللا ، قــــــل آمـــــــني ، فقلـــــــت ُمــــــن أدرك شـ ــــــه إال أبعـ ْفــــــر لـ
ــــــني ــ ــ ــ ــ ــ ــــــول اهللا)آمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدق رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدرك أن   صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوه ، نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــديث ونحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل يف احلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد التأمـ ــ ــ ــ ــ ــ ، بعــ

ًاحلــــديث بقـــــدر مـــــا حيمــــل وعيـــــدا وعـــــذابا ، فإنـــــه حيمــــل يف طياتـــــه اخلـــــري الكثـــــري ،  ً
 !ّفأية فرصة هذه التي بتضييعها يكون اخلرسان املبني ؟

ــــــدثتمونا  ــ ــ ــــــال حــ ــ ــ ــــــيدي –هـ ــ ــ ــــــة– ســ ــ ــ ــــــذه الفرصــ ــ ــ ــــــن هــ ــ ــ ــــــون  عــ ــ ــ ــــــــضييعها يكــ ــ ــــــي بتــ ــ ــ  التــ
 !اخلرسان املبني 

: لنــسلكها ِلنا يف سـبل إحـسانه ّاحلمـد هللا الـذي سـب
ًبمنه إىل رضوانه ، ونشكره جل وعال تعظـيام لـشأنه واعرتافـا بجزيـل إنعامـه  ً ّ
ًوامتنانه ، ونشهد أال إله إال اهللا وحده ال رشيـك لـه ، ونـشهد أن حممـدا عبـده 

الـــــداعي إىل خــــري ســـــبيل ، واملؤيــــد بـــــالوحي والتنزيــــل ، دعـــــا إىل ســـــبيل ورســــوله 
ًربه باحلكمة واملوعظة احلسنة ، ففتح اهللا به آذانا صام ، وأعينا عميا ، وقلوبا  ً ً ًً
ًغلفا ، صلوات اهللا وسالمه عليه وعـىل آلـه الطـاهرين ، وإخوانـه مـن النبيـني 

، وعىل جاته أمهات املؤمننيين ، وعىل زوواملرسلني ، وعىل املالئكة املطهر
 .تابعني هلم بإحسان إىل يوم الدينالصحابة الراشدين وال

ُوبعـد ؛ فـإن فــضل اهللا عـىل عبــاده كبـري ، وكرمـه ســبحانه جـسيم ، ونعــامءه 
ّ ال تعـــــد وال حتــــــىص ، ومــــــن املعلـــــوم أن النــــــاس مجــــــيعهم يف – ســـــبحانه وتعــــــاىل – ّ

، وال بقــاء هلـــم إال بـــه ، وال وجـــود أمــس احلاجـــة إىل رهبـــم ؛ فــال قـــوام هلـــم إال بـــه 




 ٩٠        

 

هلم لواله سبحانه وتعاىل ، فهو املوجد وهو املنعم وهـو املتفـضل وهـو املعطـي 
وهو املانح وهو املسدي جلميع النعم لعباده ، ومـع ذلـك فـإن الـزالت كثـرية ، 
ــــــستوجب  ــ ــــا تــ ــ ــ ــــــاد ، وكلهــ ــ ــــــر العبـ ــ ــــــن أكثــ ــ ــــــرية مــ ــ ــــــاء خطـ ــ ــــــرية ، واألخطــ ــ ــــــذنوب كبــ ــ والـ

ــــــاب ــــــيم والعقــ ــ ــــــذاب األلـ ــــــيمالعــ ــ ــــاد  العظـ ــ ــ ــــــل العبـ ــــــبحانه مل يعاجــ ــ ــــــه سـ ــــــك فإنــ ــ ــــــع ذلـ ، ومــ
 .ومل يقطع عليهم طريق العودة إليهبذنوهبم ، 

ــــــه  ــــــبحانه –ومـــــــن كرمـ ــــام ، – سـ ــ ــــــل األيــ ــــــا يف كـ ــــــة مفتوحـ ــــــاب التوبـ ــــــل بــ ً أن جعـ
ــــــوان ،  ــ ــــــرة والرضـ ــ ــــــــضل واملغفـ ــــــن الفـ ــ ــــــد مـ ــــــسنة بمزيــ ــ ــــــهور الـ ــ ــــــن شـ ــ ــــــهرا مـ ــ ًوخــــــــص شـ ّ

ذي أنزل فيه القرآن ، َ أال وهو شهر رمضان ال»شهر التوبة« وسامه نبيه 
ــــه النبــــــي صــــــىل اهللا عليــــــه وآلــــــه  ــــام فيــ شــــــهر أولــــــه رمحــــــة ، وأوســــــطه «: ًقــــــائالٌشــــــهر قــ

أتـــاكم شـــهر رمـــضان ؛ شـــهر « :ًوخمـــربا بقولـــه »مغفــرة ، وآخـــره عتـــق مـــن النـــار
ــــه  بركـــــة وخـــــري ، يغـــــشيكم اهللا فيـــــه الرمحــــــة ، وحيـــــط فيـــــه اخلطايـــــا ، ويـــــستجيب فيــ

كــــــة ، وينظــــــر فيــــــه إىل تنافــــــسكم ، فــــــأروا اهللا مــــــن الـــــدعاء ، ويبــــــاهي اهللا بكــــــم املالئ
ّأنفـــسكم خـــريا ، فـــإن الـــشقي كـــل الـــشقي مـــن حـــرم رمحـــة  اهللا عـــز وجـــل ّ َ ًَ ِ أمــــايل » ُ

 .املرشد باهللا

ّنفحــة مــن النفحـــات اإلهليــة التــي يتكـــرم اهللا تعــاىل فيهــا عـــىل عبــاده ، ويمـــن 
 ، نفحــة هبـا علــيهم ، نفحــة مـن أدركهــا ارتفعــت بــه إىل أعـىل الــدرجات العــال

إن لـربكم يف أيـام دهـركم نفحـات ، «: ًقال عنها النبي ملفتا أنظار أمتـه إليهـا 
ًأال فتعرضوا هلا فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها ال يشقى بعدها أبدا ّ ّ«. 




 ٩١ 

 

فينبغـــي بـــل جيـــب عــــىل اإلنـــسان أن يغتـــنم مثـــل هــــذه الفرصـــة الثمينـــة ، التــــي 
طيئـــــات التـــــي حتـــــول بينـــــه وبــــــني يكـــــون هبـــــا تكفـــــري الـــــسيئات ، والتجـــــاوز عــــــن اخل

ــــــد  ــــاذا يريــ ــ ــــــار، ومــ ــــــن النـ ــــاة مــ ــ ــــــة والنجـ ــــــول اجلنــ ــــا دون دخــ ــ ــــــة اهللا ، وتقــــــــف مانعـ ًرمحـ
 .العبد بعد كل هذا الكرم واجلود من الواحد األحد امللك املعبود

ــــــمته  ــ ــ ــــــادة ، وصــ ــ ــ ــــــه عبـ ــ ــ ــــــصائم فيــ ــ ــ ــــــوم الـ ــ ــ ــــــل نــ ــ ــ ــــــشهر أن جعـ ــ ــ ــــــذا الــ ــ ــ ــــــه هـ ــ ــ ــــــــضل بــ ــ ــــا فـ ــ ــ ــ وممـ
ًتــسبيحا ، وعملــه مــضاعفا ، ودعــاءه مــستجابا  ً ً، وذنبــه مغفــورا ، وجعــل فيـــه ً

ــــام  ــــا قيــ ٍليلـــــة مـــــن قامهـــــا فكــــــأنام قـــــام ألـــــف شــــــهر ال ألـــــف ليلـــــة ، وكتــــــب لـــــه بقيامهـ ً
ِّألـف شــهر ، وقـدر لــه فيهــا مـا قــدر ألمثالـه ممــن قامهــا وأحياهـا بالعبــادة ؛ مــن  ُ

 .لعافية وغري ذلك من أنواع الربكةاخلري والرب وسعة الرزق وا

ــــا بينــــــه فعــــــىل العبــــــد أن يغتــــــنم فرصــــــة كهــــــذ ــــا مــ ه قــــــد ال تعــــــوض ؛ يــــــصحح فيهــ
ــــــق اهللا ،  ــــــة القويــــــة يف حـ ــــالتقوى والعزيمـ ــــــره بــ ــــا لبقيــــــة عمـ ــ وبــــــني اهللا ، ويتــــــزود منهـ
ٌّفهـــذا رس مــــن أرسار فـــرض الــــصيام ، ألنـــه عبــــارة عـــن حمطــــة يتـــزود العبــــد فيهــــا 

، ويغـسل فيهـا مـا عـساه قـد تـراكم النـشاط والعزيمـة واجلـد واالجتهـادبـالقوة و
ــــــه مـــــــن در ــــــو تركـــــــت ألتـــــــت عـــــــىل القلـــــــب عـــــــىل قلبـ ــــــي لـ ــــــذنوب ، التـ ن األوزار والـ

ــــــسان ،  ــ ــــــل إنـ ــــــانحة لكــ ــــــه ســ ــ ــــــة فيـ ــــــل الفرصــ ــــــرم اهللا أن جعــ ــ ــــــن كـ ــــا ،  ومــ ــ ــــــه متامــ ًفأماتتــ
ــــه  ــ ــ ــ ــــــرض فيــ ــ ــ ــــــه وعــ ــ ــ ــ ــــــة فيـ ــ ــ ــــا ؛ فالنافلــ ــ ــ ــ ــ ــــــاس إىل اغتنامهـ ــ ــ ــــــدعو النــ ــ ــ ــــــي تــ ــ ــ ــ ــــــات التـ ــ ــ ــــــن املغريــ ــ ــ ــ مـ

فلـــــذلك ال  . بفريـــــضة ، والفريـــــضة فيـــــه بـــــسبعني  كـــــام ورد عـــــىل لـــــسان نبيـــــه 
ط فيــه واالســـتخفاف بـــه وال انتهــاك حرمتـــه ، بــل الواجـــب تعظـــيم جيــوز التفـــري




 ٩٢        

 

ــــــذنوب ، إذ  ــ ــــــر للــ ــ ــــــه مكفـ ــ ــــأنه أنـ ــ ــ ــــــد ورد يف شـ ــ ــــــــف وقـ ــــــدره ، كيـ ــ ــــــالل قـ ــ ــــــه وإجـ ــ حرمتـ
 ، وورد »رمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهام ما اجتنبت الكبائر«:  قال

ــــ الـــــصيام والقـــــرآن يـــــشفعان للعبــــــاد «: ُه قولـــــه فيـــــه ويف القـــــرآن الـــــذي أنـــــزل فيــ
ِّرب إين منعته الطعام والرشاب بالنهار فشفعني : لقيامة ؛ يقول الصيام يوم ا

 رواه »ِّرب منعتـــــه النــــوم بالليـــــل فــــشفعني فيـــــه فيـــــشفعان: فيــــه ، ويقـــــول القــــرآن 
 .أمحد والطربي 

زل فيه القرآن هدى للناس وبينات ﴿: وقد قال تعاىل  ٍشهر رمضان الذي أ ِ ِ َِ َِّّ َ َ َْ ِ ِّ ُ ُ ْ َ َّ ًَ ُ ْ َ َ ُِ ُ َ َ

َمن ُ اهلدى   والفرقان فمن شهد منُكم الشهر فليصمهِّ ُ َ ْ َْ َ ُ َ ْْ َ َ َ ُ ْ َّْ َِ َ َِ ِ
 .]١٨٥:البقرة[ ﴾ُ

ًفمــــن كــــان مقــــيام غــــري مــــسافر وال مــــريض وجــــب عليــــه صــــيامه ، وصــــيامه 
ــــــصيام  ــــــون الــ ــــــي يكــ ــــــاره ، ولكـ ــــــاح يف هنــ ــــــل والــــــــرشب والنكـ ــــــن األكــ ــــــاع عـ ــــــو االمتنــ هـ

ــــــن ــ ــــــه مـ ــ ــــــد معــ ــ ــــــال بـ ــ ــــــري ، فـ ــ ــــــر كبــ ــ ــــــر وأجـ ــ ــــــة وأثــ ــ ــــــوال ذا فاعليـ ــ ــــــام ًمقبـ ــ ــــــورع عـ ــ ــــــى  التــ ــ اهللا هنــ
ــــــاك  ــ ــ ــ ــ ــــــور وانتهـ ــ ــ ــ ــــــم والفجــ ــ ــ ــ ــ ــــــزور والظلـ ــ ــ ــ ــــــول الــ ــ ــ ــ ــــا وقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن اخلنـ ــ ــ ــ ــــــه مــ ــ ــ ــ ــ ــــــاىل عنـ ــ ــ ــ ــــــبحانه وتعــ ــ ــ ســــ

ــــــدة  ــــــال فائـ ــــــات ، وإال فـ ــــام والـــــــرشاباملحرمـ ــ ــــــرك الطعـ ــــــريف تـ ــــــواب وال أجـ ، ، وال ثـ
ْمـــن مل يــــدع اخلنـــا والكــــذب فـــال حاجــــة هللا يف « : وقـــد ورد يف احلـــديث عنــــه 

َّرب ص«وورد ؛  .. »أن يدع  طعامه ورشابه ائم ليس له من صومه إال اجلوع ُ
ــــــــش ــ ــــــات ، .. »والعطـ ــ ــ ــــــن املحرمــ ــ ــ ــــــه عــ ــ ــ ــــــــف جوارحـ ــ ــــــن مل يكــ ــ ــ ــــــواب ملـ ــ ــ ــــــر وال ثــ ــ ــ ــــــال أجـ ــ ــ ّفــ

ــــــم إن  ــــا ، ثـ ــ ــــــديث آنفـ ــــــوع والعطـــــــش كــــــام ورد يف احلـ ــــــن الــــــصيام إال اجلـ ــــــه مـ ًولــــــيس لـ
ــــا تقـــــدم –الغـــــرض مـــــن فــــــرض الـــــصيام  ــــافة إىل مـ  هــــــو هتـــــذيب األخــــــالق ، –ً إضــ




 ٩٣ 

 

زيمة اإلنسان حتى يمكنه أن يقـف وتطويع اجلوارح يف طاعة اهللا ، وتقوية ع
ُصامدا قويا أمام املغريات بكل أشكاهلا ، وصيام رمضان عالج أخالقـي لـو  ً ً

ــــــه .. أحــــــسن النــــــاس اســــــتعامله  ــــــل مــــــن يــــــشكو قـــــــسوة قلبــــــه ، وشكاســــــة أخالقـ ّفكـ
ــــــــضان ،  ــــــهر رمــ ــ ــــــــالج يف شــ ــــــذا العــ ــ ــــــاول هــ ــ ــــــسن تنـ ــ ــــــه أن حيــ ــ ــــــه ، فعليــ ــ ــــــة طباعــ ــ ورشاسـ

ــــــا ــــــو كرهــ ــــــسه ولــ ــــــل نفـ ــــــتغالله بحمــ ًوحيـــــــسن اســ ــــام ْ ــ ــــــاد ، وإرغــ ــــــد واالجتهــ  عـــــــىل اجلــ
الـنفس فيـه ، ومحلهــا عـىل عبــادة اهللا وطـول املكـث يف املــسجد ، وقـراءة القــرآن 
والتأمــل والتـــدبر آلياتـــه ، والـــصرب عـــىل أمل اجلـــوع والعطـــش ، فـــإذا مـــىض الـــشهر 

ــــــتقام  ــــنته ، والنـــــــت طباعــــــهواملــــــرء عـــــــىل ذلــــــك ، اسـ ــــائر ســ ــ ْ، وحـــــــسنت أمــــــره يف سـ َ ُ َ
ــــا مــــــن مل يتعامــــــل أخالقـــــه ، وأحاطــــــه اهللا ــــا حيـــــب ويــــــرىض ، أمـ ــــه ملــ  بلطفـــــه ، ووفقــ

ً بعيـــــدا ، وخــــــرس ًويتعـــــاطى مـــــع هــــــذه املنحـــــة اإلهليـــــة كــــــام جيـــــب فقـــــد ضــــــل ضـــــالال
ًخــرسانا مبينـــا ، وكـــل يــوم يـــأيت عليـــه ممــا يـــستقبل مـــن عمــره وهـــو أكثـــر عرضـــة ً

كـان أحــرى بـالطرد مــن رمحــة ُللـشيطان ، وأبعــد عـن ســاحة رمحـة الــرمحن ، و
 .اهللا

ــــــول  ور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن الرسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــديث عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــديث د يف احلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــشهور بحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــديث املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   يف احلــ
ثــــالث مــــرات عنــــد .. آمــــني :  ســــمع وهــــو يقــــول ملــــا رقــــى النبــــي «: العتبــــات 

ــــــال  ــــــيهم فقــ ــــــوان اهللا علــ ــــــحابته رضــ ــــــرب صــ ــــــه أخــ ــــــم إنــ ــــــا ثــ ــــــة يرتقيهــ ــــــل عتبــ ــــــاءين : كــ جــ
جربيـل وقـال يــا حممـد مــن أدرك والديـه أو أحـدمها فلــم يغفـر لــه فـامت فــدخل 

ِّ اهللا قــــل آمـــني فقلـــت آمــــني، ومـــن ذكـــرت عنــــده فلـــم يـــصل عليــــك النـــار فأبعـــده َ ُ




 ٩٤        

 

ــــــه هفأبعــــــد ــــــر لـ ــــــم يغفـ ــــــهر رمـــــــضان فلـ ــــــل آمـــــــني فقلـــــــت آمـــــــني ، ومــــــن أدرك شـ  اهللا قـ
 .»فأبعده اهللا قل آمني فقلت آمني

 يدعو كل يـوم يف شـهر رمـضان – رمحه اهللا –وكان اإلمام زين العابدين 
ــــــاس اللهــــــم هــــــذا شــــــهر رمــــــضان الـــــــذي أنزلــــــت ف(: فيقــــــول  ــــه القــــــرآن هــــــدى ً للنـ يــ

ٍوبينات من اهلدى والفرقان ، وهذا شهر الـصيام ، وهـذا شـهر القيـام ، وهـذا 

شـــــهر اإلنابـــــة ، وهـــــذا شـــــهر التوبـــــة ، وهــــــذا شـــــهر املغفـــــرة والرمحـــــة ، وهـــــذا شــــــهر 
ٌة القــدر التــي هــي خــري مـــن ٌالعتــق مــن النــار والفــوز باجلنــة ، وهــذا شــهر فيــه ليلــ

مه وقيامــه ، ّمــد وآل حممـد ، وأعنــي عـىل صــياّ، اللهـم فــصل عـىل حمألـف شــهر
ــــــي ــ ــ ــ ــ ــــــسلمه منـ ــ ــ ــ ــــــه، وتــ ــ ــ ــ ــــــلمني فيــ ــ ــ ــ ــــــلمه يل وســ ــ ــ ــ ــــــك ، وســ ــ ــ ــ ــ ــــــــضل عونـ ــ ــ ــــــه بأفــ ــ ــ ــ ــــــي عليــ ــ ــ ــ ، وأعنــ

، صــــــلواتك اللهــــــم علــــــيهم ، فيــــــه لطاعتــــــك وطاعــــــة رســــــولك وأوليائــــــكووفقنـــــي 
ِّوفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتالوة كتابك ، وأعظم يل فيه الربكة وأحرز 

، وأصح فيه بدين ، وأوسع يل يف رزقي  العافيةه التوبة ، وأحسن يل فيهيل في
، واكفنــي فيــه مــا أمهنـــي، واســتجب فيــه دعــائي ، وبلغنـــي فيــه أمــيل ورجـــائي ، 
اللهم صل وسلم عىل سيدنا حممد وعـىل آل حممـد وأذهـب عنـي فيـه النعـاس 

 .إىل آخر دعائه عليه السالم..) ة والكسل والسآمة والفرتة والقسوة والغفل

ًن صامه وقامه إيامنا واحتساباا حيب ويرىض وجعلنا مموفقنا اهللا مل ً. 




 ٩٥ 

 

 

ــــا  ــ ــ ــ ــ ــــــسبب –أفتونـ ــ ــ ــ ــــــــضان بــ ــ ــ ــــــام يف رمــ ــ ــ ــ ــــــــض األيـ ــ ــ ــــا بعــ ــ ــ ــ ــ ــــــرأة تفوهتــ ــ ــ ــ ــــــاكم اهللا يف امـ ــ ــ ــ عافــ
الــدورة الــشهرية، ثـــم تنتظــر إىل أواخــر شـــعبان الــسنة التاليــة لتقـــيض مــا عليهـــا، 

ليهــا فإهنــا ال تقــيض إال بعــض مــا عليهــا ْولكــن  ألن الوقــت يكــون قــد ضــاق ع
، وبعــض الــسنوات يــدخل رمــضان التــايل ولــيس الكــل، وهكــذا لعــدة ســنوات

ًومل تقض شيئا  . اآلن تريد القضاء فام الواجب عليها.. ِ

:  جيــب عــىل مــن عليــه صــيام أن يبــادر يف قــضائه
ْسواء كان رجال  أو امرأة، ولألسف الشديد صارت ِّأن تؤخر » سيئة« عادة ً

ُّاملـرأة قــضاء مــا عليهــا مــن الــصيام حتــى قــرب رمــضان الثــاين، فهــذا األمــر يعــد  َ ُ
 . ًهتاونا فيام أوجب اهللا تعاىل

ــــا فــــات مـــــن الــــصيام قبـــــل دخــــول رمـــــضان  وعــــىل  كـــــل حــــال؛ جيـــــب قــــضاء مـ
املقبــــل أو بعــــد ذلـــــك بعــــد انقـــــضائه ، وإذا دخــــل رمــــضان املقبـــــل قبــــل أن تقـــــيض 

ُ انقـضاء شـهر الــصوم تقـيض مـا عليهـا وختـرج عــن كـل يـوم ممـا عليهــا فإهنـا بعـد
 إن كانت متهاونة من الصيام كفارة إطعام مسكني بسبب تأخريها القضاء

 . عن القضاء ومل يكن هلا عذر رشعي كمرض ونحوه

 

ــــــرأة  ــــــول وكـــــــسل؛ املــ ــــــهر مخــ ــــــون لـــــــدى بعــــــــضهم شـ ــــــهر رمـــــــضان ويكــ َيـــــــدخل شــ
ــــا األســــــايس يف البيــــــت بحجــــــة التعبــــــد والــــــصيام  ِّتقـــــرص يف عملهــ والــــــشهر شــــــهر «ُ




 ٩٦        

 

ــــــادة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ» عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرص يف عملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل يقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــول، والرجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاس يقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــامالت النـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــؤخر معـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ : ه ويـ
فــــــام القـــــول الوســـــط يف هــــــذا » ونــــــوم الـــــصايم عبـــــادة.. وأنـــــا صـــــايم !! رمـــــضان..«

 .الشأن؟ أفتونا كفاكم اهللا مؤنة الدارين

: ًلمـؤمن أن يكـون أكثـر نـشاطا يف رمـضان ينبغـي ل
ــــا و ــ ــ ــــــشّكل عائقــ ــ ــــــك ال يـ ــ ــــــبحانه، وذلـ ــ ــــــة اهللا سـ ــ ــــــرأة يف ال ًبطاعـ ــ ــــــشاط املــ ــ ــــــن نـ ــ ــــا مـ ــ ــ ًمانعـ

ًبيتها، والقيام بواجبها نحو زوجها وأوالدها، وال مانعا من قيام املوظف يف 
ُجمال عمله بام جيب عليه القيام به ، ال سيام إذا توقفت معامالت الناس عىل  ّ

راحـة بالــه ، فهـذا ال جيـوز ملــا فيـه مـن إحلــاق الـرضر بـاآلخرين، وهــذا مزاجـه و
ــــــسده  ــــــيامه فيفــ ــــــأيت عـــــــىل صــ ــــــد يــ ــــــه ذنــــــــب قــ ــــــد ذاتــ ــــاة .. يف حـ ــ ــــــسان مراعــ ــــــىل اإلنــ وعــ

ِالــــشهر الكــــريم، ومراعـــــاة إخوانــــه مـــــن املــــسلمني، فــــال يلحـــــق  الــــرضر هبـــــم ، وال  ْ ُ
صائم عبـــادة  ونــوم الــ.ًاألذيــة الســيام وهــو يتقـــاىض عــىل عملــه راتبــا مـــن الدولــة

ًال شك يف ذلك ألنه ما نام إال بعد قيام الليل صالة وتالوة واستغفارا وذكرا  ً ً ً
ٌهللا تعاىل وكل ذلك خري، غري أن قضاء حوائج الناس سيام املتوقف حصوهلا 
ًعليه كونه موظفا يف الدولة واجبه، وال غنى بالنوافل إذا أرضت بالفرائض، 

ــــا ــ ــــــيام جيـــــــب عليهـ ــــة فـ ــ ــــــال الزوجـ ــــــر وكــــــذلك حـ ــــــد ذكـ ــــا، وقـ ــ ــــا وأوالدهـ ــ ــــــو زوجهـ  نحـ
ــــــرباين يف  ــ ــــــور(الطـ ــ ــــــدر املنثـ ــ ــــــع ) الــ ــ ــــــن واســ ــ ــــــد بـ ــ ــــــن حممــ ــ ــــــرج عـ ــ ــــــد أخــ ــ ــــــدالرزاق قـ ــ أن عبــ

ــــــول اهللا  ــ ــ ــــــال رســ ــ ــ ــــــال قــ ــ ــ ــــــن «: األزدي قـ ــ ــ ــــــريا مــ ــ ــ ــــــان خــ ــ ــ ــــا كــ ــ ــ ــ ــــاه يومــ ــ ــ ــ ــــــان أخــ ــ ــ ــــــن أعــ ــ ــ ًمــ ً
ًوهذا يف أمر مندوب فكيف لو كان واجبا وتكليفا مناطا به » ٍاعتكاف شهر ً ً ٍ ٍ




 ٩٧ 

 

ًيتقــــاىض عليـــــه راتبـــــا شــــهريا، وذكـــــر ســــمط النجـــــوم العـــــوايل يف أنبـــــاء ( صـــــاحب ً
ــــــل ــ ــ ــــــه ) األوائـ ــ ــ ــــــه يف حاجتــ ــ ــ ــــــتعان بـ ــ ــ ــــــــسالم فاســ ــ ــــه الـ ــ ــ ــ ــــــــسني عليــ ــــاء إىل احلـــ ــ ــ ــ ــــــال جــ ــ ــ ًأن رجـ

ــــــال ــ ــ ــ ــ ــــــه وقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذر إليـ ــ ــ ــ ــ ــــا فاعتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــده معتكفـ ــــ ــ ــ ــــــك : (ًفوجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت معـ ــ ــ ــ ــ ــــــاف خلرجـ ــ ــ ــ ــ ــــــوال االعتكــ ــ ــ ــ ــ ــ لـ
ــــــك ــــــذكر )فقـــــــضيت حاجتــ ــــــسالم فــ ــــه الــ ــ ــــــسن عليــ ــــــأتى احلــ ــــــده فــ ــــــن عنــ ــــــرج مــ ــــــم خــ ، ثــ

ٍلقـضاء حاجـة أخ يل يف اهللا : (ًحاجته فخرج معه حلاجته وكان معتكفا وقـال
ــــــهر ــــــاف شــ ــــــن اعتكــ ــــــل أحــــــــب إيل مـ ــــالنوم ) عزوجـ ــ ــــــرا بــ ــــــرز أجــ ــــــه حيـ ــــــن أنــ ــــــن يظــ ًفمـ

ــــــامالهتم  ــ ــ ــ ــــــسري معـ ــ ــ ــ ــــــاس وتيـ ــ ــ ــــــوائج النــ ــ ــ ــ ــــــضاء حـ ــ ــ ــ ــــــول دون قـ ــ ــ ــــــو وحيــ ــ ــ ــــــيس فهــ ــ ــ ــ ــــــئ ولـ ــ ــ ــ ٌخمطـ
ًمأجورا بل مأزورا مثبورا، وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرىض ً ً . 

 

 : ما احلكم يف احلاالت اآلتية

ًخل عليه الشهر الكريم ومل يقض أياما  كانت عليه مٌرجل د - ١ ن رمضان ِ
  .السابق أو حتى الذي قبله

:  أتــى عليــه رمــضان، وعليــه صــيام أيــام مـــن مــن
ــــــد  ــ ــــــه، وبعـ ــــــو فيــ ــ ــــــذي هـ ــــــهر رمــــــــضان الــ ــ ــــيام شـ ــ ــــــــب عليــــــــه صــ ــــــسابق، وجـ رمــــــــضان الــ

يف وجـوب واختلـف .. انقضائه وانقضاء يوم العيد يقـيض مـا فاتـه مـن صـيام 
 -وهـــــو صـــــحيح–ّكفــــارة التـــــأخري؛ فمـــــن العلـــــامء مـــــن أوجبهــــا إن أخـــــر القـــــضاء 

ــــــي  ــ ــــــن النبــ ــ ــــــرة عــ ــ ــــــديث أيب هريــ ــ ــــــستدال بحــ ــ ــــــرض ،  «ًمــ ــ ــ ــــــــضان ملـ ــــــر رمــ ــ ــــــن أفطــ ــ مــ
فـــصح ومل يــــصمه حتــــى أدركـــه رمــــضان آخــــر،  فليــــصم مـــا أدركــــه، ولــــيقض مــــا 




 ٩٨        

 

، ومـنهم مـن محـل األمـر يف احلـديث عـىل »ًفاته، وليطعم عن كل يوم مسكينا
ــــــم يوجــــــــب ال ــــــده فلـ ــــــديث عنـ ــــــن مل يـــــــصح احلـ ــــــنهم مــ نـــــــدب ال عـــــــىل الوجـــــــوب ، ومـ

 . الكفارة ومل يقل بندبيتها، واكتفى بوجوب القضاء ال غري

واألوىل واألحــــوط إخــــراج الكفــــارة مــــع القــــضاء وهــــي إطعــــام مــــسكني عـــــن 
 .واهللا تعاىل أعلم.. ّكل يوم من الصيام أخره

ّرجل استيقظ وهو جنب وأذن الفجر وهو جنابة - ٢ ٌ.  

:  ال ينبغــي تـأخري الغـسل مــن اجلنابـة بعـد املبــارشة
ــــا بـــــل ينـــــدب أن يـــــسارع الرجــــــل واملـــــرأة لالغتـــــسال واغتنـــــام بقيـــــة الليــــــل يف  ًهتاونـ

يف ليـل رمـضان فنـام من جامع زوجته ذكر اهللا تعاىل ومحده وشكره، ولكن 
يامه صــــحيح، أو بارشهـــا قبـــل الفجـــر فأدركـــه الفجـــر ومل يكـــن قـــد اغتـــسل فـــص

ديث عائشة ريض اهللا وعليه أن يغتسل ويصيل الفجر ويبقى عىل صومه حل
ُ ليجنــب مـــن الليــل فيأتيــه بـــالل فيؤذنــه بالـــصالة كـــان النبــي «: عنهــا قالــت ْ ُ

ــــائام ــ ــــــه صــ ــ ــــــل يومـ ــــــسل فيظــ ــــــوم فيغتــ ــــــيهام » ًفيقــ ــ ــــــسى علـ ــــــن عيــ ــــــد بــ ــ ــــــايل أمحـ رواه يف أمــ
 . السالم

ٌ أذن املؤذن لصالة الفجر فذهب فالن مرس - ٣ ّعا ليرشب، وأكمـل عـالن ّ ً
ّسحوره، املهم عند هذا وذاك أال  يتم املؤذن األذان إال وقد انتهى ُّ .  

:  األذان رشع لإلعـالم بـدخول وقـت الـصالة فمـن 
ًاألذان مقـــدما عــىل دخـــول الفجـــر فقـــد  رشب أو أكــل وقـــت األذان ، ومل يكـــن
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ــــــر ــــا أفطــ ــ ــــــضاء مـ ــــه قــ ــ ــــــر وعليـ ــــــل أفطـ ــــــذا الفعــ ــــــي ، وهـ ــــــدي النبـ ــــــالف هلــ ــــــان ٌخمـ  إذ كــ
ــــــل  ــ ــــام والــــــــرشاب قبـ ــ ــ ــــــاول الطعـ ــــــن تنــ ــــــــسك عــ ــــــل ويمـ ــــــر الليــ ــ ــــــؤخر الــــــــسحور إىل آخـ يــ

: ًدخـــــول الفجــــــر بــــــام يتــــــسع لقـــــراءة مخــــــسني آيــــــة مرتلــــــة احتياطـــــا، وقــــــد قــــــال تعــــــاىل
يض من اخليط األسود من﴿ َوكلوا وارشبوا حتى يتبني لُكم اخليط األ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ََّ ََ َْ ُْ ْ ُُ َ ْ ْ َُ َ َّ َ ْ ِ الفجرُ ْ َ ْ﴾ 

ــــــوز  ــ ــــــر وال جيـ ــ ــــــــت الفجـ ــــــول وقـ ــ ــــــني دخـ ــ ــــــــرشاب إىل تبـ ــــام والـ ــ ــ ــــــة الطعـ ــ ــــــل غايـ ــ ــــــد جعـ فقــ
 .جتاوز هذه الغاية واحلد املحدود لتناول الطعام والرشاب، واهللا أعلم

هــل « يــسأل كثــريون هــل اإلبــرة العــضلية أو الوريديــة، وكــذا املغذيــة  - ٤
  !؟»تفطر

: ذكورة ال تفطـر الـصائم الـذي يظهـر يل أن اإلبـر املـ
ــــام والــــــرشاب  ــــه لــــــذة الطعــ ــــا الــــــصائم عــــــن طريــــــق الفــــــم ومل حتــــــصل لــ كوهنـــــا مل يتناوهلــ
ــــــام  ــ ــ ــــــن الطعـ ــ ــــــتغناء عــ ــ ــ ــــــة االسـ ــ ــــــــىل جهــ ــ ــــــــرضورة ال عـ ــــــستخدمها إال يف الــ ــ ــ ــــــه ال يـ ــ وكونــ

 . واهللا تعاىل أعلم. والرشاب

 .أفيدونا عافاكم اهللا.. تفطر» البغرة« لدى الكثري أن القيء أو اشتهر   - ٥

:  ْالقـيء الـذارع ومـا دونـه إذا خـرج مـن الفـم ومل يعـد َُ َ ّ
 . إىل اجلوف منه يشء فإنه ال يفطر، فإن عاد منه يشء إىل اجلوف فقد أفطر

ــا ملـــرض مـــزمن، أو كهولـــة فـــام   - ٦ مـــن تعـــذر  عليـــه الـــصوم لعـــذر مـــأيوس؛ إمـ

ـــد يرجــــى حتديــــد قــــدر الكفــــارة، وكــــم هــــي باملكاييــــل وال«الواجــــب عليــــه؟  نقـ

 .»املعارص، ومتى خيرجها؟




 ١٠٠        

 

:  مــــن وصـــلت بـــه احلــــال إىل عـــدم القـــدرة عــــىل
َالصيام، وأيس من الشفاء ، فعليه أن خيرج كفارة عن كل يوم؛ نصف صاع 
ــــه  ــ ــــــصاع بأنــ ــــــدار الــ ــــــن مقــ ــــــل عــ ــــــد قيــ ــــــشهر، وقــ ــــــر الــ ــــــه أو أخــ ــــــوم بيومــ ــــــل يــ ــــــه كــ ّأو قيمتـ

ــــــون ــ ــ ــــــات، فيكــ ــ ــ ــــــــرشة غرامـ ــ ــــــو وعــ ــ ــ ــــــني كيلــ ــ ــ ــــــن اثنــ ــ ــ ــــــارة عــ ــ ــ ــــــسة عبـ ــ ــ ــــــو ومخــ ــ ــ ــــــــصف كيلــ ــ  النــ
 . واهللا تعاىل أعلم.. غرامات

 متى يرخص هلا اإلفطار؟ ..  املرضعة املرأة  - ٧

:  جيــــوز للمـــرأة احلامـــل واملرضـــعة أن تفطــــر إذا
خـشيت عـىل مــا يف بطنهـا أو خــشيت عـىل رضـيعها أو عــىل نفـسها الــضعف 

ــــا القــــــضاء ، ملـــــا ورد عنـــــه  أجـــــاز للحامـــــل أن تفطــــــر أنــــــه  : أو املـــــرض، وعليهـ
ــــــال ــ ــــــال«: وقـ ــ ــــــعة وقــ ــ ــــــذلك للمرضـ ــ ــــــــصومي، وكــ ــــــــت فـ ــــإذا أطقــ ــ ــ ــــــأفطري فـ ــ ــــــي فــ ــ : ِاذهبـ

وكـذلك احلكــم لـصاحب املـرض غــري » ِاذهبـي فـأفطري فـإذا أقطــت فـصومي«
 .واهللا أعلم. املأيوس

 أهيام أفضل يف السفر؛ الصيام أم اإلفطار؟ و هل يصح للمسافر أن يفطر يف  - ٨

 ه عازم عىل السفر يقينا؟مدينته قبل السفر مع العلم أن

:  جيـوز للمـسافر أن يفطـر وإن صـام يف سـفره فهـو
ام ﴿: أحسن وأوىل لقوله تعاىل ٍفمن كان منُكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أ َّ ْ َْ َِّ َ َّ ٌَ َّ ِ َِ َ َ ٍَ َِ َ ً َ

َأخــر َ ْوأن تــصوموا خــري لُكــم﴿:إىل قولــه.. ُ َُّ ٌْ ْ َ ُ ََ ــرة[ ﴾َ مــن ا أن يفطـر أمـ .. ]١٨٥: البق
 .واهللا تعاىل أعلم... جيوزيف مدينته قبل السفر فال يريد السفر 
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احلائض أو النفساء تفطر كام هو واجب عليها، لكن هل يكون حاهلا   - ٩
كام لو مل تكن يف رمضان ، أم أن لرمضان وأيامه هيئات ومندوبات 

  ختصه؟

: أمــــام ينبغــــي للحـــائض والنفــــساء أن ال تظهـــر 
اآلخــرين يف رمـــضان أو يف غـــريه بمظهـــر غـــري الئـــق، بـــل ينبغـــي هلـــا أن تنظـــف 
ــــا كـــــام لـــــو كانـــــت غـــــري حـــــائض وال نفـــــساء ، وال تـــــرشب وال تأكــــــل  نفـــــسها وثياهبـ
ــــا  ــ ــ ــــــة وحفظــ ــ ــــــريم ، ورعايــ ــ ــــــشهر الكـ ــ ــــة للــ ــ ــ ــــــاال حرمـ ــ ــــانوا أطفــ ــ ــ ــــــو كــ ــ ــــــرين ولـ ــ ــــام اآلخــ ــ ــ ًأمـ ً ً

ــا ــ ــ ــــــن أنظــ ــــــدا عــ ــــــل فبعيـ ــــــه ، وإذا أرادت أن تــــــــرشب أو تأكــ ــــيانة لــ ــ ــــــرين، ًوصـ ر اآلخــ
ًحتــى ال يظنـــوا هبـــا ســـوء، وال تكـــون ســببا يف ذهـــاب تعظـــيم الـــشهر الكـــريم مـــن  ً

 .واهللا أعلم.. قلوهبم

ّ تسحر يف اليمن، ثم سافر إىل بلد تسبق اليمن يف التوقيت مثل ماليزيا  - ١٠
ونحوهـا، فمتـى يفطــر؛ بحـسب توقيـت ماليزيــا أم بحـسب توقيــت 

  اليمن؟ 

ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد متــ ــ ــ ــ ــــــفره إىل بلـ ــ ــ ــــــان ســ ــ ــ ــــاذا إذا كــ ــ ــ ــ ــــا ومــ ــ ــ ــ ــ ــــــل ليبيـ ــ ــ ــــــيمن مثــ ــ ــ ــــــن الــ ــ ــ ــ ــــــه عـ ــ ــ أخر يف توقيتــ
 ونحوها من دول املغرب العريب، أو إحدى دول األمريكيتني؟

: أما  ما دام يف أثناء السفرجيوز للمسافر أن يفطر ،
 فلـه ذلـك، فـال يفطـر حتـى يـدخل الليـل -والـصوم خـري لـه–لـو أراد أن يـصوم 

ر إليــه، ســـواء طـــال وقــت الـــصيام أم قـــرص، ســواء يف بلـــده أم يف البلــد الـــذي ســـاف
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: كام لو كان من أهلها لقوله تعاىلالتي وصل منها فتلزمه أحكام تلك البالد 
ِثم أمتوا الصيام إىل الليل﴿ ْ َ َِّّ ْ َُ ِ َ ُّ َِّ  . واهللا أعلم. ﴾َ

 

ــــــهر  ــ ــ ــ ــــــرات يف شـ ــ ــ ــــــن املفطــ ــ ــ ــــيئا مــ ــ ــ ــ ــ ــــــع شـ ــ ــ ــــــن ابتلــ ــ ــ ــــــىل مــ ــ ــ ــــــــصوم عــ ــ ــ ــــــضاء الـ ــ ــ ــــــزم قــ ــ ــ ــــــل يلــ ــ ــ ًهــ
 ًسهوا وبدون قصد؟؟رمضان 

 املــسألة فيهــا خـــالف بــني العلــامء؛ ذهــب اإلمـــام
ًاهلــــادي عليــــه الــــسالم وعليــــه فقهــــاء الزيديــــة أن الواجــــب عــــىل مــــن أفطــــر ناســـــيا 

، ومن أكل أو رشب   وقالوا بأن الصيام هو اإلمساك عن املفطرات ،القضاء
 .ت وبالتايل فالواجب عليه القضاءً ناسيا فإنه مل يمسك عن املفطراوطيءأو 

 عـــن اإلمـــام النــــارص واإلمـــام البــــاقر يبيـــنام ذهـــب اإلمــــام زيـــد بـــن عــــيل ورو
والــــــصادق ومجهــــــور علــــــامء املــــــسلمني إىل عــــــدم وجــــــوب القــــــضاء، وأنــــــه ال قــــــضاء 

 واســـــتدلوا بـــــام رواه اإلمـــــام زيــــــد بـــــن عـــــيل عـــــن أبيــــــه عـــــن جـــــده عـــــن عــــــيل  ،عليـــــه
 ًيا مل ينـتقص صـيامه فــإنام ذلـك رزق اهللا عــزمـن أكـل ناســ:  ، قــال عليـه الـسالم

:  أنه قال، وبام رواه أهل السنن عن أيب هريرة عن رسول اهللا  وجل إياه
:  ويف روايـة »ًمن أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإن اهللا أطعمه وسقاه«
ــــــه( ــــــة ) ال يشء عليــ ــــــه(: ويف روايــ ــــــضاء عليــ ــــــضاء .).ال قــ ــــــن أوجــــــــب القــ  إال أن مــ

ــــا فيــــــه بمعنــــــى فلـــــيقض صــــــومه) ليـــــتم صــــــومهف(: فـــــرس قولــــــه   وفــــــرسوا ،، وفيــــــه مـ




 ١٠٣ 

 

ــــه  ــ ــ ــــاه«: قولــ ــ ــ ــــــه اهللا إيــ ــ ــ ــــــه أو رزقـ ــ ــــاقه اهللا إليــ ــ ــ ــــــو رزق ســ ــ ــ ــــإنام هـ ــ ــ ــــــه »فــ ــ ــ وال يشء (:  وقولـ
ًبأنـــــه ال إثـــــم عليـــــه يف ذلـــــك مـــــع وجـــــوب القـــــضاء متامـــــا كالـــــذي قتـــــل نفـــــسا ) عليــــه ً

  .الدية والكفارةخطأ بأنه ال إثم عليه ألجل اخلطأ مع وجوب 

ــــه القـــــــضاءٍّكــــــل وعــــــىل ــــة أنــــــه ال جيــــــب عليــ ، وإن   فالظــــــاهر بعــــــد اســــــتقراء األدلــ
 .واهللا تعاىل أعلم. كان األوىل واألحوط القضاء 

 

فامذا عليها ، .. ًطهرت امرأة من حيضتها يف إحدى أيام رمضان عرصا 
 .ًخصوصا إذا كانت ما زالت ممسكة عن املفطرات

 : عليهـا أن تبـادر إىل االغتــسال وتـصيل مـا عليهــا
ــــــرب  ــــا تعتــ ــ ــــــر فإهنـ ــــــل الفجــ ــــــر قبـ ــــا مل تطهــ ــ ــــا الـــــــصوم فحيــــــــث أهنـ ــ ــــــة، أمــ ــــــالة هناريـ مـــــــن صــ
مفطــرة ولـــو كانـــت ممــسكة ، وعليهـــا قـــضاء الـــصيام يف أيــام أخـــر بعـــد رمـــضان 
الشــرتاط الطهـــارة مـــن احلـــيض والنفـــاس يف الـــصوم ، وألن الـــصوم ال يتـــبعض 

ــــا توســـــع ، والشــــــرتاط تبييـــــت النيــــــة يف بخـــــالف الـــــصالة فأ ــــا متعـــــددة وفيهــ وقاهتــ
الــصوم الواجـــب ، واحلــائض مل تبيـــت النيــة كوهنـــا يف حــال ال يـــصح فيــه الـــصوم 

 .واهللا تعاىل أعلم ..

 

بعـــــض النــــــساء يـــــستخدمن عقــــــاقري لتـــــأخري الــــــدورة الـــــشهرية  حتــــــى يــــــتمكن 
 .فام حكم الرشع يف ذلك.. ًمال من صيام شهر رمضان كا




 ١٠٤        

 

 :رشعـــا إن مل يكـــن بـــذلك رضر ال بـــأس بـــذلك ً
ــــا ــ ــ ــ ــــــىل عليهــ ــ ــ ــ ــــــرأة عـ ــ ــ ــــــى املــ ــ ــ ــــــري أن األوىل أن تبقــ ــ ــ ــــــوز ، غــ ــ ــ ــــــال جيــ ــ ــ ــ ــــــــرضر فـ ــ ــــــق الــ ــ ــ ــــإذا حتقــ ــ ــ ــ ، فــ

ــــــاىل  ــــا اهللا تعــ ــ ــــــة أرادهــ ــــــا ألن يف ذلــــــــك حكمـ ــــــاىل عليهــ ــــا اهللا تعـ ــ ــــــي خلقهــ ــــا التــ ــ طبيعتهـ
ــتم ﴿ ْوا يعلــم وأ ُُ َ َ ْ َ ّ ََ َال تعلمــونُ َُ ْ َ ــرة[﴾َ  ، ولعـل يف احتبــاس الــدم الفاســد ]٢١٦البق
ــــــه يف و"احلـــــــيض" ــــــدم خروجــ ــــــرأة وعــ ــــــسم املــ ــــــىل  يف جــ ــــــادة رضر عــ ــــــوم عــ ــــــه املعلــ قتــ

، غري أنـه ال عالقـة الحتباسـه وعـدم خروجـه بـصحة الـصيام أو فـساده ، املرأة
 .ه إىل احتباســـــه واحلـــــؤول دون خروجــــــهإال أن احلرمـــــة لـــــو ثبـــــت الـــــرضر تتوجـــــ

 .  تعاىل أعلم واهللا

 

ــــــــضان ،  ــ ــ ــ ــ ــــــهر رمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة يف شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــري األطعمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــيمن يتخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرشيف فـ ــ ــ ــ ــ ــــــــرشع الــ ــ ــ ــ ــ ــــا رأي الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ
 .ًوخصوصا مع وجود عدوان ظامل ، افتقر فيه الناس وال جيدون ما يأكلون 

 : َقل من حرم زينة ا التي أخرج ﴿: قال اهللا تعاىل ّ َ َْ َ َ َّ َْ َ ِ َّ َ ْ ُِ َ ِ

ِلعباده  ِ ِ ِوالطيبات من الرزقَِ ْ ِّ َ َ ِّ َِ ِ َّ  .]٣٢األعراف[﴾ْ

ــــــاىل  ــــــال تعــ ــــي إيل حم﴿: وقــ ـ ـ ـ ـــا أوحــ ـ ـ ـ ـ ــــد يف مــ ـ ـ ـ ــــل ال أجــ ـ ـ ـ َقــ ُ َّ َ ِ َ َِ ْ ُ َِ ُ ِ َّ ــــاعم ُ ـ ـ ـ ــــىل طــ ـ ـ ـ ـــا عــ ـ ـ ـ ـ ٍرمــ َ ًِ َ َ َّ
ُيطعمه َ َُ ِكلوا م﴿: ، وقال تعاىل ]١٤٥األنعام[﴾ْ ْ ُ ْن طيبات مـا رزقنـاكمُ َ َُ َ ْ ََ ِ َ  ، ]٥٧البقرة[﴾ِّ

َوكلوا وا﴿: وقال تعاىل  ْ ُ َرشبوا وال ترسفوا إنه ال ُحيب املرسفنيُ َّ ُِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ُ َِ َ َِ ْ ُ ْ ُ َ  ، ]٣١األعراف[﴾ْ
فاآليـــات واضـــحة يف إباحــــة املطعومـــات إال مـــا حــــرم اهللا ، ولإلنـــسان أن يأكــــل 

ًغـري أنـه ال ينبغـي أيـضا أن ال ينـسى .. ما شاء مما لذ وطاب وأن يرتك مـا شـاء 




 ١٠٥ 

 

ــــــالء  ــــــه مـــــــن حمنــــــة وبـ ــــــم فيـ ــــا هـ ــــــاس ومــ ــــه النـ ــ ــــا عليـ ــــــان يف مــ ــــــواء كـ ــــام سـ ــ ــــــيام هــــــذه األيـ سـ
رمــــضان أو غـــــري رمــــضان ، وانـــــه ال بـــــد مــــن تعاهـــــد اجلــــريان وصـــــلة األرحـــــام ، 

ــــا آمــــــن مـــــن بــــــات شــــــبعانا «: وقـــــد ورد يف احلــــــديث الـــــرشيف عــــــن رســــــول اهللا  ًمـ
ــــم ــ ــ ــ ــــــو يعلــ ــ ــ ــــائع  وهــ ــ ــ ــ ــــــاره جــ ــ ــ ــــــــرشاء يف »وجــ ــ ــ ــــــىل الـ ــ ــ ــــــه عــ ــ ــ ــــــة وقدرتــ ــ ــ ــــــريه لألطعمــ ــ ــ ــ  وألن ختـ

اإليــــامن ، بيـــنام املوفــــق هــــو الــــذي الوقـــت الــــذي يعلــــم أن جــــاره جـــائع يتنــــاىف مــــع 
َويطعمون الطعام عىل حبه مسكينا ويتيام وأسـريا إنـام ﴿: حكـى اهللا عنـه بقولـه  َّ ِ ً ً ً َّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِّ ُ َ ُ َْ َ َُ َ

َنطعمُكم لوجه ا ال نريد منُكم جزاء وال  ََ َ َّ ْ ََ ْ ْ ُِ ِ ِ ُِ ُ ُِ ِ ًشُكوراْ َليس ﴿: ، وبقوله ]٩اإلنسان[﴾ُ ْ َّ
ِالرب أن تولوا وجوهُكم قبل اَملْرشق واَملغرب ولـكن الرب من آمن با واليوم  ْ َ َ ّ َ ْ َّ َ َ َ ُ ُ َْ ْ َ َ ْ ُّ ِْ ِ َ َ َّْ َِّ ِِ ِِ ِ َِ ْ ْ ِْ َ ُ
ال عىل حبه ذوي القربى واليتامى  َ َاآلخر واَملآلئَكة والكتاب والنبيني وآتى ا َْ َ َ ََ َ ِّ ُ َ ِّ َ َ َْ ُ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِْ َّ ِ ِ

َواَملساكني ِ َ ْ ِ وابن السبيل والسآئلني ويف الرقاب  َ َ ِّ َّ َِّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ :  ، وبقوله تعاىل ]١٧٧البقرة[﴾ ..ْ
َالذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار رسا وعالنية فلهم أجرهم عند رهبم وال ﴿ َِ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ َ ْ ُ ْ ِْ ِّ َ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ً ً َّ َ َ ُ ََّ َ ّ ُ

ِ ِ َّ ِ

َخوف عليهم وال هم َحيزنون َُ َ َْ ْ ُْ َ َ ْ ِْ ٌ من «:  بقوله  ، وحكى عنه النبي ]٢٧٤بقرةال[﴾َ
ُعـــشاه وأطعمـــه ، ويقـــول :  واملـــراد بفطـــره »ًفطـــر صـــائام فلـــه مثـــل أجـــره  َّ ْمـــن «: َ َ

ٍأطعــــم مؤمنــــا جائعــــا أطعمــــه اهللاَُّ مــــن ثــــامر اجلنــــة ، ومــــن ســــقى مؤمنــــا عــــىل ظمــــأ  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ ْ َْ َ ْ ًْ َّ ًْ َ ْ ُ َ ً َ َِ َ َ
ِسقاه اهللاَُّ من الرحيق ا ِ َِّ ََ ُ ِملختوم يوم القيامةَ َِ ََ ْ َْ ِ ُْ واألحاديث يف هذا املعنى كثرية ، » َْ

َّكــال بــل ال ﴿: وحكـى اهللا عـن الـذين ال هيتمـون بـشأن الفقــراء واملـساكني فقـال َ َّ َ
ا وحت ِتْكرمون اليتيم  وال حتاضون عىل طعام املسكني وتأكلون الرتاث أكال  ُ ََ ّ َ َ َ ًَ َ َ ُ َ َ ْ ََّ ً َْ َُ َْ ُّ َِ َ ُِ ِ ِْ َ ُ

ِ ْ َ ُّ َ َبون ِ ُّ
ا ال حبا َمجّ َ ًا ً َّ ُ َمـا سـلَكُكم يف سـقر ﴿: ً ، وحكـى عـنهم أيـضا بقولـه ]٢٠االفجـر[﴾ْ َ ْ َ ََ َِ

َقالوا مل نك من املصلني ومل نك نطعم املسكني وكنـا نخـوض مـع اخلائـضني َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُْ َُ َ َ َ ََ ْ ُُ َّ ُ ِ ْ ْْ ِّ ُ َُ ُْ َْ َ﴾ 
ت الذي يَكذب﴿: ، وقال تعاىل ]٤٥:املدثر[ ُأرأ ُ ِّْ َِّ َ َ َ بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ََ ِ ِ َِ ُّ َْ َّ َ َُ َِّ ِ ِ




 ١٠٦        

 

ِوال َحيض عىل طعام املسكني ِ ْ ُ
ِ ْ ِ َ ََ َ َ ُّ  .]٣املاعون[﴾َ

ًوالواجـــب عـــىل املــــؤمن أن يكـــون كيـــسا فطنــــا مراعيـــا لألحـــوال والظــــروف  ً ً
ــــــل  ــ ــ ــــــىل فعـ ــ ــــــصا عــ ــ ــــــذات ، حريــ ــ ــــــــسرتسل يف امللــ ــــــسه وال يــ ــ ــــــرم نفــ ــ ــــــبات ، ال حيــ ــ ًواملناســ

 .واهللا تعاىل أعلم .اخلريات




 ١٠٧ 

 

 

 

هــــــــــــل يــــــــــــصح أن حتـــــــــــــج امــــــــــــرأة مـــــــــــــع أختهــــــــــــا وزوج أختهـــــــــــــا عــــــــــــىل اعتبـــــــــــــار أن زوج 

ْاألخت حمرم َ. 

 : ًال جيـــوز للمـــرأة أن تـــسافر بريـــدا فــــصاعدا إال ً
ًومعهــا حمـــرم حمـــرم ، واملحـــرم املحـــرم هـــو الـــذي ال جيـــوز لـــه أن يتـــزوج هبـــا أبـــدا،  َّ ٌ ّ ُ

ــــــفر ــــــى وسـ ــــاء حتــ ــ ــــا البقـ ــ ــــــوز فعليهـ ــــا ال جيـ ــ ــــــة أختهـ ــــــو برفقـ ــــا ولـ ــ ــــــع زوج أختهـ ــــــرأة مـ  املـ
 .واهللا تعاىل أعلم. يتيرس املحرم فتحج معه

 

ّرجل أوىص البنتيه بأن حيجا عنه وكان قد حج قبل ذلك فام جيب عليهام ؟ ٌ 

 : ثلــث جيــب عـىل البنتــني تنفيـذ وصــية أبـيهام مــن
ــــــرج مــــــن تركتــــــه  ــــــذها  ثلـــــــث ، فتخـ ــــــج ، ويقــــــوم بتنفيـ ــــــرة وتكــــــاليف احلـ ُتركتــــــه أجـ

 .واهللا تعاىل أعلم.. تتفقان عليه إحدى البنتني ، أو من 

 وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين 





 

 

 






    ١١١ 

 

 

 

 ثم اختـل عقلـه ومل يفـد فيـه إذا تزوجت الشابة برجل عاقل سليم احلواس
 .يف الفسخحق  العنت فهل هلا تالعالج وانتظرت بال فائدة وخشي

 : إن اخـــتالل عقــــل الـــزوج مــــن مـــسوغات طلــــب الزوجـــة الفــــسخ
ًســــواء كــــان اجلنــــون أصـــــليا ودلــــس عليهــــا أم طــــرأ عليـــــه يف عقــــد الزوجيــــة ســـــواء 

ع زوجها املجنون من قبل الدخول هبا أو بعده ملا يلحق الزوجة يف بقائها  م
ــــــه  ــــــاف معــ ــــا تعــ ــ ــــــون ممــ ــــــون وألن اجلنــ ــــــسبب اجلنــ ــــا بــ ــ ــــــذي يلحقهــ ــــــشقة والــــــــرضر الــ املــ
ًالعـرشة قطعــا حتــى لـو كانــت قــد رضــيت بالعيـب عــىل الــراجح ألن حقهــا يف 
العيش الكريم قائم وغاية ما يدل عليه رضاها بالعيب هو إسـقاط حقهـا يف 

 ال يمكنهـــا البقــــاء طلـــب الفـــسخ مـــدة رضــــاها بالعيـــب، فـــإذا وصــــلت إىل حـــال
ــــاء واخلــــــوف عــــــىل الــــــنفس واخلــــــشية مــــــن العنـــــــت  ــــا ن املــــــشقة والــــــرضر والعنــ عليهــ
فحقهــا يف طلـــب الفـــسخ قـــائم وهلـــا أن تطلبـــه لـــدى اجلهـــة املختـــصة لقطـــع مـــادة 
ــــــة  ــ ــ ــــــا يف اجلمهوريـ ــ ــــــه حاليــ ــ ــ ــــــول بـ ــ ــــــانون املعمــ ــ ــــــــص القــ ــ ــــــد نـ ــ ــــــاءت، وقــ ــ ــ ــــــى شـ ــ ــــــــالف متــ ًاخلــ

ــــــــب ا ــ ــــــق يف طلــ ــ ــ ــــــوابا أن احلــ ــ ــ ــــــربه صــ ــ ــ ــــا نعتــ ــ ــ ــ ــــــو مــ ــ ــ ــــــة وهــ ــ ــ ــــا ًاليمنيـ ــ ــ ــ ــــــسقط بالرضــ ــ ــ ــــــسخ يــ ــ ــ لفــ
ــــــن  ــ ــ ــ ــــا مــ ــ ــ ــ ــ ــــــــربص وغريهــ ــ ــ ــــــذام والــ ــ ــ ــ ــــــون واجلــ ــ ــ ــ ــــــمنا إال يف اجلنــ ــ ــ ــ ــــــه أو ضــ ــ ــ ــ ــــــــب رصاحــ ــ ــ ًبالعيــ
ــــــبق  ــ ــ ــ ــــا وإن سـ ــ ــ ــ ــــــار فيهــ ــ ــ ــــــدد اخليــ ــ ــ ــ ــــــه يتجـ ــ ــ ــــا فإنــ ــــ ــ ــــــــىص عالجهــ ــ ــ ــــــة املستعـ ــ ــ ــــــراض املعديــ ــ ــ األمــ
ــــنة كـــــام يف حــــــق العنــــــني يف اختيــــــار  ــــا االنتظــــــار ســ ــــا نـــــرجح احتياطــ ًالرضـــــا، غــــــري أنــ




  ١١٢  

 

لعـالج رجـاء الـشفاء فـإذا مل يـرج املؤيد باهللا رمحه اهللا مع إبـالغ العـذر يف طلـب ا
. شــفاؤه بعـــد مـــرور العـــام فلهـــا احلــق يف طلـــب الفـــسخ لـــدى املحكمـــة املختـــصة

 .واهللا تعاىل أعلم

 

ــــــل  ــــــع احلمــ ــــــل لولـــــــب أو رشب حبـــــــوب منـ ــــــوم بعمــ ــــــة ان تقـ ــــــوز للزوجـ ــــــل جيـ هـ
 دون علم الزوج؟

:  زوجها وإذا أعلمته فإنه ال جيوز هلا فعل ذلك إال بإذن
 .لن خيالف إن شاء اهللا  إذا كان يف ذلك مصلحة واهللا تعاىل أعلم 




    ١١٣ 

 

 

 

أقـوال ظهـر انتـشارها، وكثـر بـني النـاس اسـتعامها، حتـى أضـحت املـسألة ظــاهرة 

 .يف جمتمعنا؛ لذا التمسنا من سامحتكم بيان قول الرشع فيها

 . حرام. أ

  .حرام وطالق. ب

:  ّكان الطالق قبل اإلسالم ال حد له؛ فكـان الرجـل
ــــــذه  ــــــدا هلــ ــــــع حــ ــــــالم ووضــ ــــاء اإلســ ــ ــــــدة، فجــ ــــــرات عديــ ــــا مــ ــــــه ويراجعهــــ ــــــق زوجتــ ًيطلــ ّ

ٍالطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تـرسيح بإحـسان﴿املهزلة فقـال  َِ ُ َ َ ْ َّ َْ ٌ ْ ِْ ِِ ِِ َْ َ ٍَ ٌ َ ُ ِفـإن ﴿ ،﴾ََّ َ

ُطلقها فال حتل له ََ ُّ َ َ َّ َِ َ ُ من بعد حتى تنكح زوجا غريهَ ً ْ َ َ َْ ْ َ َ ِ َِ َّ َُ َ﴾. 

ــــالنفس  ُوالطـــــالق بغـــــري رضورة تقتـــــضيه حمـــــرم حمظـــــور، ألنـــــه إحلـــــاق رضر بــ ٌ ُ
ــــه أيــــــضا األثـــــر  النفــــــيس عــــــىل أهــــــل  ًوبالزوجـــــة وبــــــاألوالد إن كــــــان هلـــــام أوالد، ولــ

ــــــزوج ــ ــــــل الـ ــ ــــــة وأهــ ــ ــــــستهرت . الزوجـ ــ ــــــالطالق مــ ــ ــــــتلفظ بــ ــ ــــــن الـ ــ ــــــر مــ ــ ــــــذي يكثـ ــ ــــــزوج الــ ــ ٌوالــ ُ
ً ســـواء كانـــت جـــدا أم هـــزال -بـــالقيم اإلنـــسانية ألنـــه بكلمـــة بأحكـــام اهللا و  قـــد –ً

ّعـــــرض األرسة لالنفـــــصال والتفكـــــك، الســـــيام إذا كـــــان لـــــه أوالد، ومـــــشاكل قــــــد 
َتدوم لتعكر عىل اجلميع صفو احلياة يف احلال واملآل ، ولذلك ال جيوز للمرأة 




  ١١٤  

 

 أن تطلـــب الطــــالق أو حتــــوم هـــي أو زوجهــــا حــــول الطـــالق مــــن غــــري رضورة،
 . »إن اهللا ال حيب الذواقني والذواقات«وقد ورد يف احلديث 

ــــا  ــ ــ ــ ــ ــــــضا منهــ ــ ــ ــ ــــــذكر بعــ ــ ــ ــ ــــــه، نــ ــ ــ ــ ــــــــب الفقــ ــ ــ ــــــسوطة يف كتـ ــ ــ ــ ــــــرية مبــ ــ ــ ــ ــــام كثــ ــ ــ ــ ــ ــــــــالق أحكــ ــ ــ وللطـ
 . للفائدة

ــــا  ــ ــ ــــــق : منهـ ــ ــــــسني أن يطلــ ــ ــــــالطالق الــ ــ ــــــدعي؛ فــ ــ ــــــني وبــ ــ ــــــسم إىل ســ ــ ــــــالق ينقــ ــ أن الطــ
ــــا فيـــــه، طلقــــة واحـــــدة، فـــــإذا خـــــالف يف  الرجــــل زوجتـــــه وهـــــي يف طهــــر، مل جيامعهـ

ــــــن ــــــدة مــ ــــــد واحــ ــ ــــــر قـ ــــــيض، أو يف طهــ ــــــا يف حــ ــــــأن يطلقهــ ــــــة؛ كــ ــ ــــــذه الــــــــرشوط الثالثـ  هــ
جامعها فيه، أو طلقها طلقتني يف نفـس الطهـر سـواء متتـابعتني أم متفـرقتني، 

ًفإنه يكون طالقا بدعيا، ويقع عىل كل حال، إال أن الرجل يف ذلك  أي يف –ً
َّيــا أهيــا الن﴿: ّ آثــم متعـد حلــدود اهللا، قـال تعــاىل-الطـالق البـدعي َ ُّ َ ُبــي إذا طلقــتم َ ُُّ ْ َّ َ َ ِ ِ

ِالنساء فطلقـوهن لعـدهتن وأحـصوا العـدة واتقـوا اهللا ربُكـم ال خترجـوهن مـن  ِ ِ َِّ ُ َ ُ ْ َ َّ َُّ ُِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ََّ َ ُ ْ ُ ِّ َ ََّ َ َّ ََّ ِّ

ني بفاحشة مبينة وتلك حدود اهللا ومن يتعد ح ُبيوهتن وال َخيرجن إال أن يأ َ َ َ ُ ُ َ ِّ َ َ َ ْ َ َّ َُّ َ ُ ََ ُّ ُ
ِ َ ْْ َِ ٍ ٍ ِ َِ َ ِ ْ َ َّ َِ ِ ِ َدود ُ ُ

ًاهللا فقد ظلم نفسه ال تدري لعل اهللا ُحيدث بعد ذلك أمرا ْ ْ َ ََ َ ِ َِ ُ َّ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ ْْ َ َُ َ ِ َ  .]١:الطالق[﴾ِ

ًأنه يقع سواء كان الزوج جادا أم هـازال، ملـا ورد يف : ومن أحكام الطالق ً
ّثالث جدهن جد، وهزهلن جد؛ الطالق والنكاح والعتق«احلديث  ٌّ ُّّ ُّ« . 

أنــــت :  أنـــه ينقــــسم إىل طــــالق رصيــــح بـــأن يقــــول هلــــا :ومـــن أحكــــام الطــــالق
ّحرمـت عـيل ، وهــو يريـد الطـالق ، أو يقــول : طـالق، وإىل كنايـة كـأن يقــول

ِ :
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ّتقنعي أو نحو ذلك مما ليس فيه لفظ الطالق لكنه نواه وأراده، وهو واقع يف 
 . كل األحوال

ف هبام، ، وال أن حيلًاحلرام والطالق يميناوال جيوز للمسلم أن جيعل من 
ــــــي  ــ ــ ــ ــــا وهــ ــ ــ ــ ــ ــــــاحللف بغريهـ ــ ــ ــ ــــــأذن اهللا بـ ــ ــ ــ ــــــة مل يـ ــ ــ ــ ــــــفة معروفـ ــ ــ ــ ــــــالم صـ ــ ــ ــ ــــــني يف اإلسـ ــ ــ ــ ــــــإن لليمـ ــ ــ ــ فـ

مـــــن حلــــــف بغــــــري اهللا فقــــــد « : احللـــــف بــــــاهللا، ففــــــي احلـــــديث قــــــال رســــــول اهللا 
ــــا «ًرواه أبـــــو داود والرتمـــــذي، وورد أيـــــضا يف احلـــــديث » أرشك ًمـــــن كـــــان حالفــ

 . »فليحلف باهللا أو ليصمت

 أفعـــل كـــذا، أو مـــا خترجـــي ونحـــو ذلـــك حـــرام وطـــالق مـــا: وإذا قـــال الرجـــل
إن : ّفـإن نـوى الطـالق بمعنـى أنـه خرجــه خمـرج الطـالق املـرشوط كأنـه قــال .. 

فعلت كذا، أو إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق، فإن الطالق يقع هبذه النية 
 . مع وقوع الرشط

ــــــــف  ــ ــ ــ ــــــه حلــ ــ ــ ــ ــ ــــــــالق كأنــ ــ ــ ــ ــــــاحلرام والطــ ــ ــ ــ ــ ــــــط بــ ــ ــ ــــ ــــــــف فقــ ــ ــ ــ ــــــام حلــ ــ ــ ــ ــ ــــــــالق وإنــ ــ ــ ــ ــــــو الطــ ــ ــ ــ ــ وإن مل ينــ
طالق ال يقع، لكن تلزمه كفارة يمني ، وهي إطعـام عـرشة بحرمتهام، فإن ال

مــساكني أو كـــسوهتم أو حتريــر رقبـــة، فــإن مل جيـــد صــام ثالثـــة أيــام، وهـــو يف كـــال 
، وعليـه أن يتـوب احلالني سواء وقـع الطـالق أم مل يقـع آثـم ألنـه حلـف بغـري اهللا

 . تعاىل أعلمإىل اهللا وأن يكثر من االستغفار الرتكابه ما هنى اهللا عنه، واهللا 
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زوجــــي مبــــتىل بمـــــرض الــــسكر وكلـــــام ارتفــــع عنــــده الـــــسكر يــــتلفظ بـــــالطالق 
 ..ًواصل عند كل انفعال افتوين يف ذلك وجزاكم اهللا خريا 

 ًإن كان ساعة الـتلفظ بـالطالق عارفـا مـا يقـول قاصـدا الـتلفظ بـه ً
 كـــان األمـــر بخـــالف ذلـــك فـــإن فأوقعـــه عـــىل هـــذا النحـــو فقـــد وقـــع الطـــالق وإن

 . واهللا تعاىل أعلم..الطالق غري واقع

 

ِلو خرجت من البيت فأنت طالق«قال رجل لزوجته   : فام احلكم » ِ

ْإذا قاهلا وهي داخل البيت ثم خرجت. أ َ. 

 . إذا قاهلا وهي خارج البيت. ب

سمح هلـا بـاخلروج، وهـل إذا قاهلا وهي داخل البيت ثم تراجع عن الرشط و. ج

 .يصح منه الرتاجع عن رشطه

 . إذا قاهلا فقط بنية التهديد. د

:  ِإذا خرجـت «أو » إذا دخلـت«: من قال لزوجته

ونحــو » ًإذا حــدثت أحــدا«أو » ِإذا ذهبــت إىل املكــان الفــالين«أو » مــن البيــت
ــــــــرشط  ــ ــ ــــــوع الــ ــ ــ ــ ــــــع بوقــ ــ ــ ــ ــــــالق يقــ ــ ــ ــ ــــــإن الطــ ــ ــ ــ ــــــك، فــ ــ ــ ــ ــــــــرشط ذلــ ــ ــ ــــزبــ ــ ــ ــ ــ ــــاء الــ ــ ــ ــ ــ ــــــهبقــ ــ ــ ــ ــ ــــــــىل كالمـ ــ ــ  وج عــ
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، فإن رجع عـن كالمـه وأذن هلـا قبـل حـصول واستمراره وعدم رجوعه عنه
ّ ينحل وينحل معه الطالق فال يقع بعد ذلك ألن َالرشط فإن الرشط الطالق ّ

ًلـــــيس واقعـــــا يف احلــــــال وإنـــــام يقـــــع ســـــاعة حــــــصول الـــــرشط، ومـــــن حــــــق املـــــرشوط 
ليـق الطــالق الـزوج أن يرتاجـع عـن الطـالق قبـل حـصول الـرشط وأن ينفـي تع

ًبالــرشط، إذ لـــيس نـــذرا جيــب الوفـــاء بـــه، وحتــى لـــو فـــرض أنــه شـــبيه النـــذر عنـــد 
ًمن يقول بذلك فإنه ال نذر يف معصية، كام أنه ليس عقدا جيب الوفاء به بينه 
ّوبـــني زوجـــه ألن عقـــد الطــــالق بيـــد الـــزوج، وقـــد علــــق حـــل هـــذا العقـــدة ســــاعة 

 حيـــــافظ عـــــىل هـــــذه العقـــــدة الــــتلفظ بـــــالطالق املـــــرشوط بحلـــــول الـــــرشط، ولـــــه أن
قبـل حلـول وحـصول الـرشط، وألن املعلـوم أن كـل مـن أمـر زوجتـه أو هناهــا 
ًوهـددها بـالطالق معلقـا وقوعـه بمخالفـة أمـره أو هنيـه فـإنام يريـد أنـه إذا وقــع 
الــرشط املعلــق بــه الطــالق مــن دون إذنـــه فكأنــه إنــام علقــه بعــدم حــصول إذنـــه، 

للطــــالق فـــــإن الطــــالق غــــري واقـــــع، أمــــا لــــو علـــــق ٍفــــإذا أذن هلــــا باملخالفــــة غـــــري نــــاو 
ــــــإن  ــ ــ ــــه فــ ــ ــ ــ ــــــــت دون إذنــ ــ ــــــالطالق فخالفــ ــ ــ ــــــدها بــ ــ ــ ــــــدا هتديــ ــ ــ ــــــه مريــ ــ ــ ــــا لــ ــ ــ ــ ــــــــالق بمخالفتهــ ــ ًالطــ

يقــع إذ لـو مل يقــع الطـالق مـع إرادة التهديــد مـا كــان هنـاك هتديــد ًأيـضا الطـالق 
البتـــة، وال كـــان للتهديــــد معنـــى يـــذكر، ولــــذلك عـــىل الـــزوج أن حيــــذر مـــن مغبــــة 

 .لطالق، واهللا تعاىل أعلمالتساهل يف أمر ا

 

 فــام احلكــم "حـرام وطــالق مــا تــدخيل البيـت الفــالين": رجـل قــال لزوجتــه 
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 ؟؟

 : ؛ فـــإن "حـــرام وطــالق مـــا تفعــيل كـــذا وكــذا": مــن قـــال لزوجتــه 
ًأراد به إيقاع الطالق مـرشوطا بالـدخول فـدخلت قبـل أن يرجـع عـن رشطـه  َ

ن رجـــع عـــن رشطــه قبـــل الـــدخول فـــإن الطـــالق ال يقـــع ، فــإن الطـــالق يقـــع ، وإ
وإن أراد بــه جمـــرد احللـــف بحرمــة احلـــرام والطـــالق فــإن الطـــالق ال يقـــع وعليـــه 

ــــــرة االســــــتغفار ألنــــــه حلــــــف بغــــــري اهللا  وذلـــــــك ال كفــــــارة يمــــــني كــــــام جيــــــب عليــــــه كثـ
 .جيوز واهللا تعاىل أعلم

 

ُ زوجها ومل يقرب بعد ، هل تبدأ العدة من يوم استشهاده أم امرأة استشهد
ُتنتظــر حتـــى يــدفن؟ وكيـــف تكـــون العــدة؟ وكـــم تكــون؟ وهـــل صـــحيح  أن ال 

 أفيدونا ساديت األجالء وفقكم اهللا ؟؟.. خترج من بيتها 

: استــشهاده، ومـــدة العلـــم ب تبـــدأ العــدة مـــن يــوم
ــــــدة ــ ــــــــرشة: العــ ــــــهر وعــ ــ ــــــة أشــ ــ ــــام أربعــ ــ ــ ــــــضاء ،  أيــ ــ ــ ــــا لقـ ــ ــ ــــــن بيتهــ ــ ــــــرج مــ ــ ــــا أن ختــ ــ ــ ــــــوز هلــ ــ ــ ْوجيـ

حاجتها وزيارة أهلها أو زيارة مريض أو قادم من سـفر ونحـو ذلـك رشط 
ْأن ال تلبس ثياب الزينة ، وأن ال تبيت إال يف بيت زوجها ، وتعيش حياهتا  ْ
الطبيعيـة وال حيـرم عليهـا يف عـدة الوفـاة إال مـا ذكرنـا إضـافة إىل حرمـة الــزواج 

 .. ، واهللا تعاىل أعلم فيهادة وعقدة النكاح خالل الع
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امـــــــــرأة  مـــــــــات زوجهـــــــــا، ووجلــــــــــت ثـــــــــم مكثـــــــــت يف بيــــــــــت أهـــــــــل زوجهـــــــــا لرعايــــــــــة 

أخــــــا –ًأبنائهـــــا، وألنــــــه ال مكـــــان هلــــــا آخـــــر تــــــذهب إليـــــه، علــــــام بـــــأن يف البيــــــت محاهـــــا 

  وغريه ممن هم أجانب بالنسبة إليها ، فهل جيوز هلا ذلك؟ -زوجها

:  مــن مــات عنهـا زوجهــا فلهــا حـق الــسكنى مــدة
العـــدة، وإن كـــان البيــــت بيتـــه فلهــــا أن تـــسكن يف نـــصيبها مــــن البيـــت، وحيــــث 
أن املرأة ال مكان هلا تسكن فيه سوى بيت زوجها بني أبنائها فال مـانع مـن 

 . واهللا تعاىل أعلم.. ذلك، رشط أن تكون حمتشمة متسرتة عن محاها 

 

ّإذا أخـــــذت التلفــــون فأنـــــت حــــرام عـــــيل كحرمــــة مكـــــة :  قـــــال لزوجتــــهٌرجــــل
ّإذا أخـــذت التلفـــون فأنـــت عـــيل حــــرام :  ومـــرة أخـــرى قـــال هلـــاعـــىل اليهـــودي، 

ــــــي  ــ ــــــل أمـ ــــــذور .. مثــ ــ ــــــاظ معـ ــــــة األلفــ ــ ــــــاهم ملــــــــضمون وداللـ ــ ــــــري الفـ ــــــل أو غــ ــ ــــــل اجلاهـ هــ
 ؟يرتتب حكم جلهله بالظهار وأحكامهبحيث ال 

:  الـذي خيـاف اهللا وخيـشى عقابـه ال يتفـوه بمثـل هـذا
ْوإهنم﴿: الكالم ال سيام بعد ما ورد النهي الشديد عنه يف قوله تعاىل  َُّ ِ َليقولون َ ُ ُ ََ 

ًمنَكرا َمن ُ ِالقول ِّ ْ َ ًوزورا ْ ُ ٍوعىل  كـل فليكثـر مـن االسـتغفار ، وإن كانـت .. ﴾  َ

، ويف الثانيـــة إن  فعليـــه كفـــارة يمـــنيوىلزوجتـــه قـــد أخـــذت التلفـــون يف املـــرة األ
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ــــام الظهـــــار فـــــال حتـــــل لـــــه زوجتـــــه حتــــــى  كانـــــت قـــــد أخـــــذت التلفـــــون لزمـــــت أحكــ
خيــــرج كفـــــارة الظهـــــار ؛ عتــــق رقبـــــة فـــــإن مل جيـــــد فــــصيام شـــــهرين متتـــــابعني فـــــإن مل 
ًيــستطع  فإطعـــام ســـتني مـــسكينا ، وإن مل تأخـــذ التلفـــون حتـــى اللحظـــة جـــاز لـــه 

ًهلا بذلك إذنا مطلقا وليخرج كفارة يمني ؛ إطعام الرجوع عن يمينه وليأذن  ً
ــــا  ــــا دعــــــوى أنــــــه غــــــري فــــــاهم ملــــــضمون هــــــذه األلفــــــاظ ًعـــــرشة مــــــساكني احتياطــ ، أمــ

ــــا يقـــــول ويفهـــــم  ــــا تفـــــوه هبـــــذا الكـــــالم إال وهـــــو يعـــــي مـ فهـــــي دعـــــوى باطلـــــة؛ ألنـــــه مـ
ــــــل  معنــــــى التحــــــريم، وقــــــد وردت حكمــــــة اهللا بخـــــــصوص هــــــذه املــــــسألة عــــــىل رجـ

العلم بحكم الرشع فيهـا النـه يعـرف مـا يعنـي التحـريم ظاهر من زوجته دون 
 .واهللا اعلم.. الذي يتلفظ  به

 

 :قول الرشع يف هذه املسائل اآلتيةما هو 

تلتزم الزوجة بيت زوجهـا، أو بيـت أهلهـا إن رغبـت، وال ختـرج منـه إال حلاجـة . أ

 . وقد عادتحتى يف النهار، وإن خرجت حلاجة فال تغرب الشمس إال

ّومــــــــا شــــــــابه إال األقــــــــارب املقــــــــربني، فــــــــإن » الــــــــوالد«وال حتــــــــرض األعــــــــراس وجمــــــــالس . ب

 .حرضت عند أقارهبا فتعود قبل مغيب الشمس

 . وتلبس األسود، مع اعتقاد حرمة خلعه. ج

َوال تقـرب املــرأة يف  مـدة الوجــل هــذه الزينـة ؛ مــن مكيــاج وتـرسيح الــشعر ونحــو . د
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ًة االغتــــــــــــــسال خـــــــــــــــصوصا مــــــــــــــع اســـــــــــــــتعامل الـــــــــــــــصابون ذلــــــــــــــك، وبعـــــــــــــــضهم يزيــــــــــــــد حرمـــــــــــــــ

 . ونحوه

 .الخ... »الرتفيهية«وال تسمع أو تشاهد األشياء . هـ

:  َعـىل املـرأة إذا مـات زوجهـا أن تلـزم احلـداد وهـو َ ِ

ّمدة عدة الوفاة«الوجل ما يسمى  َ«. 

ــــــــرشا ــ ــــــهر وعـ ــ ــــــة أشــ ــ ــــــي أربعــ ــ ــــــداد .. ًوهــ ــ ــــــى اإلحــ ــ ــــــ: ومعنــ ــ ــ ــــــاس الزينـ ــ ــــــدم لبــ ــ ــــــو عــ ــ ــ ة هـ
وال تبيت إال يف بيت زوجها ،  وجيوز هلا .  واللهو أو البقاء يف أماكن اللهو 

أن تلــبس مــا شــاءت مــن الثيــاب وتغــري اللبــاس إن احتاجــت إىل ذلــك بــرشط 
 . أن ال يكون لباس زينة

ــــا  ــــا لقــــضاء حاجتهــــا وزيــــارة أهلهــــا وأقارهبـ وهلــــا أن ختــــرج مــــن بيــــت زوجهـ
ــــــدق ــ ــ ــــا وأصـ ــ ــ ــ ــــــارة جرياهنـ ــ ــ ــــــريض وزيــ ــ ــ ــــادة املـ ــ ــ ــ ــــــــت وعيـ ــ ــــــــت إال يف بيــ ــ ــــــن ال تبيـ ــ ــ ائها ، لكــ

ّزوجهــا، وهلــا أن تغتــسل ومتــشط شــعر رأســها وتقلــم أظفارهــا وحتلــق عانتهــا 
 .وتنتف شعر إبطها

ــــــــرشوعيتها ،  ــ ــــــىل مـ ــ ــــــة عــ ــ ــــــي باقيــ ــ ــــــل هــ ــ ــــا، بــ ــ ــ ــــــة عليهــ ــ ــــــــست حمرمــ ــــياء ليــ ــ ــ ــــــذه األشــ ــ ٌفهــ
ٌالواجب واجب واملندوب مندوب وهكذا ُ ٌ ُ . 

خمالفـــة لـــسنة رســــول وحتـــريم بعـــض النـــساء عــــىل نفـــسها هـــذه األشـــياء بدعــــة 
 .اهللا 
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نعـم ، ال جيــوز هلـا لــبس ثيـاب الزينــة وال التـزين باملكيــاج وال املبيـت خــارج 
ــــــو ــ ــ ــ ــــــاكن اللهـ ــ ــ ــ ــــاء يف أمـ ــ ــ ــ ــ ــــا، وال البقـ ــ ــ ــ ــ ــــــــت زوجهـ ــ ــــــستمع إىل .. بيــ ــ ــ ــ ــــــشاهد وتـ ــ ــ ــ ــــا أن تـ ــ ــ ــ ــ وهلـ

د التـــي ال ختــــرج عـــن ذكــــر اهللا وكـــذلك احللقــــات واملحـــارضات الدينيـــة واألناشــــي
 . واهللا أعلم. عالدينية التي تعود عليها بالنف
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ــــة  ــ ــــــاب الناريـ ــــــع االلعـ ــــــل بيـ ــــــريح(هـ ــــــرام أو )القــ ــــــبات حــ ــــــراس واملناسـ ــــــق األعـ  حـ
 حالل؟؟

:  ُالــذي أرجحــه هــو جانــب احلرمــة ؛ ملــا فيــه مـــن

ً وملـــا فيـــه مـــن إزعـــاج النـــاس وإخـــافتهم ، وهـــذا أيــــضا  ،ٌ حـــرامُ والتبـــذير،التبـــذير
د ينـــتج عنـــه خمـــاطر كـــاحلرائق وإتـــالف املمتلكـــات وقـــد حـــدث هـــذا حــرام ، وقـــ

ــــــرية  ــ ــ ــ ــــــراض خطـ ــ ــ ــ ــــــة أمـ ــ ــ ــ ــــــن اإلخافـ ــ ــ ــ ــــــتج عـ ــ ــ ــ ــــــد ينـ ــ ــ ــ ــــــام قـ ــ ــ ــ ــــــرام ، كـ ــ ــ ــ ــــــضا حـ ــ ــ ــ ــــــذا أيـ ــ ــ ــ ــــــرارا ، وهـ ــ ــ ــ ٌمـ ً ً
ــــاء  ــ ــ ــــــن الريــ ــ ــــــه مــ ــ ــــا فيــ ــ ــ ــــــة ، وملــ ــ ــــببه اإلخافــ ــ ــ ــــــــون ســ ــــا يكــ ــ ــ ــــا ممــ ــ ــ ــــــد وغريهــ ــ ــــــــسكري والكبــ كالــ
ــــام  ــ ــــــال العــ ــــــدار املــ ــــــن إهـ ــــــه مــ ــــا فيــ ــ ــــــوم ، وملـ ــــــو معلــ ــــــام هــ ــــــذموم كـ ــــا مــ ــ والـــــــسمعة وكالمهــ

ِّالعملة الصعبة كام يقال من البلد إىل الدول األخرى دون أي فائدة وخروج 
ٌتعود عىل البالد ، فيضعف االقتصاد الوطني وهذا أمر طبيعي وأكيد، وأمر  ٌ

ً ولـــئن ذكــــر أن فيــــه ترفيهـــا،كهـــذا ال جيــــوز :  أو قيــــل ٌ عــــن الـــنفس جــــائزُ والرتفيــــهّ
ــــبة  ًإن فيـــــه إحيـــــاء لـــــشعرية ســــــواء كانـــــت عرســـــا أو مناســ ّْ دينيـــــة أو وطنيـــــة وذلــــــك ًُ

ــــــوم  ــ ــ ــــــة ومعلـ ــ ــــــــب احلرمــ ــ ــــــن جانـ ــ ــــــرت مــ ــ ــــا ذكــ ــ ــ ــ ــــــاوم مـ ــ ــــــــك ال يقــ ــــــإن ذلــ ــ ــ ــــــدوب فـ ــ ــــــر منــ ــ ّأمــ ٌ
تـرجيح جانـب احلرمــة عنـد تعـارض األدلــة مـع إمكـان إحيــاء هـذه املناســبات 
بالــــشعر والنــــشيد بأنواعــــه واالحتــــشاد واخلطــــب والتغطيــــة اإلعالميــــة وغريهــــا 
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ــ يام هــــذا شـــأنه حــــرام ، واهللا دون احلاجـــة ملــــا يـــسمى باأللعــــاب الناريـــة واالجتــــار فـ
 .تعاىل أعلم 

 

 ماحكم التعامل بالربا للرضورة؟

:وورد  قــد علـم مــن الـدين رضورة حتــريم الربــا ،
َالـذين يـأكلون الربـا ال ﴿:  ، قال تعاىل الذم والوعيد الشديد ملن تعامل بالربا َ ِّ َ ُ َُّ ْ َ َ ِ

ِيقومون إ َ ُُ ُال كام يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املَس ذلك بأهنم قالوا إنام البيع َ ْ َ ِّ َ ْ ُ َّ َ َْ ْ ُ َ َ ُ َ ُ َّ َُ ََّ َِ ْ َّ ُُ َ ِ َ ِ ِ ِْ َّ ََ َّ

َمثل الربا وأحل ا البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما  َ َّ ِّ َ َ َ ِّ َ َّ ُِّ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ََ َ َ ٌ َ َ ْ َّ ُ َْ ِ ِ ِِّ َ َُ َ

ُسلف وأمره َُ ْ ََ َ َ إىل ا ومن عاد فأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدونَ َ َُ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َّْ َُ ِ َّ َ َُ ََ ِ َيا ﴿، ﴾ِ
ِأهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني  ِ ِ ِ ِْ ُّ ِّ َ َ ُ َُ َُّ ِ َ َ َُّ َ َْ َ ْ ُ ْ ََّ ُ َ ْفإن مل تفعلوا * َ ُ ْ ََ َ ْ َّ ِ

َفأذنوا بحرب من اهللا ور ِّ َْ َ َِ ٍ ِْ ْ َ َسوله وإن تبتم فلُكم رؤوس أموالُكم ال تظلمون وال َُ ََ َ ُ ْ ََ ْ َ َُ ْ ْ ُ ْ ْ ُِ َ ُ ُِ ِ َِ ُ ِ

ُتظلمون َ ْ  .]٢٧٩، ٢٧٨: البقرة[﴾ُ

 .»لعن اهللا الربا وآكله وشاهديه«: ويف احلديث 

وما ذكر يف السؤال من استخدامه للرضورة فال بد من حتديد نوع الرضورة 
ملتعـــاملون بالربـــا أن الـــرضورة أجلــــأهتم إىل ً، فكثـــريا مـــا يـــدعي ا التـــي أرادهـــا الـــسائل

ً فــإذا سـئلوا مــا هـي الــرضورة هــذه فـال تكــاد جتـد مــربرا رشعيـا غــري طلــب .. ذلـك ً ُ
ــــــات  ــ ــــا للكامليــ ــ ــ ـــــه، وطلبـ ــ ــــــاىل بــ ــ ــــــتالهم اهللا تعــ ــ ـــــــذي أبـ ـــــــر الــ ـــــــىل الفقــ ــ ـــــــصرب عـ ـــــدم الــ ــ ـــــدنيا وعــ ــ ًالــ

 .كالغسالة والثالجة والتلفزيون وغري ذلك
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ــــا ــ ــ ــ ــــا بتنــ ــ ــ ــ ــ ــــــي أذن اهللا فيهـ ــ ــ ــــــــرضورة التــ ــ ــــــشارفة والــ ــ ــ ــ ــــــي مـ ــ ــ ــــــرم اهللا هــ ــ ــ ــ ــــا حـ ــ ــ ــ ــــــــض مــ ــ ــ ول بعـ
ــــا ينقــــــذه غــــــري ذلــــــك الــــــيشء املحــــــرم  ــ ــــــد ، اإلنــــــسان عــــــىل اهلــــــالك ولــــــيس هنــــــاك مـ عنـ

ًعلـــام بــــأن هــــذه الــــدعوى كانــــت ،  الــــرضورات تبــــيح املحظــــورات: ذلـــك نقــــول 
وما زالت دعوى من يرغبون يف التعامل بالربا سواء يف عهد اجلاهلية أو يف 

ً القـــــرض دائــــام هــــو املحتــــاج الفقــــري، ومـــــع غريهــــا إذ مــــن املعلــــوم أن مــــن يطلــــب
ذلك ورد النهي عىل اجلميـع بعـدم جـواز التعامـل بـه بـأي حـال مـن األحـوال، 

واهللا تعــــــاىل ، »أن اآلخــــــذ واملعطــــــي عـــــىل ســــــواء«وقـــــد ورد يف احلــــــديث الـــــرشيف 
 . أعلم

 

نـــــوان تقـــــوم بعـــــض املؤســـــسات املـــــرصفية حتـــــت ع
ــــــغر اإلســـــــالمي« ــــــوم » التمويــــــل األصـ بــــــرشاء بعـــــــض البـــــــضائع واألثــــــاث والـــــــذي يقـ

بتحديـــدها أحــــد العمــــالء ، لتقــــوم بعــــد ذلـــك املؤســــسات ببيعهــــا هلــــذا الــــشخص 
 ؟بالتقسيط بنفس الثمن املشرتى به مع زيادة ربح فام حكم ذلك

:  إذا اشــرتت املؤســسة الــسلع املــذكورة ودخلـــت يف
وأمـا إن كانـت ، وزهتا وملكها فلها أن تبيـع ممـن شـاءت وبـالثمن الـذي تريـده ح

 قيمـــة الــــسلع مــــع زيـــادة يف ثمنهــــا ألجــــل القـــرض فــــال جيــــوز ألن يلمــــشرتلتعـــرض 
ــــا  ـــــوم بالعمــــــل املـــــــذكور مـــــــؤخرا ، ذلــــــك عـــــــني الربــ ًولـعــــــل املؤســــــسات املـــــــذكورة إنــــــام تقــ

 تكـــن يف حوزهتــــا وال وألن تلـــك البـــضائع مل، مـــستغلة حاجـــة النـــاس لتلـــك الـــسلع 
وأقل ما يف ، واستغالل حاجة الناس ال جيوز ، من جتارهتا قبل طلب العمالء هلا 
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مــن بــاب ذلــك ، ولــيس املــسألة أن تكــون شــبهة واملؤمنــون وقــافون عنــد الــشبهات
املرابحة املعروفة املرشوعة، ألن املرابحة املعروفة املرشوعة هي أن تكـون الـسلعة 

ــــا ــ ــــا موجـــــــودة يف حـــــــوزة البـ ــ ــــا معلومـ ــ ــــا املـــــــشرتي ربحـ ــ ـــــد عليهـ ــــــثمن فيزيــ ـــــة الـ ًيع معلومــ ً
ًللبــايع ويــسلمه الــثمن مــع الــربح يف حينــه دون أن يكــون قرضــا يف ذمــة املـــشرتي، 

قيمتهــــا عـــــن ســـــعر ًن يكـــــون دينـــــا يف ذمــــة املـــــشرتي وتبـــــاع منــــه الـــــسلعة مرتفعـــــة أأمــــا 
عباس السوق ألجل القرض فهذا ما يسمى ببيع النسيئة وهو الذي نص عليه ابن 

وهــو بيـع الــسلعة بـأكثر مــن ســعر ) وهــل الربـا إال يف النــسيئة: (رمحـه اهللا حــني قـال
ثــم إن ) أيــام قـرض جـر فائـدة فهـو ربـا(يومهـا ألجـل النـسا، ويف احلـديث أو معنـاه 

املعلــوم مــن معــامالت الــرشكات املـــذكورة أو البنــوك التــي تــسمي نفــسها إســـالمية 
عجـــــز العميـــــل أو املــــشرتي عـــــن تـــــسديد أهنــــا تزيـــــد وتــــضاعف مـــــن قـــــدر الفائــــدة إن 

ـــــذا الــــــرشط يف  قيمـــــة الــــــسلعة يف الوقــــــت املـــــرضوب لــــــه، وال يتوروعــــــون عـــــن ذكــــــر هـ
ــــــع   ـــــه بنفــــــيس عنــــــدما عــــــرض عــــــيل بعــــــضهم صــــــيغة البيـ ـــــد البيــــــع وقــــــد اطلعــــــت عليـ ّعقـ
واملعاملـة التــي تـسمى مرابحــة، ولعمـري إن هــذا هلـو عــني الربـا الــذي كـان يتعاطــاه 

القضاء فيقول املقرض للمستقرض تقيض أو  أيت وقت أهل اجلاهلية حني كان ي
ـــــــول ـــــه : أريب، فيقـ ــ ــــــرآن يف حتريمــ ــ ــــــزل القـ ــ ـــــد نـ ــ ـــــــضاء، وقــ ــــــن القـ ــ ـــــه مـ ــ ـــــــدم متكنــ ــــــل أريب، لعــ ــ بـ

 . واهللا أعلمورتب عليه الوعيد الشديد، 

 

 ما حكم من يبيع دمه ألجل لقمة عيشه ؟؟
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: ال جيــوز بيــع عــىل نجاسـة الــدم وأنـه نــص العلـامء 
ٍقل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما عىل طـاعم  ﴿:النجس واستدلوا بقوله تعـاىل َ ُِ َِ ََ ً َّ َ ََ ُ َّ ِ ْ ُ َِ ُ ِ َّ

َّيطعمه إال أن يُكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل  ً َ ُ ً َ ِْ ُ َ َ َ َْ َ ْ َّ ً َ ُِ ِْ ٌ ْ ُ ْ ً َ ْ ْ َ ُ َ َِ َّ َِ ٍِ ِ ْ َ َّ

ِلغري اهللا به فمن  َ َ ِ ِِ ِ ِ ْ ِاضطر غري باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيمَ ٍَّ ٌ َ َُّ َّ َ َُ َ ََّ َِ َ َْ َ ٍ َ  فجعل حكم  ،﴾ْ
 .جازه يف حالة الرضورة للمريض املشارف عىل اهلالكأويتة الدم حكم امل

ومــــا حــــرم أكلــــه حــــرم ثمنــــه فـــــال جيــــوز لإلنــــسان أن يتخــــذ دمــــه ســــلعة للبيـــــع 
ــــــة ائت ــ ــــــده أمانـ ــ ــــــه عنـ ــ ــــــضائه ألنـ ــ ــــــن أعـ ــ ــــــــضو مـ ــــــذلك أي عـ ــــــــرشاء وكـــ ــــــاىل والـ ــ ــــــه اهللا تعـ ــ منـ

ويف نفـــس الوقـــت هـــو نجـــس بعـــد خروجـــه مـــن اجلـــسم فـــال جيـــوز بيــــع ، عليهـــا 
 .ال فيام دعت إليه الرضورة ال غريالنجس وال الترصف به أي ترصف إ

 ، وذهــــــب بعـــــــض هــــــذا وقــــــد ورد النهــــــي عــــــن بيــــــع الــــــدم عــــــن رســــــول اهللا 
ــــة بيـــــع الـــــدمالعلـــــامء كـــــابن املنـــــذر وغــــــريه إىل انعقـــــاد اإل :  ، أقــــــول مجـــــاع عـــــىل حرمــ

 .ودليل اإلمجاع اآلية املذكورة وهني النبي عن ذلك

ًفاإلنسان ليس حمال للبيع والرشاء إال ما خصه الدليل يف جواز بيع العبيد 
دود حتـى ال وإن كان اإلسالم قد ضيق أمـر العبيـد واالسـتعباد إىل أضـيق احلـ

 .ريه، أما احلر فال جيوز بيعه لنفسه وال بيع غيكاد يوجد عبيد اليوم

لكــــن إذا دعـــــت الــــرضورة ألخـــــذ الــــدم بعـــــوض جــــاز لـــــه ذلــــك إن مل جيـــــد مـــــن 
 .م جواز أخذ العوض من املعطي للدميتربع له مع عد
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نعم لو أعطى املريض من تربع لـه مكافـأة أو هبـة أو إكراميـة ال عـىل جهـة 
 .الدم أخذ ذلكالعوض للدم فالظاهر جواز ذلك ويطيب للمتربع ب

له عن عمل وترك مثل هذا األمر فقد ورد وينصح فاعل ذلك بالبحث 
مــــن تـــرك احلــــرام خمافـــة اهللا حولــــه اهللا ممـــا يكــــره «:  أنــــه قـــال يف احلـــديث عنـــه 

: وأكـــد هــذا املعنـــى قـــول اهللا تعـــاىل »إىل مــا حيـــب ورزقـــه مــن حيـــث ال حيتـــسب
ًومن يتق اهللا َجيعل له خمرجا﴿ ُ َ َ ََ ْ َْ َ َّ َ ِ َويرزقه من حيث ال َحيت*  َّ ْ َْ ُ ْْ َ ْ ُ َ َِ ُسبُ واهللا سبحانه ﴾ ِ

 ..وتعاىل أعلم 

 

أعمـــل يف جمـــال بيــــع ورشاء الكـــروت ، فــــام حكـــم بيعهــــا ورشائهـــا حيــــث إن 
ــــــرت  ــ ــ ــــــــرشة يف الكــ ــ ــــــــصل إىل عــ ــ ــــــاالن ويــ ــ ــ ــــــال أو ريــ ــ ــ ــــــل ريــ ــ ــ ــــــد واآلجــ ــ ــ ــــــني النقــ ــ ــ ــــــارق بــ ــ ــ الفــ

 الواحد ؟؟

:بيع اليشء بأكثر مـن سـعر يومـه ألجـل التـأخري ربـا ال 
وأيـــــام (َّجيــــوز التعامــــل بــــه ، ولــــو كانــــت الزيــــادة نـــــصف ريــــال ألنــــه قــــرض جــــر فائــــدة 

  .واهللا أعلم) .. َّقرض جر فائدة فهو ربا

 

 مسلم يتاجر يف احلالل واملحرمات هل جيوز التعامل معه فيام حيل؟؟

عـــىل أنـــه جيـــوز قـــد نــص أئمتنـــا علـــيهم الـــسالم 
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ًمعاملــة الظــامل بيعــا ورشاء، وهـــو مــن يأخــذ أمــوال النـــاس ظلــام، أو مــن يملـــك  ً
، وإنـام جيــوز ذلـك فــيام مل يظــن االرتــشاءًشـيئا مــن وجـه حمظــور كـالبغي، وأهــل 

حتريمه من مغصوب أو غريه، فأما فـيام علـم أو ظـن أنـه يف يـده حـرام فإنـه ال 
ــــــال إشــــــكال، إال إيتعامــــــل معــــــه جيــــــوز أن  ذا كــــــان مالـــــــك املغــــــصوب غــــــري معـــــــني بـ

واملــشرتي ممـــن جيـــوز لــه الـــرصف مـــن بيــت املـــال فإنـــه جيــوز لـــه التوصـــل بالـــرشاء 
ً، وال إشـــــكال أيــــــضا يف جــــــواز معاملتـــــه فــــــيام علـــــم أو ظــــــن أنــــــه  إىل ســــــلعةوغـــــريه

حــــالل، وكـــــذا لـــــو اللتــــبس مـــــا يف يـــــد الظــــامل هـــــل هـــــو حــــالل أو حـــــرام فإهنـــــا جتـــــوز 
 . معاملته

ــــامل أو واملتعامـــــل مــــــع ال ــــا باعـــــه الظــ ظـــــامل بــــــاخلطر بمعنـــــى أنــــــه إذا انكـــــشف أن مــ
 . ًاشرتاه ملك شخص مل ينفذ العقد بل يكون موقوفا عىل إجازة املالك

ــــــي  ــــــك أن النبــ ــــــواز ذلــ ــ ــــــىل جـ ــــــدليل عــ ــــا والــ ــ ــ ــــــاملون بالربـ ــــــاس يتعــ ــــــــث والنــ  بعـ
 وبيــع اخلمـــر ونحومهـــا مـــن  وجـــوه املحرمـــات وظلـــم املستـــضعفني، وكـــان 

ــــا يبـــــارشه أهــــــل  بلــــــده مـــــن وجــــــوه االكتــــــساب واملعـــــامالت عــــــىل الوجــــــه يبـــــارش مــ
املطـابق للــدين، ويتــوقى مـا خالفــه ممــا منـع منــه الــرشع ومل يـزل عــىل ذلــك حتــى 
توفــــاه اهللا تعـــــاىل، وكــــان حيكـــــم بمقتـــــىض ظــــاهر الـــــرشع يف امللــــك والبيـــــع والـــــرشاء 

 .ومجيع الترصفات

ــــــ ــ ــــــد يف وجــ ــ ــــــاهر اليــ ــ ــــــل بظــ ــ ــــــىل العمــ ــ ــــــــسالم عــ ــــــــيهم الــ ــــــــت علــ ــــــل البيــ ــ ــــــاع أهــ ــ وه  وإمجــ
االكتــساب  يف األزمنـــة التـــي انتــرش اجلـــور فيهـــا واخــتلط فيهـــا احلـــالل بـــاحلرام ، 
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 قـــال -: وكــان اجلـــور فيهــا هـــو الغالـــب روى اإلمجــاع يف اجلـــامع الكــايف ولفظـــه 
ــــــول اهللا  ــــــع آل رســ ــــــيهم الـــــــسالم أمجــ ــــــى علــ ــــــن حييــ ــــــىل أن احلـــــــسن بــ ــــــوع عــ  يف البيــ

 وأن التجـارة وامللـك البيع والرشاء وامللك جائز يف كـل عـرص عـدل أو جـور ،
ال يفــسدمها جــور اجلــائرين ، ولكــن عــىل التــاجر والــصانع واملالــك أن يعملـــوا 
يف ذلــك بـــاحلق وتـــرك الظلـــم واتبـــاع الــسنن يف مجيـــع البيـــع والـــرشاء واإلكتـــساب 

وأمجعـــــوا أن البيـــــع والـــــرشاء مـــــن أســــــواق : إىل أن قـــــال عليـــــه الـــــسالم ... وامللـــــك 
 .إلخ..  بعينه ًاملسلمني جائز ما مل يعلم غصبا

وأقــول هـــذا هـــو الــراجح فـــإذا علـــم أن الظـــامل يبيــع مـــا ال يملـــك وال يـــستحق 
ًفال جيوز الرشاء منه سواء كان حقا خاصا أو حقا عاما ملا يف ذلك من إعانته  ً ً ً

ـــرب ﴿: عــــىل املنكــــر وتـــــسويغ ظلمــــه وجـــــوره، وقــــد قــــال تعـــــاىل ــ ـــىل ال ـــاونوا عــ ِّوتعــ ْ َْ َ ُ ََ َ َ
َوالتقوى وال تعاو َ َ َ ََ ََّ ِنوا عىل اإلثم والعدوانْ َ ُ َْ ُْ ِ ْ ِْ َ َ﴾.  

 

ًبـدون أي ربـح، والبنـك يقـوم شـهريا بـسحب » الفـالين«أنا مشرتك يف البنك 

جــــــــوائز وإعطائهــــــــا ملــــــــن حالفــــــــه احلــــــــظ مـــــــــن العمــــــــالء عــــــــىل ســــــــبيل القرعــــــــة هنايــــــــة كـــــــــل 

إن شــــهر، فـــــام حكـــــم هـــــذه اجلــــائزة؟ ومـــــا ينبغـــــي عـــــىل الفــــائز؟ وهـــــل خيتلـــــف احلكـــــم 

أودعــــــــــت يف البنـــــــــــك مــــــــــن دون قـــــــــــصد أن يــــــــــدخل اســـــــــــمي يف ســــــــــحب اجلـــــــــــوائز؟ بـــــــــــل 

 للرضورة نحو عدم وجود مكان آمن أضع فيه املال؟ 
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 : ينبغــي معرفـة طبيعـة عمــل البنـك ومــا هـو خمــول
ًللعمـل فيـه ومـا لـيس خمـوال للعمــل فيـه، وعـىل أي أسـاس تعطـى اجلـوائز حتــى 

وأمـــا إيــداع املـــال يف البنــك ال لغـــرض الفائـــدة . ن ذلــكُيــتمكن مـــن الفتــوى بـــشأ
 . واهللا تعاىل أعلم. بل للحفظ فال بأس بذلك

 

ُمعـــــــــي ثالثـــــــــة ماليـــــــــني يف البنــــــــــك، أســـــــــتلم مـــــــــن البنـــــــــك مخــــــــــسني ألـــــــــف ريـــــــــال، وأنــــــــــا 
 متقاعد وليس يل دخل إال معاش التقاعد ودخل البنك الشهري فام احلكم؟

 : ال جيــوز أخــذ الفائـدة الربويــة مــن البنــك أو مــن
لعن اهللا «ًغريه؛ سواء كان اآلخذ حمتاجا أو غري حمتاج، فقد ورد يف احلديث 

َّالذين يأكلون الربا ال يقومون إال ﴿: واهللا تعاىل يقول. »الربا وآكله وشاهديه َِ َ ُ َ ُ َُّ َِّ َ ََ ُ ْ ِ

ُكام يقوم الذي يتخبطه  َّ َ َُ َّ َُ َ ِ ُ َ َالشيطان من اَملس ذلك بأهنم قالوا إنام البيع مثل الربا َ ِّ ْ َُّ ْ ْ ْ ُ َ َ ُ َِ ِ ُِ ْ َ ِّ َ َْ َّ ِ ُ َ ِ َ ْ َّ

َوأحل اهللا البيع وحرم الربا ِّ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َْ َُّ َّأيـام قـرض جـر فائـدة «، ويف احلـديث ]٢٧٥:البقرة[﴾َ َ
: ، قال تعاىلعن ذلكُفلذلك جيب عىل فاعل ذلك الكف واإلقالع » فهو ربا

ُوإن ت﴿ ِ لُكم ال تظلمون وال تظلمونَ ُبتم فلُكم رؤوس أموا ُ ْ ْ ُ ْ َْ ْ َ ْ َ َُ َ َُ ََ َ ُ ِْ ِ َ واهللا . ]٢٧٩:البقرة[﴾ُ
 .تعاىل أعلم

 

معــــــــي مليونـــــــــان، اشـــــــــرتيت هبــــــــا أذون خزانـــــــــة، واالربـــــــــاح يقــــــــدمها البنـــــــــك بدايـــــــــة 
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كــــل الـــسنة، أو كـــل ســــتة أشـــهر، أو هنايـــة الــــسنة؟ وعنـــد اســـتالمي هلــــذه األربـــاح ال آ

ًمنهـــــا شـــــيئا، فقـــــط أدفــــــع منهـــــا أجـــــرة الـــــشغالة، والبــــــاقي أتـــــصدق هبـــــا للمـــــساكني فــــــام 

 هو احلكم؟

 : معاملـة مـا يـسمى بـأذون اخلزانـة هـي عـني الربـا؛ ألن
ُعبـارة عـن سـندات للعمـالء يتوصـل مـن خالهلـا إىل » ًأذونا«ًالبنك يبيع صكوكا 

 يقــــيض البنـــك العمـــالء بــــأكثر منهـــا وهـــو عــــني تـــوفري ســـيولة نقديــــة للبنـــك، عـــىل أن
ـــــه  ــ ـــــه لقولــ ــ ــــــي عنــ ــ ــــا املنهـ ــ ــــا«: الربــ ــ ــ ـــــو ربـ ــ ـــــدة فهــ ــ ــــــر فائــ ــــــرض جــ ــ ــــــام قـ ــ َّأيـ ـــــــوز » َ ـــــــذلك ال جيــ فلــ

ــــــال   ــــا وال جيـــــــوز أخـــــــذها أصـ ــ ــــــامالت وال تطيــــــب أرباحهـ ـــــذه املعـ ًالــــــدخول يف مثـــــــل هــ
ــــــن  ـــــذ مـ ـــــه اآلخـ ــــا يفعلــ ـــــوه، ومــ ـــــه مــــــن الوجــ ــــــال للغــــــري ال يـــــــستحقه اآلخــــــذ بوجــ ــــا مـ ألهنــ

ُللـــشغالة أو التــــصدق بـــه ال يعفيـــه وال يعــــذره عنـــد اهللا ، ألنـــه تــــرصف ًرصفـــه أجـــرة  
ُبـــامل الغــــري وذلــــك ال جيــــوز، فــــصدقته هــــذه غـــري مقبولــــة وهــــو حماســــب عليهــــا ألنــــه 

 .واهللا تعاىل أعلم. تصدق بامل الغري
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ّإذا أعطاين رجل ماال أنفقه للفقراء وهو يتجر يف احلش يشة فهـل يف ذلـك ً
 .شبهة أو هي مصلحة للمحتاجني

:  ّفــإن مـن يعلـم مــن حالـه أنــه يتجـر يف املحرمــات ْ ُُ َ
فــالراجح عـــدم جـــواز التعامـــل معــه وال أخـــذ الـــصدقة منـــه ملــا يف ذلـــك مـــن نـــوع 

 . اإلعانة له واإلقرار بام يعمل والرضا بام يامرسه من احلرام

ــــــد روي أن املغـــــــرية  ــــــة وقـ ــــــتلهم غيلــ ــــــة فقـ ــــــا يف اجلاهليـ ــــــعبة صــــــــحب قومـ ــــــن شـ ًبـ
 فقـــــال النبـــــي وأخــــذ أمـــــواهلم ثــــم جـــــاء فأســــلم وعـــــرض املــــال عـــــىل رســــول اهللا 

 :» ــــــام ــ ــــــذه ظلـ ــ ــــــه أخـ ــــــه يف يشء ألنــ ــ ــــــال فلــــــــست منـ ــ ــــا املـ ــ ــ ــــــل وأمـ ــــــالم فأقبــ ــ ــــا اإلسـ ــ ًأمــ
ًال نخمـــس مــاال أخـــذ غـــصبا« رواه أهـــل الــسنن، ويف احلـــديث »ًوغــدرا  رواه »ً
 . البيهقي

عالمـــــه بحرمــــة مـــــا يعمــــل ومقاطعتـــــه لــــيعلم خطـــــورة مــــا يعمـــــل والواجــــب إ
ًوإثم ما يقوم به وأن اهللا ال يتقبـل منـه مـا دام مقـيام عـىل هـذا احلـرام وأن اهللا ال 

 .ًما كان طيبايتقبل إال 

ًغـــري أنــــه إذا تــــصدق بــــه تائبــــا متخلــــصا مــــن املــــال احلــــرام منــــسلخا مــــن ذلــــك  ً ً
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أس بأخذه منه والتصدق به للفقراء، ًاإلثم ساعيا إىل تطهري نفسه بذلك فال ب
 .واهللا تعاىل أعلم. ورصفه يف أوجه اخلري

  

مـا رأي الــرشع احلنيــف يف مــا أريــد القيــام بـه مــن هبــة كــل مــا أملكــه ألحــد 
 .و الترصف من جهتي يف يشء مما وهبته، أخويت من اآلن

ــــــثال ــ ــ ــــــوز يل مـ ــ ــــــل جيــ ــ ــــاًوهــ ــ ــ ــــــة عليهــ ــ ــ ــــــــف رقبـ ــــــــضه وقــ ــــــك أو بعــ ــ ــ ــــا أملـ ــ ــ ــــــــف مــ ــــــع  وقــ ــ ــ  مـ
 .استثناء غلتها مدة حيايت

 فام هي الطريقة أو الترصف الرشعي الذي حيقق ذلك؟

 .ونرجوا تزويدنا بالصيغة الرشعية املناسبة لذلك

 ال شـك أن لإلنـسان أن يفعـل يف مالـه مـا يـشاء يف
ــــــية والوقــــــــف ــــــذر والوصــ ــ ــــــة والــــــــصدقة والنـ ــــــه اهلبــ ــ ــــــوز لـ ــــار الــــــــرشع، فيجــ ــ ــــــة . إطــ ــ و اهلبـ

الـصدقة والنــذر والوصــية والوقــف كــل ذلـك إذا أســند إىل مــا بعــد الوفــاة فإنــه و
أن اهللا «يعترب وصية ويعامل معاملة الوصية، وقد ورد يف احلديث الرشيف 

 .»قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث

ومــــا ذكــــر يف الــــسؤال يـــــشري إىل أن القــــصد مــــن هـــــذا التــــرصف حرمــــان بقيـــــة 
رياث؛ ألنـــــه مل يـــــرش إىل مــــــسوغ رشعـــــي لتخــــــصيص الورثـــــة مـــــن نــــــصيبهم مـــــن املــــــ

أخــت واحــدة دون بقيـــة األخــوات، كخدمـــة زائــدة عـــىل املعتــادة أو مـــرض أو 
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ــــــويز  ــ ــ ــ ــــــــرشعية لتجـ ــ ــــــسوغات الــ ــ ــ ــ ــــــن املـ ــ ــ ــــــك مــ ــ ــ ــ ــــــــو ذلـ ــ ــــــرية أو نحــ ــ ــ ــ ــــــول أرسة كبـ ــ ــ ــــا تعــ ــ ــ ــ كوهنــ
 . الوصية للوارث

ًوبإمكــان الـــسائلة أن تعطـــي أختهـــا شـــيئا ممــا متلـــك وتنـــسلخ عنـــه يف حياهتـــا 
يكون الغرض حرمان بقية الورثـة؛ ألن األعـامل بالنيـات ولكـل برشط أن ال 

ٍمـن بعـد وصـية ﴿: امرئ ما نوى، واهللا تعـاىل عنـدما ذكـر آيـات املواريـث قـال ِ َِّ َ ِْ َ
ِيوىص هبآ أو دين غري مضآر وصية من اهللا وا عليم حليم َِ َ َ َّ َ ْ َ ْ ٌُ ِّ ٍّ َُ َُ

ِ ً ِ َ ْ َ ٍ َ َ ِ  فرشط لصحة ﴾َ
 الوصــــــية، وقــــــد رتــــــب عــــــىل املخالفــــــة الوعيــــــد الوصــــــية عــــــدم اإلرضار بالورثــــــة يف

ُتلـــك حـــدود اهللا ومـــن يطـــع اهللا ورســـوله ﴿: الــشديد واخللــود يف جهــنم فقـــال َ ُ َ ُ َُ ُْ َ ََ ِ ِ ِِ ُ َ

َيدخله جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن  ُ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ ْ َ ُْ َ َ َ َ ْ ْ َْ َِ َّ

َيعص اهللا ورسوله وي َ ُ َ ْ ََ ُ َ َ ِتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهنيِ ُّ ًٌ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ََ َ َْ ِ ِ ًِ َ ْ ُ َّ  كام ﴾ََ
ــــــه يف  ــ ــ ــ ــــــرياث بأهلـ ــ ــ ــ ــــــل املـ ــ ــ ــــــن وصــ ــ ــ ــ ــــــرب مـ ــ ــ ــ ــــــــن التهـ ــ ــ ــــــذير مـ ــ ــ ــــــديث ورد التحــ ــ ــ ــ ــــــول حـ ــ ــ ــ رسـ

مـــــن فــــر مـــــن مـــــرياث «عـــــن رســــول اهللا  كــــام رواه ابـــــن ماجــــة وغـــــريه  اهللا
ــــــة ــــــوم القيامــ ــــة يـ ــ ــــــن اجلنــ ــــــه مــ ــــــع اهللا مرياثــ ــــــه قطــ ــــــة » وارثـ ــــــن «ويف روايــ ــــا مــ ــ ــــــع مرياثــ ًقطــ

رواه سعيد بن منصور يف سننه، كام ورد » فرضه اهللا قطع اهللا مرياثه يف اجلنة
ًإن الرجــــل ليعمــــل بعمــــل أهــــل اخلــــري ســــبعني عامــــا فــــإذا «يف احلـــديث الــــرشيف 

رواه ابــن ماجــة، » أوىص حـاف يف وصــيته فيخــتم لــه بــرش عملــه فيــدخل النــار
تتـصدق بجــزء منــه يف أبــواب ونـصيحتنا للــسائلة إذا كــان لـدهيا خــري وفــري أن 

ــــــــرشيف  ــــــديث الـ ــ ــــــى احلـ ــ ــــــد ورد يف معنـ ــ ــــــري، فقـ ــ ــــــــث «اخلـ ــــــم الثلــ ــ ــــــل لكـ ــ ــــــد جعـ ــ أن اهللا قـ
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، وإذا كانـــت أختهـــا قـــد قامـــت بخـــدمتها خدمـــة زائـــد »زيــادة لكـــم يف أعاملكـــم
ــــــى  ــــا وتبقـ ــــــا يف حياهتــ ــــا إياهـ ــــــة أو تعطيهــ ــــا بــــــأجرة اخلدمـ ــ ــــــاد أن تــــــويص هلـ عــــــىل املعتـ

ني مجيــــع ورثتهــــا عــــىل الفــــرائض الــــرشعية بقيـــة املــــال ليقــــسم إذا جــــرى أمــــر اهللا بـــ
 واهللا تعاىل أعلم . التي أوىص اهللا تعاىل هبا يف كتابه الكريم
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ًعنــدما أذهـــب إىل بعـــض املرافـــق احلكوميـــة لكـــي أنجـــز بعـــضا مـــن املعاملـــة 
طهــــم فــــسوف تتــــأخر ًنــــي بعــــضا مــــن املــــال لكـــي تــــتم املعاملــــة وإذا مل أعن ميطلبـــو

 معاملتي ؟؟

: ال ننصح بدفع املال عىل هذا النحو املذكور كونه
ــــــه  ــــــه وعـــــــىل آلـ ــــــول اهللا صــــــىل اهللا عليـ ــــــوة ، وقــــــد ورد عـــــــن رسـ ــــــر رشـ يف ظــــــاهر األمـ

 ، وملا يف ذلك من »لعن اهللا الرايش واملرتيش والرائش بينهام«: وسلم أنه قال 
ــــــر عـــــــىل م ــــــل املنكـ ــــــة أهـ ــــــذاإعانـ ــــــريس هـ ــــــرهم وتكـ ــــــه نكـ  التـــــــرصف يف نفـــــــوس فاعليـ

 .ومرتكبيه

ــــام  ــ ــــــق النظـ ــــــر وحـــــــرص عـــــــىل تطبيـ ــــــذا األمـ ــــــزم الـــــــرصامة يف هـ ــــــو التـ ــــــرء لـ ولعــــــل املـ
ــــة قــــــصدا ألخــــــذ املــــــال  ــــا أو تـــــأخري يف املعاملــ ًوالقـــــانون وعنــــــدما حتــــــصل عرقلــــــة مــ
ًفيلجــأ إىل اهللا أوال بالــدعاء ، ثـــم يتجــه بالــشكوى إىل مـــسئويل هــذا املوظـــف أو 

لعله خيرج بنتيجة إجيابية ويظفر بمراده دون أن حيتاج إىل يشء مما ذكر ذاك 
ًومن يتق اهللا َجيعل له خمرجا﴿: قال تعاىليف السؤال أو يتلبس هبذه األفعال  ُ َ َ ََ ْ َْ َ َّ َ ِ َّ  *

ُويرزقه من حيث ال َحيتسب ْ َ ْ ُ َ َِ َِ ْ َْ ُ ْ  ..واهللا تعاىل أعلم . ﴾ُ
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اعل خري، فعاش يف أرسة الكافل كواحد منها؛ فكيف يتيم صغري كفله ف
ّيكــون التعامــل معــه عنــدما يكـــرب بــني األخــوات واألم وغــريهن مــن األقـــارب 

 !الاليت تعود رؤيتهن والتعامل معهن كأخ أو ابن أو كواحد من األرسة؟

:  َإذا بلـغ اليتـيم احللـم وجـب عـىل نـساء كافـل اليتـيم َ ُ
ن منـــــه وحيتـــــشمن، وال جيــــوز لـــــه النظـــــر إلــــيهن إن مل يكـــــن قـــــد حـــــصل أن حيتجــــب

ــــــاع  ــــــــصل رضــ ــــــإن حـ ــ ــــــاع ، فـ ــــــــني[رضــ ــــــسنتني األوليـ ــ ــــــيهن ، ] يف الـ ــ ــــــر إلـ ــ ــــــه النظـ ــ ــــاز لـ ــ جــ
واهللا . وجيــــب عليــــه االســــتئذان للـــــدخول وغــــري ذلــــك ممـــــا جيــــب عــــىل األجانـــــب

 .تعاىل أعلم
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 ؟؟ماهي مصارف النذر؟ هل الفقراء واملساكني فقط 

: النــذر يـرصف ملـن نــوى النـاذر رصفــه .. بـسم اهللا
 .اء واملساكني ، واهللا تعاىل أعلمفيه ، فإذا مل يكن له نية معينة رصفه للفقر

 

ً أن تعمـل مولـدا يف بيتهـا ، حتقـق األمـر –ٌ إن حتقق أمر مـا –امرأة نذرت 
 فام احلكم ؟؟.. ىل بيت آخر ولكن بعد أن انتقلت إ

:  ورد عــن رسـول اهللا » ًمــن نـذر نــذرا وســامه
ً، وبــام أن النـذر فيــه قربـة فيجــب الوفـاء بــه ولـو قــضاء ، ولــو يف »فعليـه الوفــاء بـه

 .البيت اآلخر ألنه يصدق عليه أنه بيتها واهللا تعاىل أعلم 
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 : الكفارة ، هناك أمور يكثر السؤال عنها ، ومنها يف مسألة

 متى جتب الكفارة ، وكم هي باملقاييس العرصية ، وبالعملة اليمنية ؟ - 

ّكيف توزع الكفارة ؟ -  ُ 

 فام العمل حينها ؟.. ُإن كثرت الكفارات ومل يعلم عددها بالتحديد  - 

ــــــذا" -  ــــــل كـ ــــا أفعـ ــ ــــــذه" ، "وااهللاِ مـ ــــــتأكل هـ ــــا  .. واهللا..  واهللا "واهللا إنـــــــك سـ ــ مــ
ُاحلكـــــم إذا قاهلـــــا أحــــــدهم عـــــىل أهنـــــا كلمــــــة اعتـــــاد نطقهـــــا دون أن يقــــــصد 

 اليمني ؟

:  ُجتـب الكفـارة عنـد احلنـث بـاليمني ، وهـو خمالفـة
ِّما حلف عليه اإلنسان حقا أو باطال من فعل أو ترك يف املستقبل ، وقدرت  ُ ًً

ل ، إلطعام عـرشة مـساكني لكـ بخمسة ألف ريال هذه األيام –ً استحسانا –
ً، وهـــي قليلـــة نظـــرا لغـــالء املعيـــشة ، فـــإن مل مـــسكني مخـــسامئة ريـــال غـــداء وعـــشاء

 . جيد فصيام ثالثة ايام متتابعات 

ِّوإذا كثرت الكفارات ومل يعلم عددها فإنـه يرجـع إىل غلبـة ظـن املكفـر أنـه قـد  ُ ُ
 ،  ثم فعل ، لزمته "كذاواهللا ما أفعل  ": ومن قال ..  أدى ما عليه من الكفارات 




    ١٤١ 

 

ــــــل أن  ـــــذا ومل يفعـ ــــــل كـ ــــــريه بــــــأن يفعـ الكفــــــارة ، والــــــراجح يف ـمــــــن حلــــــف عـــــــىل فعــــــل غـ
يكفر عن يمينه ؛ ألنه باليمني ألزم نفسه عىل محل الغري عىل الفعل ، فإذا مل يعمل 

 .التزمه وهو األحوطفإنه قد ختلف عام 

 :ُويشار هنا إىل أن األيامن ثالثة

 التـي حيلـف صـاحبها عـىل أن يفعـل أو ال يفعـل وهي: اليمني املعقودة -١
ًيف املــستقبل أمــرا ، ثــم خيــالف مــا حلــف عليــه  ويلــزم فيــه الكفــارة ، قــال 

امنُكـم ولــكن يؤاخـذكم بـام عقـدتم تعاىل ﴿ ُال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أ ْ ُُّ َّ ُ َ َّ َُ َ ََ َ ُِ ُِ ُِ ِ ِ ُِ َ ْ َُ ِ ِ ْ َ

امن فَكفارته إطعام عَرشة م َاأل ُ َِ
َ َ َ ُ ْْ َّ َ َِ ُ َ ْساكني من أوسط ما تطعمون أهليُكم أو َ ْ َْ َ َْ ُ َ َ َِ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َ

امنُكم إذا  ام ذلك كفارة أ َكسوهتم أو حترير رقبة فمن مل َجيد فصيام ثالثة أ َّ َ َ َ َ َ َِ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ِْ ِ ِ ٍ َِ ْ َّ َ َ ْ ََ َ َُ ْ َْ َ ٍَ ِ ِ ْ َّ ِ َ ُ
ـــه ـ ـ ــــم آياتــ ـ ـ ــــني اهللا لُكـ ـ ــــذلك يبــ ـ ــــم كــ ـ ـ امنُكـ ــــوا أ ـ ــــتم واحفظــ ـ ِحلفــ ِ َِ َ ُ ْ ْ َ َْ ِّ ْ َْ َ ْ ُ َ ْ َُ َُ َ َُ َ َ لعَ ــــم َ ـ ـ ْلُكـ َّ

ُتشُكرون ْ  .]٨٩:املائدة[﴾َ

َاليمــــني الغمـــــوس  -٢ ًوهـــــي التـــــي حيلــــف صـــــاحبها عـــــىل يشء كـــــذبا ؛ كـــــأن : َ

حيلـــف أن األرض أرضــــه وليـــست بأرضــــه ، أو أنــــه مل يفعـــل وقــــد فعــــل ، 
ّأو أنه فعل وهو مل يفعل ، وفيها اإلثم الكبري وال كفارة فيها مادية ، بل 

 .فار وإرجاع احلقوق إىل أهلها كفارهتا التوبة النصوح واالستغ

ًيشء معتقــــــدا صـــــــحته وهــــــي التــــــي حيلــــــف صــــــاحبها عــــــىل : َاليمــــــني اللغــــــو -٣

ــــــه ــــــع بخالفــ ــــــوده والواقـ ــــــدا وجــ ــــــدار معتقــ ــــــدا يف الــ ــــــىل أن زيــ ــــــأن حيلــــــــف عــ ً؛ كــ ً




  ١٤٢  

 

 .فيها والواقع بخالفه ، وهذه ال إثم فيها وال كفارة 

ــــ ــ ــ ــــــادة  يف كــ ــ ــــــه عــ ــ ــــــني لــ ــ ــــــذ اليمــ ــ ــــــسان أن يتخــ ــ ــــــوز لإلنــ ــ ــــــاورات َ           وال جيــ ــ ل املحــ

امنُكم ولكن يؤاخذكم بام ﴿: لقوله تعاىل  َال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أ َ ُِ ُِ ُُ َ َّ ُِ ِ ِ َِ َُ َ ْ ُْ َُ َ
ِ ِ ْ َّ

ِكـسبت قلــوبُكم وا غفـور حلــيم َ َ ٌَ ْ َُ ُ َُ ُ ُ ْ ، ومـن حلــف دون ]٢٢٥:البقــرة[﴾َ

ــــــدا  ــ ــ ــ ــــــــف قاصـ ــ ــــــن حلــ ــ ــ ــــا مــ ــ ــ ــ ــــــه ، وأمــ ــ ــ ــ ــــــــذا ال يشء عليـ ــ ــــــــصد فهــ ــ ــــــعور وال قــ ــ ــ ًشــ

 . أعلمواهللاوحنث فعليه الكفارة
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ً رجل تبنى ولدا وبنتا يتيمني وأوىص هلام ببيـت ، كيـف يكـون تقـسيم البيـت  ً ٌ
 بينهام ؟

:  تقـسم الوصـية بـني الولـدين الـذكر واألنثـى نـصفني
 .عىل سواء إال أن ينص يف الوصية بخالف ذلك 
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ــــــل ا ــ ــــــالٌرجـ ــ ــــــــف ريـ ــــة ألـ ــ ــ ــــــه بثالثامئـ ــ ــــــه فباعـ ــ ــــــــب زوجتـ ــــــن ذهـ ــ ــــــــرتض مـ ــــــــت .. قـ ماتـ
الزوجة ؛ فمن يقيض، وهل يقيض ثالثامئة ألف ريال، أم بحسب جرامات 

 ! الذهب؟

:  َمـــن اقـــرتض مـــاال وجــب عليـــه قـــضاؤه بـــنفس ً
ًالعملـة التـي استقرضــها ؛ الـذهب يعيــده ذهبـا نوعـا ووزنــا ، والفـضة كــذلك ،  ً ً

ــ ــ ُّة أيـــــا كانـــــت جيـــــب عليـــــه رد مثـــــل املـــــال أو العملـــــة التـــــي استقرضـــــها وإن والعملـ ً
 . اختلف سعرها ؛ زاد أو قل ، وليس يف ذلك ربا

ُّفالواجـب عــىل الــزوج رد وقــضاء مثــل الـذهب الــذي اقرتضــه مــن زوجتــه 
 . ، فإن ماتت قبل القضاء فلورثتها ويكون له نصيبه من املرياث
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  هل جيوز للزوجة أن تكشف وجهها إلخوة زوجها؟

: كــشف املــرأة وجههــا لغــري حمارمهــا فيــه خــالف بــني
 -  ملا فيه من االحتياط - والذي نرجحه ، ، وأخو الزوج ليس من املحارم العلامء

ا يسكنون عدم اجلواز إال يف أضيق احلدود مع املشقة واحلرج يف التحرز إذا كانو
ـــــة الــــــشعر والــــــسواعد وعــــــدم لــــــبس  ـــــة وتغطيـ ـــــد مــــــع ســــــرت الــــــصدر والرقبـ يف بيــــــت واحـ

 .ثياب الزينة وعدم تزيني الوجه بالدهن ومساحيق التجميل

ْوقــــل للمؤمنــــات يغضــــضن مــــن ﴿والـــدليل عــــىل ذلــــك اآليـــة يف ســــورة النــــور؛  َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْْ َ ُ ْ ْ ُ

صارهن وَحيفظن فروجهن وال يبد ِأ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َ َّ ََ ُ ُْ ْ َ ِ ِ ْ َّين زينتهن إال ما ظهر منها وليرضبن بخمرهن َ َ َ َ َ َ َّ ُ َِ ِ ُ َ َُ ِ ْ ِ ْ ْ َْ َِ َّ ِ َ ِ

نائهن أو  ْعىل جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أ َّ ْ َّ ُ ْ َّ ْ َّ ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ ََ َِ َّ َِ َ ِ َ َ
ناء بعولتهن أو إخواهنن َّأ َ ْ َّ ُِ ِ ِْ ِ َ َِ َ ُ ْ

ِ ْ أو بني إخواهنن أو بني أخواهتن َّ أو نسائهن أو ما ملَكت َ َ َ َ َْ َّ ْ َّ َ ْ َّ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ َِ

امهنن أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال أو الطفل الذين مل يظهروا عىل عورات  ِأ ِ ِ ِ َِ ُ ِّ ْ ُْ َ َ َ َ َ ْ َّ َْ ََ َْ َّ ْ ِّْ َ ِ ِِ َِ ُ َ َِ َ ِ ِ ْ َ َِّ ُ َ
َالنساء وال يرضبن بأ ِِ َ َ َْ ْ َِّ ِ َرجلهن ليعلم ما ُخيفني مـن زينـتهن وتوبـوا إىل ا َمجيعـا أهيـا َ ُّ َُ ً َِ ِ َّ َ َّ ْ ْ ُ َّ َُ ِْ ُ َِ ِِ ِ ِ َِ ِ َ َ ِْ

َاملؤمنون لعلُكم تفلحون ْ َّ َ َُ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ُ الثياب التي :  واملراد بالزينة يف اآلية عىل ما نرجحه  ..﴾ ْ
األدلة وهو مروي عن عبداهللا بن مسعود رمحه اهللا وغريه و تظهر عن غري قصد
 . ، واهللا تعاىل أعلمال يسع املقام لذكرها
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، وكـــــــذلك -ال حلقــــــه بالكامــــــل–َهــــــل جيــــــوز ختفيــــــف شــــــعر احلاجــــــب ليبــــــدو أمجــــــل 

هـــــــل جيــــــــوز تركيــــــــب رمــــــــوش اصــــــــطناعية فـــــــوق الرمــــــــوش الطبيعيــــــــة، وكــــــــذا مــــــــا يــــــــسمى 

 .حيث يوضع شعر اصطناعي فوق الشعر الطبيعي» الباروكة«

:  ورد يف احلــديث الــرشيف عــن رســـول اهللا 
زالــــة شـــــعر احلاجــــب لرتقيقـــــه واملــــراد بـــــالنمص إ» لعــــن اهللا النامــــصة واملتنمـــــصة«

وحيث أن النهي قد ورد عن ذلك ، فإنه ال جيوز للمرأة أن ترقق .. وترفيعه
ــــــ ــ ــ ــ ــ ــــــن التــ ــ ــ ــ ــ ــــــك مـ ــ ــ ــ ــ ــــــام يف ذلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــنهن اهللا ، ولـ ــ ــ ــ ــ ــــــيمن لعـ ــ ــ ــ ــ ــــــدخل فـ ــ ــ ــ ــ ــــــى ال تــ ــ ــ ــ ــ ــــا ، حتـ ــ ــ ــ ــ ــ َحاجبيهـ ُّشبه ِ

كـــــان « أو »ومـــــن تــــشبه بقـــــوم فهــــو مـــــنهم«بالكــــافرات والفاســـــقات املتهتكــــات ، 
ــــــنهم ــ ــ ــ ــــــديث »مــ ــ ــ ــ ــــــام ورد يف احلــ ــ ــ ــ ــــــاجبني ، ..  كــ ــ ــ ــ ــــــعر احلــ ــ ــ ــ ــــــــف شــ ــ ــ ــــــوز نتــ ــ ــ ــ ــــــان ال جيــ ــ ــ ــ وإذا كــ

فكـــذلك ال جيـــوز إضــــافة رمـــوش الصــــقة فـــوق الرمــــوش ملـــا يف ذلــــك مـــن تغيــــري 
ــــــن ا ــ ــ ــ ــ ــــــضا مــ ــ ــ ــ ــ ــــه أيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا فيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــر، وملــ ــ ــ ــ ــ ــــــدليس والتغريــ ــ ــ ــ ــ ــــــن التــ ــ ــ ــ ــ ــــــه مــ ــ ــ ــ ــ ــــا فيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــق اهللا ، وملــ ــ ــ ــ ــ ــــــشبه ًخلــ ــ ــ ــ ــ ــ لتـ

َبالكـافرات، وكــل ذلـك مل تعرفــه النـساء املــسلامت حتـى أطلعــن عليـه مــن نــساء  ْ ّ
ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــك بقولــ ــ ــ ــ ــ ــــــذم يف ذلــ ــ ــ ــ ــ ــــــد ورد الـ ــ ــ ــ ــ ــــــك ، وقــ ــــ ــ ــ ــــــدهنن يف ذلــ ــ ــ ــ ــ ــــــذن يقلـ ــ ــ ــ ــ ــــــم ، وأخــ ــ ــ ــ ــ َّالعجـ ُ َ ْ َ ْ 

ًلتسلُكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ؛ إن شربا فشرب، وإن باعا  « ْ ً ّ ُ ّ ُ َ َ ََّ ُ ََ َ ْ َ
ــ ــ ــ ــ ــــــدهم دخــ ــ ــ ــــــو أن أحـ ــ ــــــى لــ ــ ــــــاع ، حتــ ــ َفبــ ــــــدخلتموهّ ــ ــــــــب لــ ــ ــــــر ضـ ــ ــــــخ...ّل جحــ ــ ــــــام » الــ ــ ــ أو كـ

 .  قال

ًفـــال ينبغـــي للمؤمنــــة أن تتخـــذ مــــن نـــساء الكـــافرين قــــدوة هلـــا ، وال أن تقلــــد 
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الكــــافرات يف مثــــل هــــذه األشــــياء ، وعــــىل املــــرأة املؤمنــــة أن تكــــون معتــــزة  برهبــــا 
ُودينهـا وأخالقهــا، ومثــل هــذه التــرصفات يف الغالـب إنــام هــو للخليعــات مــن 

إذا كــــان هنــــاك مـــــن يــــرى جــــواز ذلـــــك فــــإن األوىل واألحــــرى الكـــــف و.. النــــساء 
عـــــن ذلـــــك ؛ فـــــإن املـــــؤمنني وقـــــافون عنـــــد الـــــشبهات، الســـــيام وقـــــد ورد احلــــــديث 

 . واهللا أعلم. ًاملذكور آنفا بالنهي عن ذلك

 

 ماحكم من يدخل البيوت عنوة وفيها النساء واالطفال ؟

:دخـول البيــوت مـن دون إذن أهلهــا عنــوة ال جيــوز 
ــــــر  ـــــذا األمـ ــــــال فقـــــــط أم ال ، وهــ ــــــال أم رجـ ــــــساء أو أطفـ ــــا نـ ــ ـــــواء كـــــــان فيهـ ـــــوة ســ ًوغــــــري عنــ

َيا أهيا الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري ﴿: معروف من رضورة الدين ، قال تعاىل  ْ َ ً ْ َُ َ َُ ُُّ َُّ َ ُ َ ِ
َ َ

سوا وتسلموا عىل َبيوتُكم حتى تستأ َ ُ َ ُ ْ ِّْ ُ َ َ ََّ َ ُِ ِْ ُ أهلها ذلُكم خري لُكم لعلُكم تذكرونُ ْ ْ َّْ َ َّ َ َّ ََ َ ٌَ ْ َ ِ ِ ْ َ ﴾. 

ولو دخل أحد بيت أحد من دون إذن فلصاحب البيت احلق أن يدفعه بام 
ًأمكن وليتحر اللني أوال ، فإن مل ينفع فليخشن يف القول ، فإن مل جيد نفعا أمكن  ً َّ

ــــا نــــــص  ـــــذا مــ ــــــامال دفــــــع املنكــــــر بالفعــــــل وال خيــــــشن إن كفــــــى اللــــــني ، هـ ـــــه العلــــــامء إعـ ًعليـ
 . واهللا تعاىل أعلم لكتاب اهللا وسنة رسوله 
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ًلغـــري، إمـــا جتـــويزا للرضـــا، أو لكونـــه قلـــيال و المـــا حكـــم أخـــذ مـــا ّمـــا حلقـــتش «ً

 .»الخ...عىل هذا األلف أو املائة أو العرشة 

 :الغــري إال عـن طيـب نفـس كــام ال جيـوز أخـذ مـال 
ــــــرئ مـــــــسلم إال عــــــن طيـــــــب نفـــــــس«ورد يف احلــــــديث الـــــــرشيف  ــــــل مــــــال امـ » ال حيـ

ًخــــرج خمـــرج األغلـــب، وإال فــــال جيـــوز أيـــضا أخــــذ مـــال الكــــافر » مـــسلم«وقولـــه  ّ ُ
 .غري املحارب

فـــال جيـــوز التهـــاون يف شـــأن هـــذه املــــسألة، فقـــد غلـــب عـــىل كثـــري مـــن النــــاس 
ــــ َأهنــــم يـــــسوغون ألنفـــــسهم أكـــــل أمـ ًوال النـــــاس مـــــن دون وجـــــه حـــــق؛ إمـــــا جتـــــويزا ُ

ــــــه أصـــــــحاب  ــــــام يفعلـ ــــــة والقهــــــر كـ ــــالقوة والغلبـ ــ ــــا، أو بـ ــــــم رضــ ــــا مـــــــن دون علـ للرضــ
ــــــدوائر  ــ ــــــوظفي الـ ــــــن مــ ــــــري مــ ــــــه الكثــ ــــــام يفعلــ ــــــزاز كــ ــــــة واالبتــ ــــــوذ، أو باحليلــ ــــــوة والنفــ القــ
ــــــــض  ــــــىل بعـ ــ ــــــشاريع عـ ــــــــصات يف املــ ــــاء املناقـ ــ ــ ــــــالل إرسـ ــــــن خــ ــ ــــا؛ مـ ــ ــ ــــــة وغريهـ احلكوميــ

ن أخذ حصة مـن تكـاليف املـرشوع، أو بعرقلـة املقاولني دون بعض بعد ضام
معاملــة النـــاس حتـــى يــضطروهم إىل دفـــع األمـــوال يف مقابــل تـــسهيلها، حيـــث 

ــــــاىل ــــــال تعـ ــــــذه قــ ــــــيهم أخــ ــــــرم علــ ــــــو حمـ ــــــك وهــ ــــــسهم ذلــ ــــــوزوا ألنفــ ــــأكلوا ﴿: جـ ـ ـ ـ ْوال تـ ُ ُ ْ َ َ َ
ـــنُكم بالباطـــل لُكم بي ِأمـــوا ِ َ ْ َْ َِ َ َ ْ  وهـــذا عـــام يتنــاول كـــل الــصور واألشـــكال يف أكـــل ﴾َ

 . ناس بغري حق واهللا تعاىل أعلمأموال ال
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ًشـــخص أوقـــف أرضـــا زراعيـــة بيـــد رجـــل صـــالح مـــن أرسة أخـــرى مقابـــل 
قـــراءة جــــزء ونــــصف كــــل ليلــــة  ، واآلن حفيـــد الرجــــل الــــصالح يقــــوم بالتــــرصف 

 بالبيع مع اعرتاض أحفاد الواقف ، فام قول الرشع فيام سبق ؟

:  ال جيـوز ألحـد أن يتـرصف بـالوقف املـذكور ببيـع
، ومـن فعـل ذلـك فهـو ضـامن ويمكـن  غريه يف غري مـا نـص عليـه الواقـفوال

إللزامــــــه بإعــــــادة الوقــــــف املبيــــــع أن تقـــــدم شــــــكوى ضــــــده إىل اجلهــــــات املختــــــصة ، 
ــــــة  ــ ــــــــىل جهــ ــــــة عــ ــ ــــــــت األرض موقوفــ ــــــذا إن كانــ ــ ــــــه هــ ــ ــــــوت خيانتــ ــ ــــــه لثبــ ــ ــــــده عنــ ــ ــــــع يــ ــ ورفــ

كان قد أعطاها إياه عـىل سـبيل األجـرة يف مقابـل الـتالوة مـدة الدوام، أما إن 
ــــــدة  ــ ــــــدرس مــ ــ ــــــه بالــ ــ ــــــل وفائــ ــ ــــــري مقابــ ــ ــــا لألجـ ــ ــ ــــــارت ملكــ ــ ــــــد صــ ــ ــــــإن األرض قــ ــ ــــه فــ ــ ــ ًحياتـ

 عنـــــه وتقـــــسم بــــني ورثتـــــه عـــــىل الفـــــرائض ثحياتــــه، فـــــإن كـــــان قـــــد وىف فإهنــــا تـــــور
 وال يلزمهم القـراءة كـام لزمـت أبـيهم والعـربة بمعرفـة صـيغة الوقـف ،الرشعية

 واهللا ،إال بمـــسوغ رشعــــي؛ ألن البيـــع والــــرشاء يف الوقـــف ال جيـــوز لواقـــفونيـــة ا
 .تعاىل أعلم
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رجل تويف بحادث صدام وله ابنتان قارصتـان وأب وأم وزوجـة الـسؤال 
 وز لألب وحده العفو عن الصادم ؟هل جي

 : خيـــص لــه أن يعفـــو عــن الــصادم فــيام.. بــسم اهللا 
ًنــــصيبه مــــن الديــــة أمــــا مــــا خيــــص بقيــــة الورثــــة فلــــيس لــــه أن يعفــــو بــــدال عــــنهم إال 

ويبقــى حــق القـــارصتني يف ُبــإذن ممــن لــه اإلذن مــع االحتفــاظ بحــق القــارصتني 
الديــة إىل أن تبلغــا مــن الرشـــد فــإن شــاءتا أن تعفـــوا وإال فعليــه ضــامن نـــصيبهام 

 .واهللا تعاىل اعلم وكذلك نصب الزوجة، 

 

ــــــك  ــ ــ ــــــدنيا، وذلـ ــ ــ ــــــــب يف الـ ــ ــــــشوها ويتعـ ــ ــ ــــــيخرج مـ ــ ــ ــــــــشوه، وسـ ــ ــــا مـ ــ ــ ــ ــــا إن ابنهـ ــ ــ ــ ــــــل هلـ ــ ًقيــ ّ
فهـــــل جيـــــوز .. بــــسبب رشهبـــــا للعقـــــاقري ونحوهـــــا يف بدايـــــة احلمــــل أو لغـــــري ذلـــــك

 ٌإخراجه والتخلص منه ، وماذا إذا كان يف والدته خطر عىل األم؟

 : فيه ولو قيل إنه ال جيوز إخراج احلمل بعد نفخ الروح
ًسيخرج مشوها ألن ذلك من القتل الذي حرمه اهللا ، إال أن يتحقق أن يف ذلك 

ج أن جيـرب زوجتــه وال جيـوز للـزو. ًخطـرا عليهـا حـسبام يقـرره األطبـاء املختـصون
 .واهللا تعاىل أعلم. ً أن يف ذلك رضرا عليهاعىل احلبل إذا علم
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ــــــوا يف املناســــــبات، ويرتتـــــــب عـــــــىل يقــــــوم ــــــة جـ ــــــإطالق األعــــــرية الناريـ ــــــبعض بـ ً الـ
) وغريها.. كاإلفزاع، والوفاة أو اإلصابة بسبب الراجع( ذلك نتائج عديدة 

 فام احلكم الرشعي يف ذلك؟

:  ًنـرى إن إطـالق النــار جـوا يف املناسـبات معــصية
ــــا إن أجر ــ ــــــرم رشعــ ــــــوه حمـ ــــــع الوجـ ــــــو مـــــــن مجيــ ــــــم الـــــــرشع حــــــــسب ًوهـ ــــــه حكــ ــــا عليـ ــ ينـ

 :التفصيل اآليت

 : ــــــدم أو ــ ــ ــــــرتم الــ ــ ــ ــــــاق روح حمـ ــ ــ ــــــة إزهــ ــ ــ ــــــه مظنـ ــ ــ ــــــبات فيــ ــ ــ ــــــار يف املناسـ ــ ــ ــــــالق النــ ــ ــ إطـ
ُواملطلق . إتالف أو إصابة عضو من أعضائه أو إتالف أو إصابة مال إنسان ِ ْ ُ

للنـــار ال يـــدري حـــني يقــــوم بفعـــل اإلطـــالق مـــا ســــيحدثه هـــذا الفعـــل مـــن نتــــائج 
ــــ ــ ــ ــــــذه املــ ــ ــــــر يف هــ ــ ــــــلواألخطــ ــ ــــــذا الفعــ ــ ــ ــــــل هبـ ــ ــــــدوث القتــ ــ ــــــو حــ ــ ــ ــــا . سألة هـ ــ ــ ــ ــــــــب وجوبـ ًفيجــ

 . االمتناع عن مقارفة هذا الفعل ملا يؤدي إليه من مفاسد خطرية

أمــــا مـــــا جيــــب عـــــىل مــــن قـــــارف هــــذا الفعـــــل فنــــرى يف هـــــذه احلالــــة واهللا أعلـــــم أنـــــه 
جيــب عليـــه صــيام شـــهرين متتـــابعني مــع التوبـــة هللا واالســـتغفار وحتريــر النيـــة بعـــدم 

 نتيجــة القتــل املفــرتض الـــذي ممكــن أن يــؤدي إليــه هــذا الفعــل وهـــو العــود بنــاء عــىل
قتــل خطــأ وهلـــذه املــسألة قياســـات كثــرية يف الفقــه والتـــي يؤخــذ احلكـــم فيهــا باعتبـــار 
النتيجة الفعلية أو النتيجة املحتملة ويزيد احتامل حدوث الرضر إن حدث ذلك 

 . يف األماكن املكتظة بالسكان كاملدن
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 :إطـالق النـار حــصول الرتويـع للنــاس وإفـزاعهم وأذاهــم، ملـا كــان يف 
ِكان ذلك السلوك حمرما حتى ولـو مل حيـدث الراجـع أي رضر؛ فرتويـع النـاس  ْ ُ ً
ًواألطفال والشيوخ والنساء وفيهم املريض والـضعيف ممـا حيـرم رشعـا ملجمـل 

ــــغ﴿: األدلــــة التـــــي تنهـــــى عـــــن أذى املـــــسلمني وغـــــريهم ومنهـــــا قولـــــه تعـــــاىل ِوال تبـ ْ ََ َ 
ِالفــــساد يف األرض إن اهللا ال ُحيــــب املفــــسدين ِ ْ َّ َ ُْ ْ ُّ َِ َ َ ِ ِ ْ ََ  والرتويــــع ممــــا يفــــسد الــــسكينة ﴾ِ

ــــــال  ــــــتخدام الــــــصوت فقـ ــــاءة اسـ ــــــى مــــــن إســ ــــــد هنــــــى تعــــــاىل حتـ والــــــسكون الكــــــوين وقـ
َواغـــضض مـــن صـــوتك﴿: تعــاىل يف وصـــية لقـــامن البنـــه ِْ ِْ َ َْ  كـــام ورد عنـــه  . ﴾ُ

 حيصل بالفعل والرضار هو ما  والرضر هو ما»ال رضر وال رضار«: حديث
 ). املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده: (حيصل بالنتيجة، وحديث

 : ــــــة ــ ــــــة الفرصـ ــــــام، وإتاحــ ــــــساد للنظــ ــــــه إفــ ــــــة فيــ ــــــن العامــ ــــــار مــ ــــــالق النــ إطــ
ــــــــصعب  ــ ــــــذي يــ ــ ــ ــــــالق والـ ــ ــ ــــــجيج اإلطــ ــ ــ ــــــــت ضـ ــ ــــــرائمهم وقــ ــ ــــــاب جـــ ــ ــ ــــــرمني بارتكــ ــ ــ للمجـ

ــــــــصوت،  ــــــــصدر الــ ــــــته ومـ ــ ــــــرم لرصاصــ ــ ــــــالق املجـ ــ ــــــان إطــ ــ ــــــة مكـ ــ ــــا معرفــ ــ ــ ــــــــك حينهـ وذلــ
 . ًسبب حلدوث املفاسد الكبرية وما كان كذلك فهو حمرم رشعا

 هذا ما لزم واهللا أعلم وأحكم
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ــــــا« ــ ــــــسفهاء منــ ــ ــــه الـ ــ ــ ــــــام فعلــ ــ ــــــذنا بـ ــ ــــا ال تؤاخــ ــ ــ ــــــراس » ربنـ ــ ــــــم األعــ ــ ــــــدث يف والئـ ــ ــــا حيــ ــ ــ مـ
والعزاء وغريها من التبذير واإلكثار من أصناف املأكوالت وكمياهتا بقصد 

ثم ينتهي بالكثري من الطعام إىل » يتحاكوا علينا الناس« أو خوف أن التفاخر
ــــــن  ــــــري مـ ــــــذر بــــــأن الكثـ ــــــن يتعـ ــــاذا عمـ ــــــام؟ ومــ ــــــذا املقـ ــــــول العلــــــامء يف هـ ــــــام قـ الزبالــــــة؟ فـ

 الناس هكذا يفعلون يف والئم مناسباهتم؟ 

:  ِلقــد مــن اهللا عـىل عبــاده بــام أمـدهم بــه مــن نعمــه ّ ّ
ًيا أهيا الناس كلوا ممـا يف األرض حـالال ﴿:  حتىص ، قال تعـاىلوالتعد التي ال  َ َ ُ َِ ْ َ ِ َّ ِ ْ ُ ُ َّ َ ُّ َ

ِطيبا وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لُكم عدو مبني ُِّ ٌّْ ُ ْ َ ُ َ ُِّ َّ َّ ََ َ َ ُ ْ ً َِ ِ َّ ِ ُ َيـا ﴿: وقـال  ]١٦٨:البقـرة[﴾َ

ْأهيا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم  َ َ َُ َُ ُْ َ ْ ُ ْ ََّ ِ ِ َِ ِّ َ َ ُّ ُواشُكروا للـه إن كنتم إياه تعبدونَ َ ُُ ْ ُ َّ َِ ِْ ُُ ِْ َِّ ْ  ،

َإنام حرم عليُكم اَمليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل به لغري اهللا فمن اضطر غري  ْ َْ ََّ َ َ َ َ ُ َ َُّ َ َّ َ َْ َِ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ْ َْ َّ َ َّْ َ ِ

ِباغ وال عاد فال إثم عليه إن اهللا غفور رحيم ِ ٍَّ ٌ َُ َّ َ ْ ََ َ ِ ِْ ََ َ َ ٍ  غري أنه جيب أن ]١٧٣، ١٧٢: رةالبق[﴾َ
ــــــدل  ــــــة؛ فــــــال نــــــرسف وال نبــــــذر وال نبـ ّيراعــــــى األدب يف مقابــــــل هــــــذه الــــــنعم اجلليلـ ُ

ــــــة األوىل  ــــــل اجلاهليــ ــــــه أهــ ــ ــــــان عليـ ــــــام كــ ــــــرا كــ ــــــة اهللا كفــ ــــــيهم.. ًنعمــ ــ ــــــال اهللا فـ ــــــذين قــ : الــ
ــم تــر إىل الــذين بــدلوا نعمــة اهللا كفــرا وأحلــوا قــومهم﴿ ْأ َ ً َ َ ُْ ْ َ َ ْ ََ ْ ُّ ْ َ ْ ُ َّ ََ َُ ِ ِ َِّ ََ َ َ دار البــوار، جهــنم ِ ََّ َ َ َ َ َْ

ر َيصلوهنا وبئس القـرا ََ ْ ََ َ ْ ْ َْ ِ  وذلـك بـام كـانوا عليـه مـن الكفـر لنعمـة ]٢٩، ٢٨:إبـراهيم[﴾َ
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 . اهللا واإلرساف والتبذير واملفاخرة والتباهي

ــــــاىل  ــ ــ ــــــه اهللا تعـ ــ ــ ــــــي خلقـ ــ ــ ــــــسان التـ ــ ــ ــــــرة اإلنـ ــ ــ ــــــاىف وفطـ ــ ــ ــــــق يتنـ ــ ــ ــــــذير خلـ ــ َواإلرساف والتبــ ٌ ُ ُ
ْ؛ قال جل من قائل وسنة رسوله عليها، كام يتناىف مع كتاب اهللا ْكلوا ﴿: ِ ُ ُ

ِوارشبــوا وال تــرسفوا إنــه ال ُحيــب املــرسفني ِ ِْ ُْ ْ ُّ ُ َ َِ َ ََّ ُِ ْ ُ ْ ُ َ  وقــال جـل مــن قائــل ]٣١:األعــراف[﴾ْ
ًوآت ذا القربــى حقــه واملــسكني وابــن الــسبيل وال تبــذر تبــذيرا﴿: علـيهم ْ َّ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ُ َِّ َّ ُ ْ ََ ِ ِ ْ َ

ِ َّ، إن  ْ ِ

َاملبذرين َِ ِّ ُ ً كانوا إخوان الشياطني وكان الشيطان لربه كفوراْ َُ ُ َ َ َ َْ َّ َ َّ َِ ِ ِِّ ْ َ َ َِ ْ ِ ء[﴾ُ  .]٢٧، ٢٦:اإلرسا

ــــــباهتم  ــ ــ ــ ــــــاس يف مناســ ــ ــ ــ ــــــن النــ ــ ــ ــ ــــــري مــ ــ ــ ــ ــــــه كثــ ــ ــ ــ ــــا يعملــ ــ ــ ــ ــ ــــا أو -ومــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت أفراحــ ــ ــ ــــــواء كانــ ــ ــ ــ ً ســ
  مــــن املفـــــاخرة والتبــــاهي خمــــالف ملـــــا جيــــب أن يكــــون عليـــــه املــــسلم مـــــن -ًأتراحــــا

ِوع﴿: االقتصاد والتواضع؛ قـال تعـاىل ِبـاد الـرْمحَن الـذين يمـشون عـىل األرض َ ْ ْ ََّ َ َ َ َُّ َ َ ُ َِ ِ

ًهونا ْ فقـوا مل يـرسفوا ومل يقـرتوا وكـان بـني ذلـك ﴿:  إىل أن قـال﴾َ َوالـذين إذا أ ِ َِ َ ْ ُ ُ َ َ ََّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َُ ُ ْ َْ َِ َْ ِ

ما ًقوا َ َوال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها ﴿: وقال ]٦٧:الفرقان[﴾ َ ْ َ َ َ َْ ً َ ُ ُْ ََ َ َْ ََ َ ِْ ُ ُ ِ َ َّكل َ ُ

ــــسورا ـ ـ ـ ـــا حمـ ـ ـ ـ ــــد ملومــ ـ ـ ـ ــــسط فتقعـ ـ ـ ًالبــ ُ ً َ ْْ َّ ُ ْ َ َْ َُ ء[﴾َِ ــــــم يف ]٢٩:اإلرسا ــــــاس وإرسافهــ ــــــذير النــ  وتبــ
ــــــن  ــــــل ذلـــــــك مـ ــــــنم عــــــن كـــــــرب يف النفـــــــوس وحـــــــب للظهــــــور، وكـ ــــــل يـ ٍّمناســــــباهتم عمـ ٍَ ْ ُِّ ُ

: َاألخــــالق املذمومـــــة التــــي حتـــــرم املـــــرء مــــن رمحـــــة اهللا ودخـــــول جنتــــه ؛ قـــــال تعـــــاىل
َتلــك الــدار اآلخــرة نجع﴿ ْ َ ُ ََّ ُِ َِ ًلهــا للــذين ال يريــدون علــوا يف األرض وال فـــسادا ْ َ ُ َ ََ َْ ُ َ َّ َُ َِ َ ِ ُ ُ ِ ِ ِ

ــــني ـــة للمتقـ ِوالعاقبــ ِ َِّ ُ ْ ُ َْ َ ً، كـــــام أنـــــه يعـــــد ريـــــاء إذ يف الغالـــــب إنـــــام يكـــــون ]٨٣:القـــــصص[﴾َ
ــــــي  ــــــاس ومــــــدحهم وهــــــو عـــــــني الــــــرشك اخلفـ ــــاء النـ ــــــل ثنــ اإلرساف والتبــــــذير مــــــن أجـ

إن «وعنه » ٌأدنى الرياء رشك«: الذي حذرنا رسول اهللا منه وهنانا عنه إذ قال




    ١٥٥ 

 

ــــــغ ــــــي الـــــــرشك األصـ ــــــاف عـــــــىل أمتـ ــــا أخـ ــ ــــــغر ، أخـــــــوف مـ ــــا الـــــــرشك األصــ ــ ــــالوا ومـ ــ ر، قـ
:  يبكــــي ، فقلــــت رأيــــت رســــول اهللا : وعــــن شــــداد بـــن أوس » الريــــا«: قـــال

ــــــال ــ ــــــول اهللا  ، فقـ ــ ــــا رســ ــ ــ ــــــك يـ ــ ــــا يبكيــ ــ ــ ــــــم ال «: مـ ــ ــــــــرشك؛ إهنــ ــــــي الـ ــ ــــــىل أمتــ ــ ــــــوف عـ ــ إين أختــ
ــــــرا وال  ــ ــ ــــــسا وال قمـ ــ ــ ــــــنام وال شمـ ــ ــ ــــــدون صـ ــ ًيعبــ ً ــــــأعامهلمً ــ ــ ــــــرآؤون بـ ــ ــ ــــــن يـ ــ ــ ــــــرا ولكـ ــ ــ . »ًحجـ

ّمــــا ذئبـــــان ضــــاريان أرســـــال يف زريبــــة غـــــنم بــــأكثر فـــــسادا مــــن حـــــب  «وعنــــه  ُ ً
 . »الرشف واملال يف دين الرجل املسلم

أعاذنـــا اهللا مـــن » ّإنـــام هلـــك النـــاس باتبـــاعهم اهلــوى وحـــب الثنـــا «وعنــه 
نعمة واملرسف املبذر إنام يعرض نفسه للخرسان املبني، ويعرض ال. كل ذلك

ــــه للـــــزوال، وتلــــــك نتيجــــــة حتميـــــة قــــــال تعــــــاىل ــــدك ﴿: التـــــي بــــــني يديــ ــــل يــ َوال جتعــ َ َْ َ َْ َ َ

ًمغلولــة إىل عنقــك وال تبــسطها كــل البــسط فتقعــد ملومــا حمــسورا ُ ً َ ْ ُ َْ َّ ُُ ْ َ ْ َّ ْ ً َ َُ َ َُ َ َ ْ َِ ُِ َ َ َ ُْ ء[﴾ِ  ]٢٩:اإلرسا
ــــــديث  ــــــره اهللا«وورد يف احلــ ــــــذر أفقــ ــ ــــــن بـ ــــــاىل»ّمــ ــ ــــــه تعـ ــــــن إال قولــ ــ ــــــو مل يكـ َوال ﴿: ، ولــ َ

ًبــــذر تبــــذيراُت ِْ ْ ََ ـــه  ِّ ـــشياطني وكــــان الــــشيطان لربــ ن الــ ـــانوا إخــــوا ـــذرين كـ ِ، إن املبــ ِ ِِّ َ ُ َ َ َ ْ ِّ َّْ َ َ َ َ ََّ َ َّ َِ ْ ِ ُِ ِ ُ ْ

ًكفورا ُ ء[﴾َ  . نسأل اهللا السالمة من كل ذلك آمني]٢٧، ٢٦:اإلرسا




  ١٥٦  

 

 

 

ًرجل قتل رجال عمدا ثم سلم نفسه خمتارا إىل السجن فرضبت طائرات  ً ً
جن فقتل فيه فهل قد برئت ذمته وهل بقي عىل ورثته يشء أو العدوان الس

 يف ماله إن كان له مال؟

 :ة وتاب إىل يعاإن القاتل إذا كان قد سلم نفسه طو
اهللا تعــاىل وقبـــل حكــم اهللا تعـــاىل فيــه واعـــرتف بخطئــه فـــإن ذمتــه بـــإذن اهللا بريئـــة 

و عن السيئات ولو عظمت مهام تاب واهللا تعاىل يقبل التوبة عن عباده ويعف
ــــه قـــــال تعــــــاىل : العبـــــد إىل ربــــــه وأنـــــاب إليــــــه وقبـــــل حكــــــم اهللا، مهـــــام كــــــان فيـــــه وعليــ

ِّوالذين ال يدعون مع اهللا  آخر وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إال باحلق ﴿ ََّ ًْ َِ َّ َ َِ ُِ َ َّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ َِّ ْ َ ُ ْ َ َُّ َْ ِ ُ

ِوال يزنون ومن يفعل ذل َ ْ ْ ََ َ َ َ ََ ُ ْ اما، يضاعف له العذاب يوم القيامة وَخيلد فيه َ ِك يلق أ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َ ْْ ََ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ََ َ ًْ ََ َ َ َ

ًمهانــا َ ــك يبـــدل اهللا ســـيئاهتم  ُ ْ، إال مـــن تــاب وآمـــن وعمـــل عمــال صـــاحلا فأو َ َ َ َِ ِ َ َ َِّ َ ُ ْ َ َ َ َ َُ ُ َ َ َِّ ََ ًِ ُِ ً ِ َّ ِ

ًحسنات وكان اهللا غفورا رحيام ُِ ٍَّ ً َُ ََ َ َ أو قتل  عفي عنه،  وسواء أقيم عليه احلد أم﴾ََ
كام ذكر يف السؤال وهو ما عليه مجهور علامء املـسلمني مـن أئمـة أهـل البيـت 

من أصاب «:  أنـه قـالعليهم السالم وغريهم، وقـد ورد يف احلـديث عنـه 
ًذنبا فعوقب به يف الدنيا فـاهللا أكـرم مـن أن يثنـي العقوبـة عـىل عبـده يف 

 .  رواه الطرباين وغريه»اآلخرة




    ١٥٧ 

 

ــــــضا ــــــه ًوورد أيــ ــ ــــا «  عنـ ــ ــ ــــــارة ملـ ــ ــــــه اهللا كفـ ــــــذنب إال جعلــ ــ ــــــل بـ ــــــــب رجــ ــــا عوقـ ــ مــ
 وهــذا إنـــام يتامشــى مـــع مــا إذا كــان املعاقـــب قــد تـــاب »أصــاب مــن ذلـــك الــذنب

وأنــاب وتقبــل عـــن طيــب نفــس حكـــم اهللا فيــه وإال فــإن مـــا جــرى عليــه عقوبـــة 
ء ﴿: مــع مــا يــدخره اهللا لـه مــن العقوبــة يف اآلخــرة، قــال تعـاىلمعجلـة  َإنــام جــزا َ َ َّ ِ

ْذين ُحياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو َّال ُ َ ُ ْ ُ ً ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َْ َّ ْ ُ َ َ َ َ ََّ َ ْ ْ ُ َ َِ َ ِ
َ ُ ِ ِ

دهيم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا  َتقطع أ ٌ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َ ْ َْ ُّ ُِ ْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ ِّ ْ ُْ َ َ ْ َ ُ َّ ََ ِ َ َ َ َِ

ٌوهلم يف اآلخرة عذاب ََ ََ ِ َِ ِْ
ِ عظيمُ َ﴾ . 

هذا فيام خيص الشطر األول من السؤال، وأما ما خيص الشطر الثاين منه 
فــإن فقهـــاء الزيديـــة ذهبـــوا إىل أن للمـــستحق للقــصاص الديـــة مـــن قاتـــل املعـــرس 
ًبمعنى أن القاتل األول لو كان مـورسا فقتـل فـإن احلـق بعـد تعـذر االقتـصاص 

حلـــق ينتقـــل إىل مـــال قاتلـــه؛ ألنـــه ًمنــه ينتقـــل إىل مالـــه، أمـــا إذا كـــان معـــرسا فـــإن ا
فوت عليهم القصاص فلم يبق إال الدية، واألول معرس، فعاد احلق عىل من 
فوت احلق يف ماله وهو القاتل الثاين، وهذا إنام يكون لو مل خيرت أولياء القاتـل 
ــــــق  ــــــقط حــ ــــــه سـ ــــــاروا القـــــــصاص منــ ــــإذا اختـ ــ ــــــاين، فــ ــــــل الثـ ــــــن القاتــ األول القـــــــصاص مـ

والختيار أولياء املقتول منه ن قاتله لتعذر االقتصاص أولياء املقتول األول م
ــــــدة،  الثــــــاين االقتــــــصاص مــــــن قاتلــــــه، ومفهــــــوم أنــــــه ال يلــــــزم غرمــــــان يف جهــــــة واحـ
ــــة  غـــــرم القــــــصاص وغــــــرم الديــــــة، وقــــــد ذهــــــب إىل قريــــــب مــــــن هــــــذا علــــــامء احلنابلــ

إذا قتـــل غــري ويل الـــدم فعـــىل قاتلــه القـــصاص ولورثـــة األول الديـــة : حيــث قـــالوا




  ١٥٨  

 

ًجلاين األول ومل يفرقوا، بينام إذا كان القاتل األول معرسا أم ال، وقـد يف تركه ا
ذهــــب إىل هــــذا القــــول الــــشافعية، بيـــــنام ذهــــب احلــــسن البــــرصي ومالــــك إىل أنـــــه 
يقتــــل القاتــــل الثـــــاين ويبطــــل دم األول؛ ألنـــــه فــــات حملــــه فأشـــــبه مــــا لـــــو قتــــل العبـــــد 

 . اجلاين

اين ألنـــه قتـــل مبـــاح الـــدم ؛ وروي عــن قتـــادة وأيب هاشـــم أنـــه ال قـــود عــىل الثـــ
 . فلم جيب القصاص عليه كالزاين املحصن لو قتله قاتل

وأجيب باملنع وأنه جيب القصاص عىل قاتله ألنه قتل من مل يتحتم قتله، 
 . ومل يبح قتله لغري ويل الدم

أن القـصاص إذا تعـذر مـن : وقـال مـن أوجـب الديـة يف تركـه اجلـاين األول
 مالـه كـام لـو مـات أو عفـى عنـه أوليـاء الـدم أو حــدث القاتـل فـإن الديـة جتـب يف

مانع، وقياسه عىل العبد اجلاين غري صحيح لوجود الفـارق وهـو كـون العبـد 
ًال يملـك شـيئا حتـى يرجــع إليـه بخـالف احلـر، فإنــه يرجـع إىل مالـه عنـد تعــذر 

 . القصاص أو حصول العفو من القود، وال قياس مع فارق

 أعلم أنه إن كان أولياء الدم يف حالة الرتدد والذي ترجح لدي واهللا تعاىل
ــــائرات أو  ــ ــ ــ ــــــل بالطـ ــ ــ ــــــل القاتـ ــ ــــــــصاص بقتــ ــ ــــــذر القـ ــ ــ ــــــــصاص فتعـ ــــــة أو القــ ــ ــ ــــــذ الديـ ــ ــ ــــــني أخـ ــ بــ

 غريها أو حتى باملوت فإن احلق يرجع إىل ماله، ملا ورد يف احلديث عنه 
أيام قوم قتل علـيهم قتيـل فهـم «:  ولقوله»ًال يذهب دم هدرا يف اإلسالم«




    ١٥٩ 

 

من إن شـاء بخري النظرين أيام عبد قتل عليه قتيل فهو «أو  »بخري النظرين
 وهـذا حـق مكفـول، وحيـث قـد فـات احلـق األول »قتل وإن شاء أخذ الديـة

وهـــو القـــصاص فإنـــه يبقـــى احلـــق الثـــاين، فــــإن طـــالبوا بـــه حكـــم هلـــم بـــه، وإن عفــــو 
 .فهم أوىل بذلك

ــــــه ــ ــــــرين فيــ ــ ــــــري النظـ ــ ــــــول بخــ ــ ــــاء دم املقتـ ــ ــ ــــــاين فأوليــ ــ ــــــل الثـ ــ ــــــسبة للقاتــ ــ ــــــضا إن وبالنـ ــ ً أيــ
 . شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا  الدية

ــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن قاتلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصاص مـ ــ ــ ــ ــ ــــالبون بالقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــول األول يطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء دم املقتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــان أوليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا إذا كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمـ
ومـرصون عــىل ذلــك وعرضــت علــيهم الديــة فلــم يقبلوهــا وعــرف عــنهم أهنــم 
لن يرجعوا عن طلبهم القصاص فقتل القاتل فقد حصل غرضهم وختلـصوا 

الديـة ألنـه قـد حـصل مـرادهم يف القـصاص مـن قاتـل قتـيلهم وسـقط حقهـم يف 
ــــــذا  ــــــن هــ ــــــد ذهــــــــب إىل قريـــــــب مــ ــــــه غـــــــريهم، وقــ ــــــه أو قتلــ ــــــن قتلــ ــــــم مـ ــــانوا هــ ــ ــــــواء كــ سـ

ــــه الـــــسالم حيــــــث قـــــال يف البحــــــر ــــام املهـــــدي عليــ ومتـــــى قتــــــل القاتــــــل : (القـــــول اإلمــ
ــــــة  ــ ــــــوا ورثـ ــ ــــــة ليفـ ــــــار الديــ ــ ــــــه اختيـ ــــــزم ورثتــ ــ ــــــه وال يلـ ــــــه لتعديــ ــ ــــــتص منـ ــــــدم اقــ ــ ــــــري ويل الـ غــ

إذا اختار ورثة الثاين (غري أنه ذهب إىل أنه ) هماألول إذ مل يفصل دليل ختري
ــــــه ــــــة األول كرتكتـ ــــــه فهــــــي لورثـ ــــــن قاتلـ ــــــل األول جيـــــــب ) الديــــــة مـ ــــــة القاتـ يعنــــــي كرتكـ

ــــــة  ــ ــــــار ورثـ ــــــة إال إذا اختــ ــــا ال جتــــــــب الديــ ــ ــــــري أهنــ ــــــل األول، غــ ــــــة القتيــ ــــــة لورثــ ــــا الديــ ــ فيهــ
ــــــل ــ ــ ــ ــــــاال القتيــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصاص امتثـ ــ ــ ــ ــــــدم أو القـ ــ ــ ــ ــــــذ الــ ــ ــ ــ ــ ــــــرتددين يف أخـ ــــ ــ ــ ــــانوا مـ ــ ــ ــ ــ ــــــة أو كــ ــ ــ ــ ــ ً األول الديـ

ــــــاهم لل ــ ــ ــ ــ ــــــدوا رضــ ــ ــ ــ ــ ــــــل األول وأبــ ــ ــ ــ ــ ــــــل القاتـ ــ ــ ــ ــ ــــــــىل قتــ ــ ــ ــ ــــــــرصين عــ ــ ــ ــ ــــانوا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــإن كــ ــ ــ ــ ــ ــــــديث، فــ ــ ــ ــ ــ حـ
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ــــــسقط  ــ ــ ــ ــــــم يــ ــ ــ ــ ــــــإن حقهـ ــ ــ ــ ــــه فــ ــ ــ ــ ــ ــــــن قتلـ ــ ــ ــ ــــــة مـ ــ ــ ــ ــــــن جهــ ــ ــ ــ ــــــه مـ ــ ــ ــ ــــــاق روحـ ــ ــ ــ ــــــه وإزهــ ــ ــ ــ ــــــرحهم بقتلـ ــ ــ ــ وفـ
. بحصول مرادهم ولتعـذر االقتـصاص لـذهاب حملـه ولرفـضهم للديـة كـام مـر

 واهللا تعاىل أعلم

  

 لرسقة احلدية ؟ًهل كل الرسقات تلزم حد الرسقة أم ان هناك رشوطا ل

 حـد الـرسقة القطــع عنـد حـصول رشوطـه وهــذه
ــــا  ــ ــ ــــــه ؛ فأمــ ــ ــــــــرسوق منــ ــــــان املــ ــ ــــــــرسوق واملكــ ــــــــيشء املـ ــــــسارق والــ ــ ــــــون يف الــ ــ ــــــــرشوط تكــ الـ
ًالــــسارق فـــــال بـــــد إلقامـــــة احلــــد عليـــــه ان يكـــــون بالغـــــا عــــاقال آخـــــذا مـــــا ال يملـــــك ،  ًً

 .أن ال يكون وقت جماعة : وربام زاد بعضهم 

فال بد أن يكون عرشة دراهم فام فوق أو ماقيمته ذلك : اليشء املرسوق وأما 
بلغ قيمته  ًأن قدره نصف جنيه ذهبا أبو ولد أو ما: ، وقد ذكر يف القانون اليمني 

 .من الرياالت

وأمــــا املكـــــان املـــــرسوق منــــه فـــــال بـــــد أن يكـــــون يف حــــرز ؛ ألن الـــــسارق مـــــن غـــــري 
يعتاد احلفظ فيه كالبيوت والدكاكني واملرابد ما : حرز ال يقطع، واحلرز املراد به 

 .الغري وما أشبه ذلك واهللا أعلم  املحضورة عىل )األحواش(
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ــــذين تـــــستدل بعــــــض اجلامعـــــات املتــــــشددة  بقــــــول اهللا تعـــــاىل ﴿ ء الــ ــــزا ــــام جــ َإنــ َِ َّ َ َ َّ ِ

َُحياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسا ْ ْ ُ َ ََ َ َ َِ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َدا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ِ ْ ُ َ ُ ْ ُ ًَّ َ ْ َّ ْ ُ َُ ََّ َ َ

دهيم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم  ْأ ْ ْ ِّ ْ ُْ َُ َ َ ْ َ َُ َ ٌ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َ ْْ ُّ ِ ْ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِ َ َ َ َِ

ِيف اآلخرة عذاب عظيم ِ َِ ٌَ َ َ  ]٣٣:املائدة[﴾ِ

ــــــسح ــ ــ ــــــل والـ ــ ــ ــــــذبح والتنكيـ ــ ــ ــــــستدلون بالـ ــ ــ ــــالفوهنم ويـ ــ ــ ــ ــــــــن خيـ ــ ــــــىل مـ ــ ــ ــــــة أن عـ ــ ــ ل بحجــ
هـؤالء الـروافض أو مـن خيـالفوهنم حيـاربون اهللا ورسـوله كيـف يمكـن دحـض 

 ..قوهلم هذا ونسب أعامهلم بأهنا أوامر الرشيعة اإلسالمية السمحة 

 : ال يـــسع املــــؤمن إال أن يقــــول إنـــا هللا وإنــــا إليــــه
ــــــى ــ ــــــــرشذم حتـ ــــــشتت وتـ ــ ــــــك وتـ ــ ــــــن تفكـ ــ ــــــة مـ ــ ــــــال األمـ ــ ــــــه حـ ــ ــــا آل إليـ ــ ــ ــــــون ملـ ــ ــــــار راجعـ ــ  صــ

ــــــؤالء  ــــــي وهـ ــــــق وال مـــــــربر رشعـ ــــــه حـ ــــــدين دون وجـ ــــــم الـ ــــــل بعـــــــضا باسـ ًبعـــــــضها يقتـ
َقــل هــل ننبــئُكم باألخــرسين النـاس يــصدق علـيهم قــول احلـق تبــارك وتعـاىل ﴿ ِِّ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ُ ْ ْ َُ

ـــسنون  ـــاة الــــدنيا وهــــم َحيــــسبون أهنــــم ُحيــ َأعــــامال الــــذين ضــــل ســــعيهم يف احليــ َ َّ َُّ ِ ِ ِْ ْ َّ َ ْ ْ ْ َُ َ َُ َ َ َ ُ ُ ْ َُ ْ ُّ َ ْ ِ َ ًْ َ
ًصنع  .]١٠٤:الكهف[﴾اُْ

ًفقــــد وقعــــوا يف فتنــــة كبـــــرية وارتكبــــوا جرمــــا عظــــيام حـــــني اســــتحلوا مــــا حـــــرم  ً
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اهللا وقطعـوا مــا أمـر اهللا بــه أن يوصـل وقتلــوا الـنفس املحرمــة بغـري حــق وســعوا 
ًيف األرض فسادا وماعرف هـؤالء معنـى الـروافض وال مـن هـم الـروافض وال 

ــــ ــ ــ ــ ــــــستحق القتــ ــ ــ ــــــن يـ ــ ــ ــــــوس وال مـ ــ ــ ــــــنهم املجــ ــ ــ ــــــية وال مـ ــ ــ ــــــستحق املجوسـ ــ ــ ــــــن ال يــ ــ ــ ال وال مـ
القتــــال وباجلملــــة فهــــم يف غمــــرة ســـــاهون وبأحكــــام اإلســــالم جــــاهلون كــــام هـــــو 
املــشاهد مـــنهم واملعــروف مـــن أفعـــاهلم ، فــالروافض هـــم مـــن رفــض اجلهـــاد مـــع 
اإلمـام زيــد بــن عــيل عليــه الــسالم بعــد أن كــانوا قــد بــايعوه وآثــروا احليــاة الــدنيا 

عروف والنهــــي عــــن املنكـــــر ، ومــــع ذلـــــك مل عــــىل اجلهــــاد يف ســـــبيل اهللا واألمــــر بـــــامل
يقاتلهم اإلمام زيد وال أمر بقتاهلم وال جاءت السنة بقتاهلم إنام جاء يف السنة 
ًوالقــرآن بقتـــال مــن قاتـــل املــسلمني دفاعـــا عــن املـــسلمني وردا لــصولة املعتـــدين  ً
وأمـا املجـوس فهـم ال يعبـدون اهللا وال يؤمنـون بـه وال يـصلون وال يزكـون وال 

ن وال يـــؤدون مـــا أمـــر اهللا مـــن الطاعـــات بـــل يعبـــدون النـــار وينكحـــون يــصومو
البنات واألمهات ولعل هذه الطائفة مل يعد هلا وجود يف الواقـع بيـنام ال يقاتـل 
هـؤالء الــذين يـسمون أنفــسهم بــداعش والقاعـدة ومــا شـاكل ذلــك ال يقــاتلون 

ــــــام و ــ ــ ــــــان ، كــ ــ ــ ــــــل األوثــ ــ ــ ــــــدعون أهــ ــ ــ ــــــالم ويــ ــ ــ ــــــل اإلســ ــــ ــــــون أهــ ــ ــ ــــــسلمني فيقتلــ ــ ــ رد يف إال املـ
احلــديث عـــن الــصادق املـــصدوق صـــىل اهللا عليــه وعـــىل آلــه وســـلم وقـــد ورد يف 

  وورد الــسنة التحـــذير مــن هـــؤالء اخلــوارج الـــذي خرجــوا عـــىل أمــة حممـــد 
أحداث االسنان (ذكر صفاهتم يف أحاديث صححها أهل احلديث من أهنم 

 كــــــام ســـــفهاء األحــــــالم يقــــــرأون القــــــرآن وال جيــــــاوز تـــــراقيهم  يمرقــــــون مــــــن الــــــدين
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) يمرق السهم من الرمية  وأهنم يقاتلون أهل اإليامن ويدعون أهل األوثان 
ًنظرا ملا هم عليه من التوحش ) وأهنم كالب أهل النار( وهذا حاصل منهم 

والقــسوة التـــي يعملوهنـــا يف مجاعـــة املــسلمني مـــن خـــالل التفجـــريات باألحزمـــة 
ــــــة ، و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدراجات املفخخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسيارات والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــفة والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوات الناسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــات والعبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العمليـ

ــــــاعم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة واملطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــالت التجاريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــواق واملحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتهدفت األسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة التـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االنتحاريــ
ــــا  ــ ــــــات الــــــصلوات وأثناءهـ ــــا أوقـ ــــــى املــــــساجد واملـــــــصلني فيهــ واملستــــــشفيات بــــــل حتـ
ــــــىل أن  ــــــدل عــ ــــــشية ال تــ ــــــة ووحــ ــــــال إجراميــ ــــــع بــــــــرشي يف أفعــ ــــــه جتمــ ــــــان فيــ وأي مكــ

 بــــأهنم صــــاحبها يمــــت إىل اإلســــالم بــــصلة ولــــذلك اســــتحقوا وصــــف النبــــي 
 ) .ب أهل الناركال(

وقـــــد ورد يف احلــــــديث املوقـــــوف عــــــن اإلمـــــام عــــــيل يب أيب طالـــــب الــــــذي رواه 
ذكــــــرهم ووصــــــفهم بــــــصفات دقيقــــــة » املالحــــــم والفـــــتن«نعـــــيم بــــــن محــــــاد يف كتابــــــه 

ًيقـيض منهــا املــرء عجبــا عــىل أن هلــذا احلــديث حكــم الرفــع إىل رســول اهللا وإن 
إال إذا كــــان قــــد ســــمعه مـــــن ًكــــان موقوفــــا ألنــــه مل يكــــن اإلمــــام عـــــيل ليتحــــدث بــــه 

ــــــول اهللا  ــ ــ ــــــع رســ ــ ــ ــ ــــــديث إال أن الواقـ ــ ــ ــــــال احلــ ــ ــ ــــــــض رجــ ــ ــــــعفه بعــ ــ ــ ــ ــــــد ضـ ــ ــ ــــــان قــ ــ ــ َّ وإن كــ
ــــه  ــ ــ ــــــيم يف كتابــ ــ ــــــو نعـ ــ ــــــام رواه أبـ ــ ــــــديث كـ ــ ــــــظ احلـ ــ ــــــى لفـ ــ ــــــذا معنـ ــ ــــــــصححه وهـ ــــــــصدقه ويـ يـ

إذا ظهــــرت الرايــــات الــــسود فــــالزموا األرض فــــال حتركــــوا أيــــديكم وال «املــــذكور 
ــــــم ــــــوهم »أرجلكـ ــــــم وال تعينـ ــــــى ال تـــــــشرتكوا معهـ ــــــم  واملعنـ يف يشء وال متـــــــشوا معهـ

 إذا قلنا برفعه أومن اإلمام ًوال تكونوا منهم وهذا يعد حتذيرا  من النبي 




  ١٦٤  

 

عــــيل إذا قلنــــا بوقفــــه عليــــه حتـــــذير مــــن االشــــرتاك معهــــم واالنخــــراط يف ســـــلكهم 
ًوإعالمـــا لألمــــة بحــــاهلم حتــــى ال يغـــرتوا بــــصالهتم وصــــيامهم وقــــراءهتم للقــــرآن 

ــــــال  ــــــم قـ ــــن(ثـ ــ ــــــداث األسـ ــــــوم أحـ ــــــر قـ ــــــباب ) ان يظهـ ــــــغار الـــــــسن شـ ــــــي صـ ــــــوهبم (يعنـ قلـ
ــــــد ــــــر احلديــ ــ ــــــن زبـ ــــــسى مــ ــــــشية ) أقــ ــ ــــــاهلم الوحـ ــــــن أفعــ ــ ــــــسان مـ ــــــه اإلنــ ــــا يالحظــ ــ ــ ــــــذا مـ وهــ

وجزهم الرؤوس وأكلهم األكباد والكىل واستهدافهم لألبرياء مـن بنـي آدم ، 
وال احــد يــسمي نفـــسه أصــحاب الدولــة اإلســـالمية إال ) هــم أصــحاب الدولـــة(

ــــــؤالء ،  ــ ــ ــ ــــــسوا(هــ ــ ــ ــ ــــــق وليــ ــ ــ ــ ــــــدعون إىل احلــ ــ ــ ــ ــــــاق يــ ــ ــ ــ ــ ــــــد وال ميثـ ــ ــ ــ ــــــون بعهــ ــ ــ ــ ــــــه ال يفــ ــ ــ ــ ــــــن أهلــ ــ ــ ــ ــ  مـ
نحـــو أبــوبكر البغــدادي وأبـــو فــالن املقـــديس ) أســامؤهم الُكنــى وألقـــاهبم القــرى

إذا ظهــــرت الرايــــات (ويف روايـــة ) . وشـــعورهم مرخــــاة  كـــشعور النــــساء.... (
ــــــر ــ ــــا كفـ ــ ــ ــــــاللة وآخرهـ ــ ــــــطها ضـ ــ ــــــة وأوسـ ــ ــــا فتنـ ــ ــ ــــــسود فأوهلـ ــــــديث ) الـــ ــ ــــــد ورد يف احلــ ــ وقـ

 عــــىل أمتــــي فــــرضب برهــــا وفاجرهــــا ومل مــــن خــــرج: (ًالــــرشيف أيــــضا قولــــه 
ــــــه  ــــــي ولــــــــست منــ ــــــيس منــ ــــــده فلــ ــــــد عهــ ــــــذي عهــ ــــا  ومل يــــــــف لــ ــ ــــــن مؤمنهــ ــــــاش مــ ِيتحــ َ (

ــــــره  ــــــالم مل يكــ ــــــم أن اإلســ ــــــع العلـ ــــــنهم مــ ــــــذيرا مـ ــــــم وحتــ ــــــفا هلــ ــــــى باألحاديــــــــث وصـ ًوكفـ ً
ًأحــــدا عـــــىل الـــــدخول فيـــــه واألدلـــــة يف هـــــذا الـــــشأن كثـــــرية متظـــــافرة ال ختفـــــى عـــــىل 

ـــن َالأحــــد مــــع أدنــــى تأمـــــل  قــــال تعــــاىل ﴿ ـــد مــ ـــني الرشــ ـــد تبــ ـــدين قــ ه يف الــ ـــرا َ إكــ َ َِ ُ َ َّ ِّْ ُّْ َّ ََ ِ ِ ِ

ّالغـي َ َإن عليــك إال الـبالغ وقـال﴿]٢٦٥:البقــرة[﴾ِْ ََ ْْ َ َّْ ِ َومـا عــىل  وقـال﴿]٤٨:الــشورى[﴾َِ َ َ َ
ــــني ـ ـ ـ ـ ـ ــــبالغ املبــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــول إال الــ ـ ـ ـ ـ ـ ِالرســ ُ ْ ُ َْ َ َّ ِ ِ ُ ـــــــــــور[﴾َّ ــــــال ﴿] ٥٤:الن ــ ــ ــــيهم وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــست علــ ـ ـ ـ ـ ِلــ ْ َ ََّ َ ْ

ِبمصيطر﴾ ْ َ ُ ْوقال ﴿ال ين] ٢٢:الغاشية[ِ َ ِهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين َ ِِّ ِ ْ ُُ ُُ َ َِّ ُِ َ َْ َ َ ُ




    ١٦٥ 

 

ــــب  ـ ـ ــ ــــيهم إن اهللا ُحي ـ ـ ــــسطوا إلــ ـ ـ ــــربوهم وتقــ ـ ـ ــــاركم أن تــ ـ ـ ــ ــــن دي ـ ـ ــــوكم مــ ـ ـ ُّومل ُخيرجــ ْ َ َ ُ َِ َ َُّّ َ ُ ِْ ِْ ْ ْ ِِّ ِِ ُِ َُ َ َ ُ ُِ ْ ْ َ

ِاملقـــسطني ِ ْ ُ ـــة[﴾ْ ً مـــع كــوهنم خمــالفني لنـــا يف الــدين مجلـــة وتفــصيال أصـــال ]٨:املمتحن ً
ــــا ــ ــــا ، فكيـــــــف لــــــو كـ ــــــول الــــــدين والـــــــرشيعة ًوفرعــ نوا مــــــؤمنني متفقـــــــني معنــــــا يف أصـ

ـــذين ومعظــــم األحكــــام الـــــرشعية الفرعيــــة ، ثــــم قـــــال ﴿ ــ ـــن ال ـــاكم اهللا عــ ـــام ينهــ َإنــ َ َِ َّ ِ َ ُ َُ ُ ْ َّ ِ

ْقاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عىل إخراجُكم أن تولوهم  ْ َ ُ ْ ِّ َ ُْ َْ َ َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ِّ ََ َ ِِ ْ ِْ َ َ ُ ُ ُِ ِ ِ

ْومن يتوهلم  َُ َّ َ َ ك هم الظاملونََ ُفأو ِ َّ َ َُ ُ َ ِ ْ  .]٩:املمتحنة[﴾ُ

ــــــديث الـــــــرشيف  ــــــة«ويف احلـ ــــــة اجلنـ ــــــرح رائحـ ــــــدا مل يـ ــــــل معاهــ ــــــن قتـ ــــــذا يف »ًمـ  وهــ
ًحــــق املعاهــــد مــــن اليهــــود والنــــصارى واملجــــوس أيــــضا فكيــــف بمــــن هــــو مــــسلم 

 .نمؤم

ــــــسأل اهللا أن  ــ ــــــاىل نــ ــ ــــاء اهللا تعـ ــ ــ ــــــة إن شـ ــ ــــــه الكفايـ ــ ــــــريم فيــ ــ ــــــسائل الكـ ــ ــــاه للـ ــ ــ ــــا ذكرنـ ــ ــ ومـ
ل وأن هيـــــدينا لعـــــني احلـــــق وخـــــري العمـــــل وأن حيفـــــظ اإلســـــالم يعـــــصمنا مـــــن الزلـــــ

ــــا  ــ ــ ــــــني وأن ال جيعلنــ ــ ــــــل واملبطلــ ــ ــــــذل الباطــ ــ ــــــني وخيـ ــ ــــــق واملحقــ ــ ــــــــرص احلــ ــــــسلمني وينــ ــ واملـ
ــــــىل  ــ ــــــلم عــ ــ ــــــىل اهللا وسـ ــ ــــــني وصـ ــ ــــــالم أمجعــ ــ ــــا باإلسـ ــ ــ ــــتم لنـ ــ ــ ــــــونني وأن خيــ ــ ــــــانني وال مفتـ ــ فتـ

 .نا حممد وآله أمجعني واهللا أعلمسيد

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــات القتـ ــ ــ ــ ــــــوا إىل جبهـ ــ ــ ــ ــــــدوان انطلقـ ــ ــ ــ ــــــد العـ ــ ــ ــ ــــــاىل ضـ ــ ــ ــ ــــــبيل اهللا تعـ ــ ــ ــ ــــــاد يف سـ ــ ــ ــ ال للجهـ
ــــــدة  ــــــبيل اهللا كعهــ ــــــلحة سـ ــــــن أسـ ــــــلحة مــ ــــــم أسـ ــــــلمت هلـ ــــــي، وســ ّالـــــــسعودي األمريكـ ُ
ليقاتلوا هبا يف اجلبهات، ثم ملا عاد الكثري منهم إىل منازهلم يف زيارة ألهاليهم 
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عـــادوا ومعهــــم تلـــك األســــلحة، مـــنهم مــــن عـــاد بــــسالحه إىل اجلبهـــات، ومــــنهم 
ــــــوا للتث ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن تعرضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــك مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــزال تلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــات ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــودوا إىل اجلبهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدوا ومل يعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــيط فقعـ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

 .األسلحة حتى اآلن بحوزهتم رغم حاجة املجاهدين يف اجلبهات إليها

ــــا  ــ ــ ــــــات؟  ومـ ــــــدين يف اجلبهــ ــ ــــانوا جماهـ ــ ــــــد أن كــ ــــــود بعــ ــ ــــــروا القعـ ــــــن آثــ ــ ــــــم مـ ــــــام حكــ فــ
 احلكم يف تلك األسلحة التي ماتزال بحوزهتم واخلاصة بسبيل اهللا؟

: جلهـــاد يف ســـبيل اهللا مـــن أعظـــم القربـــات التــــي ا
يتقرب هبا العبد إىل اهللا وهو من التكاليف التي رشعها اهللا عىل عباده لنرصة 
دينــــه وإعـــــالء كلمتــــه ســـــبحانه وتعـــــاىل ، وهــــو الغنـــــي عـــــن ســــائر العـــــاملني األولـــــني 

ُيـــا أهيـــا الـــذين آمنـــوا إن تنـــرصو﴿مـــنهم واآلخـــرين فقـــال جـــل مـــن قائـــل  َُ َ ِ ُ َ َ َِ َّ ُّ َا اهللا َ
َينرصكم ويثبت أقدامُكم َْ ْ ََ ْ ِّ ُ َ َُ ْ ُ﴾. 

إن اهللا تعاىل مل يستنرصكم من ذل ومل يـستقرضكم مـن «قال أمري املؤمنني 
ــــــيم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــز احلكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو العزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــساموات واالرض وهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــود الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه جنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرصكم ولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل استنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ
واستقرضـــــكم ولـــــه خــــــزائن الـــــساموات واألرض وهـــــو الغنــــــي احلميـــــد وإنــــــام أراد 

ْذلـك ولـو األمـر الـذي أكـده اهللا تعـاىل بقولـه ﴿» ًأن يبلوكم أيكم أحسن عمـال ََ ََ ِ

ٍيشاء اهللا النترص منهم ولكن ليبلو بعضُكم ببعض ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َِ َ َ ُ ِّ َِ ِْ ْ َ َ َ َ ُ َ﴾. 

ُوالــذين قتلــوا يف ســبيل اهللا فلــن يــضل أعامهلــم ســيهدهيم ويــصلح بــاهلم ﴿ َُ َ َّ َ َ ُ ُ ََّ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َِ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ

َّويدخلهم اجلنة عر َُ َ َُّ َ ْ ُ ُ َِ ُفها هلمْ َ  .]٦:حممد[﴾ََ
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ــــة  ــ ــــبيله وتلــــــك نعمـ ــ ــــــه اهللا للجهــــــاد يف سـ ــــــذا الطريــــــق ووفقـ ــــــن ســــــلك هـ ــــا ملـ ًفهنيئــ
ــــة  ــ ــ ــ ــــــذه النعمــ ــ ــ ــــــىل هــ ــ ــ ــــــرص عــ ــ ــ ــــــــب احلــ ــ ــــا فالواجــ ــ ــ ــ ــــــه هلــ ــ ــ ــــــه ووفقــ ــ ــ ــــا عليــ ــ ــ ــ ــــــم اهللا هبــ ــ ــ ــــــرية أنعــ ــ ــ كبــ
واحلفاظ عليها واالستمرار فيهـا حتـى يمـن اهللا عليـه بأحـدى احلـسنيني ومـن 

ًد حـــرم نفــــسه خـــريا كثـــريا وتــــرك تراجـــع عـــن اجلهـــاد بعــــد أن كـــان مـــن أهلــــه فقـــ ً
ــــــاد ال  ــ ــــــا ألن اجلهـ ــ ــــــــرسانا مبينـ ــــا خـ ــ ــ ــــا وخــــــــرس برتكهـ ــ ــ ــــــن أهلهـ ــ ــــــان مـ ــ ــــــة كـ ــ ــــــة عظيمـ ًنعمــ ً
ــــــن  ــ ــ ــ ــــــرب عـ ــ ــ ــ ــــاد هتـ ــ ــ ــ ــ ــــــن اجلهـ ــ ــ ــ ــــــرب مـ ــ ــ ــــــالم والتهــ ــ ــــ ــــنام  اإلسـ ــ ــ ــ ــ ــــــو ذروة سـ ــ ــ ــ ــــــه يشء وهـ ــ ــ يعدلــ
ــــه املــــــسلم وهــــــو  ــــأ كبــــــريا يرتكبــ ًاملـــــسئولية وعــــــن الواجــــــب اإلهلــــــي وتركــــــه يعــــــد خطــ ً

ًاء قد زاد من خطئه وارتكب جرما بأخذه للسالح الذي أعد ملواجهة األعد
َومـــن ﴿ًكبــريا ألنـــه قـــد غـــل مـــا كـــان لـــسبيل اهللا وأخــذه لنفـــسه واهللا تعـــاىل يقـــول  َ

ُيغلل يأت بام غل يوم القيامة ثم توىف كل نفس ما كسبت وهـم ال يظلمـون ْ َ َّ َّ َ ََ ْ ْ ُّ ُ ْ َّ ْ ُُ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ٍُ َ َُّ ِ ِ َِ َْ ِ ْ﴾ 
اعـة اهللا ونـرصة دينـه وتفعيـل مـا وعىل من فعل ذلـك املبـادرة واملـسارعة إىل ط

بحوزتـــه وعهدتــــه يف ســــبيل اهللا حتــــى ينـــرصنا اهللا عــــىل القــــوم الظــــاملني وحتــــى ال 
ًيبقــى عبئـــا عليــه وثقـــال يــأيت بـــه يــوم القيامـــة يــوم ال ينفـــع مــال وال بنـــون إال مـــن  ً

 أتى اهللا بقلب سليم

 .وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرىض

 

ًن لدعائنا للمجاهدين أثرا وأن اهللا يقبله ؟كيف نعرف أ ّ  
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: ْوقــال ربُكــم ادعــوين أســتجب ﴿: تعــاىلاهللا قـال ْ َِ َ ْ ُ ََ ِ ُ ُّ َ َ

ْلُكم ك عبادي عني فإين قريب أجيب دعوة الداع ﴿ : تعاىل وقال،  ﴾َ ِوإذا سأ َّ َ َ َ ُ ٌ َ َْ َِ ُ َِ َ َ َ َِّ ِ ِِّ ِ ِ َ َ
ْإذا دعان فليستجيبوا ْ َ َُ َ َِ َ ْ ِ َ ُ يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدونِ ُ ْ َْ ُ َ ُ ََّ َ ْ ِْ ُ ِ ْ ُوادعوه ﴿ : تعاىل  وقال﴾ ،ِ ْ َُ

ِخوفا وطمعا إن رْمحَت اهللا قريب من املحسنني ِ ْ َ ٌ ً َ ُْ ْ ِّ َ َِ َ َّ َ ًِ َ ِ   : وقد ورد يف معنى احلديث﴾َ
ــــــؤمن( ــــــادة وســــــالح املـ ــــــن ،  )الــــــدعاء مــــــخ العبـ وعــــــىل املــــــرء أن يـــــــدعو وال ييــــــأس مـ

ومــن أفـــضل األمــور أن تــدعو ألخيــك بظهـــر ، رمحتــه روح اهللا وال يقــنط مــن 
وما من شك أن للدعاء أثره إذا ، ًالغيب  السيام إذا كان جماهدا يف سبيل اهللا 

ــــــا ــ ــ ــــــذا مـ ــ ــ ــــــاىل وهـ ــ ــ ــــــبحانه وتعـ ــ ــ ــــــاهللا سـ ــ ــ ــــــق بـ ــ ــ ــــــؤمن واثـ ــ ــ ــــــــب مـ ــ ــــــن قلـ ــ ــ ــــــدر مـ ــ ــــــىل  صــ ــ ــ ــــــــب عـ ــ جيـ
كـام ، ًاإلنسان أن يعمله سواء عرف أثـر ذلـك أم ال ألن هـذا أمـر تعبـدي متامـا 

هـــــل قبلـــــت صـــــالته ، نـــــسان أن يـــــصيل ويـــــصوم  دون أن يعـــــرف جيـــــب عـــــىل اإل
ــــــول  ــ ــــــن اهللا القبـ ــ ــــــسأل مـ ــ ــــــه أن يـ ــ ــــــن عليـ ــ ــــــيامه أم ال لكـ ــ ــــــديث ، وصـ ــ ــــــد ورد يف احلـ ــ وقـ

ً وإذا أراد اهللا بعبد خريا فتح له )ُمن أعطي الدعاء مل حيرم اإلجابة(: الرشيف 
ــــــــرشيف  ــــــوي الــ ــ ــــــديث النبــ ــ ــــــى احلــ ــ ــــــا يف معنــ ــ ــــــدعاء أومــ ــ ــــــاب الــ ــ ــــــضا ، بــ ــ ــــــام ورد أيــ ــ ال «ًكــ

إذا دعا أحدكم فال يستعجل فإن العبد إذا دعا «أو  »تعجلوا إجابة الدعاءتس
دعوة فإما أن يعجل اهللا إجابته وإما أن يدخرها له ملا هو خري لـه منهـا وإمـا 

ــــــيم ــــــه علــ ــــا اهللا بــ ــ ــ ــــــن الــــــــرش مـ ــ ــــــه مـ ــــــاحلفظ »أن يــــــــرصف عنــ ــ ــــــدين بـ ــــــدعاء للمجاهــ ــ ، والـ
ــــــشاركة لل ــــــبيل اهللا ومــ ــــــاد يف ســ ــــــن اجلهــ ــــــوع مــ ــــــني نــ ــــــدين يف والنــــــــرص والتمكــ ــ مجاهـ

 الـــدعاء ُوأثـــر، األجــر الـــذي ينالونـــه ومـــشاركة يف إحـــراز النـــرص عـــىل أعـــداء اهللا 
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مـــع البـــذل والتـــضحية والفـــداء واجلهـــاد املــــستمر عـــىل كـــل األصـــعدة وكـــل مــــا  -
 للعيـــان مــن خـــالل فــشل كـــل املـــؤامرات ٌ واضـــح- يقدمــه اجلميـــع يف ســبيل اهللا

ة وقــــــصف الطـــــائرات والبــــــوارج  املــــــستمر والزحوفـــــات املتواصـــــلوالكيـــــداخلبيثـــــة 
ملستـــــضعفني ومـــــع ذلــــك يمكــــن اهللا للمجاهــــدين وا، احلربيــــة مــــن قبــــل األعــــداء 

 .وينرصهم يف كل اجلبهات

 نسأل اهللا أن ينرص ..فال ينبغي اليأس من روح اهللا وال القنوط من رمحته
ــــــذل الباطــــــل وحزبــــــه وأن حيفـــــــظ املجاهــــــدين ويــــــرحم الـــــــشهداء  احلــــــق وأهــــــل وخيـ

ًويفــــك األرسى مـــنهم ويــــستجيب الـــدعاء منــــا مجيعـــا ويتقبــــل ويـــشفي اجلرحـــى 
مـن اجلميـع صــالح األعـامل إنـه ويل ذلــك والقـادر عليـه وصــىل اهللا عـىل ســيدنا 

 .حممد وعىل آله الطاهرين

 

أنـــــا ضــــــد العــــــدوان الـــــذي يــــــشنه التحــــــالف : نـــــسمع الكثــــــري مـــــن النــــــاس يقــــــول 
 :  ًأريـد أن أواجههـم  خوفـا مـن قـول رســول اهللابقيـادة الـسعودية لكـن ال 

 ما صحة احلديث ؟؟ »إذا التقى املسلامن بسيفيهام فالقاتل واملقتول يف النار«
 وماذا يلزم ؟؟

 :هـــذا الـــصنف مـــن النـــاس احلـــديث صـــحيح، و
 ّذهب لتربير صمته إىل القول بأن ما جيري عبارة عن فتنة بني املسلمني وأن

ــــــذا أو ذاك،  ــ ــ ــــــتالط هبــ ــ ــ ــــــدم االخــ ــ ــ ــــــزال وعــ ــ ــ ــــــو االعتـ ــ ــ ــــــــصحيح هــ ــ ــــــسليم والــ ــ ــ ــــــــرصف الــ ــ التـ
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ــــــــث  ــــــبعض األحاديـ ــ ــــــستدل بـ ــ ــــــول اهللا ويـ ــ ــــــن رســ ــ ــــــورود عـ ــ ــــــحيحة الـ ــ ــــــــت صـ وإن كانـ
للتربيــــــر لنفــــــسه أو لتثبــــــيط النــــــاس عــــــن الــــــدفاع عــــــن أنفــــــسهم ووطــــــنهم وشــــــعبهم 

 وبام روي »إذا التقى املسلامن بسيفيهام فالقاتل واملقتول يف النار«: كقوله 
ــــــه  ــــــتن عنـ ــــــم، يــــــــصبح ( يف بعــــــــض الفـ ــــــل املظلـ ــــــع الليــ ــــا كقطـ ــ ــــــديكم فتنــ ــــــني أيـ ًإن بــ ّ

الرجـــــل فيهــــــا مؤمنـــــا، ويمــــــيس كـــــافرا، ويمــــــيس مؤمنـــــا، ويــــــصبح كـــــافرا، القاعــــــد 
فيهـــــا خـــــري مـــــن القـــــائم، والقـــــائم فيهـــــا خــــــري مـــــن املـــــايش، واملـــــايش فيهـــــا خـــــري مــــــن 

حتــى تكـــون (أو ) كونــوا أحــالس بيـــوتكم: (فـــام تأمرنــا؟ قـــال : الــساعي، قــالوا 
وتفــسريها عــىل مــا أو غــري ذلــك ممــا جــاء يف بعــض الروايــات ) عبــد اهللا املقتــول

 . ، والبد هنا من البيانوردت بسببه ومن أجله

ــــ ــ ــــــي ال فـ ــــــي تلـــــــك التــ ــــا هـ ــ ــــا والـــــــساعي هلـ ــ ــــائم فيهـ ــ ــــــذم القـ ــــــي يـ ــــــذكورة التـ ــــة املـ ــ ُإن الفتنـ
ًتـــستند إىل حــــق وال إىل رشع ، يكــــون القــــائم فيهـــا باغيــــا معتــــديا ظاملــــا ً ً ً متطــــاوال ٍّ

مبتغيا هبا الدنيا وحطامها معتديا هبا عىل احلق وأهلـه، فهـذه هـي الفتنـة التـي 
ِتــدخل أصـــحاهبا ومستــرشفيها والـــساعني فيهـــا إىل النــار ، فـــالنبي صـــلوات اهللا  ْ ُ
عليه وعىل آله الطاهرين إنام عنى من سعى يف هكذا فتنة ، ومل يقصد بـذلك 

ْمــن دافــع عــن نفــسه وأهلـــه وعــشريته و ْقومــه ووطنــه ودينـــه إنــام هنــى فقــط مـــن َ َ
ُّأراد هبا الدنيا وحارب هبا أهل احلق، وكيف يذم من أذن اهللا له بالدفاع عن  ُ َ

ــــــه تعــــــاىل م ﴿: نفــــــسه وأمــــــر بــــــذلك يف حمكــــــم قولـ ــــرا ـ ــــشهر احلــ ـ م بالــ ــــرا ـ ــــشهر احلــ ـ ِالــ ْ َْ ُ َ َُ َِ ْ َّْ َِّ

َواحلرمات قصاص فمن اعتدى عليُكم فاعتدوا عل ْ َ َ ََ ْ َ ْ ُُ َ َ َْ َ َ ُْ ٌ َ َِ ِ ُ ْيه بمثل ما اعتـدى علـيُكم ْ َْ َْ َْ َْ َ ِ ِ ِِ
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ِواتقوا اهللا واعلموا أن اهللا مع املتقني َّ َُّ ْ َ َ ََ َُ ََّ ْ َ ْ َُ ِوقاتلوا يف سبيل اهللا ﴿ وقوله قبل ذلك ﴾ْ ِ ِ َ ِ ْ ُ َِ َ
َالــذين يقــاتلونُكم وال تعتــدوا إن اهللا ال ُحيــب املعتــدين ْ ُّ ْ َ ُ َِ ِ َِ ُ َ َ َُ ْ ِ َ ََ َّ ْ ُ َ َِّ َ فأجـاز القتــل مــا دام ﴾ْ

َبند الدفاع عن النفس وخارجا عن دائرة العدوان وأجاز دفع الصائل حتت  ً
ــــــرر يف  ــــــو مقـ ــــــدليل، والعـــــــربة كــــــام هـ ــــــان حيـــــــث مل يفــــــصل الـ ــــا مــــــن كـ ــ ٌواملعتــــــدي كائنـ ُ ً

ــــــسبب  ــــــظ ال بخــــــــصوص الــ ــــــوم اللفــ ــــــول بعمــ ــــــــصوصية -ِاألصــ ــــــد خـ ــــــى أحــ ــــــو ادعــ ٌ لــ ّ
ً فال فرق بني أن يكون املعتدي كافرا أو مسلام ما دام معتديا-السبب  ً ً باغيا  ًْ

ِفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إىل أمر اهللا﴿: كيف وقد قال اهللا تعاىل ِ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ ْ َّ ُ َ  فقد أمر ﴾َ
ًبقتاهلـا مـع فـرض كوهنـا مؤمنــة مـا دامـت باغيـة معتديــة بـل هـذا األمـر حمــسوم  ً
ــــــوب أن  ــــــه القلــ ــــــرت عليـ ــــه النفـــــــوس وفطــ ــ ــــــالء وجبلـــــــت عليــ ــــــل العقــ ــــــدى كـ ــــــلفا لــ ًسـ

ٌملستـضعفني أمــر مـرشوع بـل مطلـوب ومرغـب فيــه الـدفاع عـن الـنفس وعـن ا َّ َ ُ ٌ
ــــه  ــ ــ ــــــــب عليـ ــــــن أيب طالـ ــ ــــــيل بـ ــ ــــام عـ ــ ــ ــــــك اإلمـ ــ ــــــارس ذلـ ــ ــــــد مـ ــ ــــا، ولقـ ــ ــ ــــــون واجبـ ــ ــــــد يكـ ــ ــــــل قـ ًبــ
ــــــه للنــــــاكثني والقاســـــــطني  ــــــو مــــــن صـــــــحابة رســــــول اهللا يف قتالـ ــــــو مــــــن هـ الــــــسالم وهـ
ــــه  ُّواملـــــارقني وكلهـــــم مــــــسلمون فـــــأقر النبـــــي قتالــــــه هلـــــم وأخـــــربه بــــــذلك ومل ينهـــــه عنــ

ــــا كـــــان مـــــصد ، فهـــــل يكــــون اإلمـــــام عـــــيل وعـــــامر بـــــن يـــــارس ًاقا لقولـــــه وكــــان مـ
ــــــل  ــ ــ ــــــول أن القاتــ ــ ــ ــــــن يقــ ــ ــ ــــــم مــ ــ ــ ــــــىل زعــ ــ ــ ــــــك عــ ــ ــ ــــاتلوا أولئـ ــ ــ ــ ــــــني قــ ــ ــ ــــــار حــ ــ ــ ــــــم يف النــ ــ ــ ــــــن معهــ ــ ــ ومـ

ــــــار؟ ــ ــــــول يف النـ ــ ــــــي ! واملقتـ ــ ــــــرب النبــ ــ ــــــد أخـ ــ ــــــالوقــ ــ ــــــو : ( فقـ ــ ــــــه فهــ ــ ــــــل دون مالـ ــ ــــــن قتــ ــ مـ
ٌشــهيد، ومــن قتــل دون نفـــسه فهــو شــهيد، ومــن قتـــل دون أهلــه فهــو شـــهيد ٌ ٌ .(

َوجـــاء !.  ن نفــسه وعرضـــه ومالـــه ووطنـــه يف النـــار؟فكيــف يكـــون مـــن دافـــع عـــ َ
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َرجـــل إىل رســــول اهللاِ صــــىل اهللاُ عليــــه وســـلم، فقــــال َّ َ ٌَ َ َ َ ُ َ ََ ْ َ ُِ َ َّ َِ ْيــــا رســــول اهللاِ، أرأيــــت إن : ِ ِ َ ْ ََ ََ ُ ََ
َجاء رجل يريد أخذ مايل؟ قال ٌَ َِ َ َ َْ َ ُ ِ ُ ُ َ : 

َفـــال تعطــــه مالـــك«( َ َ ِ ِ ْ ُ َ َقــــال» َ َأرأيــــت إن قـــاتلني؟ قــــ: َ َ ِْ َ َ ِ َ ْ َ ُقاتلـــه«: َالََ ْ ِ َقــــال» َ َأرأيــــت : َ ْ َ ََ
ــــال ــ ــ ــــــي؟ قــ ــ َإن قتلنــ ََ َ ِْ َ ــــــهيد«: ِ ــ ــــــــت شــ ٌفأنــ ِْ َ َ َ ــــــال» َ ــ ــ َ، قـ ــــــال: َ ــ ــــــه؟ قــ ــ ــــــــت إن قتلتــ َأرأيــ َْ َ ُْ ُْ َ ِ َ َ ــــــو يف «:  ََ ــ ــ ِهـ َ ُ

ِالنار  . رواه مسلم) »َّ

ومـن العجيــب كيــف خيفـى أمــر هــذا العــدوان عـىل بعــض النــاس فيــؤثرون 
 نابـــــه وأســــفر عـــــن خمالبـــــه، ّالعزلــــة وقـــــد ظهـــــر أمــــره واســـــتبان طغيانـــــه وكــــرش عـــــن

َوتبـني الـصبح لــذي عينـني، أفــال يـسأل أولئـك أنفــسهم مـن الــذي بـدأ العــدوان  ّ
َوأقر بذلك عني الشيطان وقتل النفس التي حرم اهللا حني فجر املساجد بمن  ّ ّّ
ــــا مـــــن املـــــصلني واعتـــــدى علـــــيهم وهـــــم يـــــؤدون فريـــــضة رب العـــــاملني، وذبـــــح  ُّفيهـ ُ

َ وقطـــــع طريـــــق املـــــسافرين، وأخـــــاف الـــــسبيل، اجلنـــــود بعـــــد أن أعطـــــاهم األمـــــان، َ َ
ّوهنـب املـال العــام واخلـاص مــن البنـوك واملـصارف واملحــالت التجاريـة وفجــر 
ــــا اجلنــــــود واملــــــواطنني يف الــــــسبعني والعـــــــريض  الــــــسيارات املفخخــــــة واســــــتهدف هبــ

َّوكلية الرشطة وهلم جـرا؟ ُ : ْوعـىل املتـشكك أن يمعـن النظـر يف قولـه تعـاىل!! َ
ُبرشِّ امل﴿ ْ ِ ـيام  الـذين يتخـذون الَكـافرين أوليـاء مـن دون َ ِنافقني بأن هلم عذابا أ ُ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َِ ْ َ ُ َّ َ َ ََّّ ًَ ً َ ُ ِ َ

بتغون عندهم العزة فإن العزة  َمجيعا ًاملؤمنني أ َّ ْ َِ ِ ِ َ َ َ َ ََّ َّ ِْ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َِ ُ ُ ْ ُ َ ُ  ليحكم بعد ذلك من هم ﴾ْ
ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــام يقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرتاتيجية كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــات االســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدوا التحالفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذين عقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسكرية الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة والعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال األمنيــ

واالقتـــــصادية طويلـــــة األمـــــد مـــــع اليهــــــود والنـــــصارى، وجلـــــب القواعـــــد احلربيــــــة 
ــــــاض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسلمني وخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالد املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتعامرية إىل بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه واالسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد إخوانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــا رضوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ّحربـ ً
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ــــــسلمني ــ ــ ــ ــــــتهم املـ ــ ــ ــ ــــــد رغبــ ــ ــ ــ ــــــزوال عنـ ــ ــ ــ ــــــــصارى ونـ ــ ــ ــــــود والنـ ــ ــ ــ ــــــن اليهـ ــ ــ ــ ــــياده مـ ــ ــ ــ ــ ــــاء ألسـ ــ ــ ــ ــ ً؛ إرضـ
ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدف إىل متزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي هتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتعامرية التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاهتم االسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذا ملخططـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ًوتنفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــبالد العربيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ق الـ

ــــا أوصـــــاال متفرقــــــة يمكـــــن قــــــضمها وهـــــضمها متــــــى شــــــاءوا  ًواإلســـــالمية وجعلهــ
َيا أهيا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ﴿: واهللا تعاىل يقول َ َ ُ َ ََ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َّ ً َ ْ َُّ َِ ِ ُ َ َ ُّ

َيردوكم بعد إيامنُكم كافرين ْ ُّ َِ ِ َِ ُْ ْ َُ ِ َ ِيا أهيا الذ﴿: ويقـول﴾َ َّ َ ُّ َ َين آمنوا ال تتخذوا اليهود َ ُ َ َْ ُ ِ َّ َ َ ُ َ
َوالنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منُكم فإنه منهم إن ا ال  َ َّ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ََّ َ َِّ ِْ ْ ْ َ ُ ْ َ َْ ْ َِّ ِ ِ َِّ َُ ٍ َ ََ َُ

َهيدي القوم الظاملني ِ ِ َّ َ َْ ْ ِ
ْ  هل غري آل سعود ومن حالفهم فعل كل ذلك ومهد ﴾َ

َّر مــــن املــــسالك وال يـــشكن يف هــــذا األمــــر إال كــــل جاهــــل لالســـتعامر مــــا اســــتوع َ
متكرب  هالك ،وكيف خيفـى أمـر البغـاة املعتـدين وقـد قتلـوا آالف األبريـاء مـن 
ــــــاكنيها،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــىل رؤوس ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــازل عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدموا املنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــال، وهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــساء والرجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــال والنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األطفـ
ــــــات  ــ ــ ــــــدارس واجلامعـ ــ ــ ــــــات واملـ ــ ــــــواق والطرقــ ــ ــ ــــابر واألسـ ــ ــ ــــــساجد واملقــ ــ ــ ــــــتهدفوا املـ ــ واســ

ــــــ ــ ــ ــ ــــــشفيات وصــ ــ ــ ــ ــــــات واملستــ ــ ــ ــ ــ ــــــذاء وحمطـ ــ ــ ــ ــــــستودعات الغــ ــ ــ ــ ــــــصانع ومــ ــ ــ ــ ــــــزاء واملــ ــــ ــ االت العــ
الوقود، وكلها أهداف مدنية بحتة ليست أماكن رصاع وال حرب وحارص 
ًالــــبالد أرضـــــا وبحـــــرا وجـــــوا وارتكــــب أبـــــشع املجـــــازر واجلـــــرائم ، ويف احلـــــديث  ً ً

ُمن خرج عىل أمتي، يرضب : (عن املصطفى صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم َ َ ِْ ْ َِ َّ َ َُ َ َ
َّبر َها وفاجرها، وال يتحاشى مـن مؤمنهـا، وال يفـي لـذي عهـد عهـده، فلـيس َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ََ ََ ََ َ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َِ

ْمني ولست منه ِِّ ُِ ْ َ فمن حق املؤمن أن يدافع عن نفسه بكل ما يمكنه وبكل ) َ
َوالــذين إذا ﴿: الوسـائل املتاحـة املـرشوعة واهللا تعـاىل يقـول يف وصـف املـؤمنني َِّ َ َِ

ُأصاهب َ َ َم البغـي هـم ينتـرصونَ ُْ
ِ َ ْ َ َْ ُ ُُ ـك مـا ﴿:  ويقـول﴾ْ َوَملـن انتـرص بعـد ظلمـه فأو َ ِ ِ َِ َ ْ ُُ َِ َ ْْ ََ َ َ َ

ِعليهم من سبيل إنام السبيل عىل الذين يظلمون الناس ويبغون يف األرض بغري  ْ َ ُ َِ َ ِ ِِ ْ ُ َّ َ ْْ ٍِ َ َ ْ َّ ُ َْ َ َ َ َ َ ْ َّْ ِ ِ َِ ََ َّ ِ ِ
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يم ك هلم عذاب أ ٌاحلق أو ِْ َِ ٌُ َ َ ََ ُ َ ِّ َ  يكلفهم اهللا الدفاع عن أنفسهم  ثم يزج  وكيف﴾ْ
ًهبم يف النار حاشا اهللا عن ذلك وتعاىل علوا كبريا  واهللا تعاىل أعلم.   ً

 

ًمـــاحكم ذهـــاب وحيـــد األرسة للقتـــال يف اجلبهـــة تاركـــا أرستـــه معتقـــدا بــــأن  ً
 اهللا لن يضيعهم؟ وكيف يكون جهاد وحيد األرسة ؟

: ًبطبيعــة احلـال فــإن اهللا تعـاىل ال يــضيع أحـدا فهــو
ــــــدير ــ ــ ــــــل يشء قــ ــ ــ ــ ــــــىل كـ ــ ــ ــــــو عــ ــ ــ ــ ــــــل وهـ ــ ــ ــــــي والكافــ ــ ــ ــــــايف واملعطـــ ــ ــ ــــــرازق والكــ ــ ــ ــــــايل ال ،الــ ــ ــ ــ  وبالتـ

ــــــــض  ــ ــ ــــــىل بعـ ــ ــ ــ ــــــرهم عـ ــ ــ ــ ــــــتقامة أمـ ــ ــ ــ ــــــــض وال اسـ ــ ــ ــــــــىل بعـ ــ ــ ــــــاس عـ ــ ــ ــ ــــــــض النـ ــ ــ ــــــــف رزق بعـ ــ يتوقــ
فاملـــــدبر واملقــــــدر واملـــــصلح للــــــشأن كلـــــه هــــــو اهللا وهـــــو الــــــذي ييـــــرس بعــــــض النــــــاس 

ــــــبع ــ ــــه لــ ــ ــ ــ ــــــعف خلقـ ــ ــ ــــابرة ألضـ ــ ــ ــ ــــــوب اجلبـ ــ ــ ــــــني قلـ ــ ــــــبعض ويلــ ــ ــ ــــــــضهم لـ ــ ــــــــسخر بعـ ــ ، ض ويـ
 ، وطاعــة الوالــدين وقــضاء  فاجلهــاد طاعــة هللا ســبحانه ورســوله ٍّوعــىل كــل

ــــــوله  ــ ــــــة هللا ورســ ــ ــــــضا طاعــ ــ ــ ــــــــرسورعليهام أيـ ــــــال الــ ــ ــــــــوائجهام وإدخــ ــــــري أن ،  ًحــ ــ ــ غـ
الظـــــروف وطبيعــــــة احلــــــال هــــــي التــــــي تقــــــرر متــــــى يقــــــدم أحــــــدمها عــــــىل اآلخــــــر فقــــــد 

النفــــري العــــام ويــــصبح اجلهـــاد فــــرض عــــني عــــىل كــــل مــــسلم إذا تقتـــيض الظــــروف 
ــــــال  ــ ــ ــ ــــــات القتــ ــ ــ ــ ــــــد جبهــ ــ ــ ــ ــــــــرضورة رفــ ــ ــ ــــــن الــ ــ ــ ــ ــــــبح مــ ــ ــ ــ ــــــسلمني وأصــ ــ ــ ــ ــــــالد املــ ــ ــ ــ ــــــدو بــ ــ ــ ــ ــــــم العــ ــ ــ ــ داهـ
باملجاهـدين لــدفع الــرضر املحــدق والعــدو الـصائل ولــو بقــي كــل واحــد يف بيتــه 

ــــــع ــــــن اجلميــ ــــــدو مــ ــــــتمكن العــ ــــــد أرسة لــ ــــــه وحيــ ــــة أنــ ــ ــــــــب  ،بحجــ ــــــع الــــــــرضر واجـ  ودفــ
ــــــرد واجلام ــ ــ ــــــىل الفــ ــ ــ ــــا عــ ــ ــ ــ ــــة ًقطعـ ــ ــ ــ ــــــى ، عـ ــ ــ ــــــد ويكتفــ ــ ــ ــــــذا احلــ ــ ــ ــــــور إىل هــ ــ ــ ــــــــصل األمـ ــ ــــــد ال تــ ــ ــ ُوقــ

بــــبعض املجاهـــــدين لـــــسد بعــــض الثغـــــرات ورفـــــد بعــــض اجلبهـــــات دون احلاجـــــة 
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ــــــلم يف  ــــــنة رســــــول اهللا صـــــــىل اهللا عليــــــه وسـ ــــــم مــــــن سـ ــــا علـ ِإىل النفــــــري العــــــام وهـــــــذا مــ ُ
 .»لينبعث من كل رجلني أحدمها«مجيع غزواته  فلقد كان يقول 

وهــذا األمـــر كلـــه  »ًمـــن جهـــز غازيــا فقـــد غـــزا«وقــال عليـــه الـــصالة والــسالم 
ــــا إذا داهــــــم العـــــدو واقتــــــضت الــــــرضورة إىل النفـــــري العــــــام فالبــــــد مــــــن  يف الغـــــزو أمــ

ْيا أهيا الذين آمنـوا مـا لُكـم ﴿: قـال تعـاىل ، اإلجابة وعدم التخاذل والتكاسل  َ ََ ْ َُّ َ َِ
َ ُّ َ

ْإذا قيل لُكم انفروا يف سبيل ا اثاقلتم َ ُ ُُ ْ َ َّ ْ َ َ َِ ّ ِ ِ ِ ِ ِ َ إىل األرض أرضيتم باحلياة الدنيا مـن ِ َ َِ ِْ ُّ َُ ْ ِ َِ َ َْ ِ َ ِ

ٌاآلخـرة فــام متــاع احليــاة الـدنيا يف اآلخــرة إال قليــل َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ُْ ُّ ََ ْ وقـد يتـضيق األمـر عــىل ،  ﴾َ
ــــــــسالح  ــــــة بالـ ــ ــــــربة ودرايـ ــ ــــــد األرسة ذا خـ ــ ــــــان وحيـ ــ ــــــك إذا كـ ــ ــــــــض وذلـ ــــــــض دون بعـ بعـ

ــــــإدارة  ــــــه أو بـ ــــــوالتعامــــــل معـ ــــــهاحلـــــــرب وشــــــؤوهنا واألمـ ــــــل ، ر متوقـــــــف عليـ ويف مثـ
هــذه احلـــال جيـــب عليـــه اإلجابــة وحيـــرم عـــىل أرستـــه اعرتاضــه ومنعـــه مـــن ذلـــك 

وقـــــد ال تقتــــيض األمـــــور ذلـــــك ، إذ ال طاعــــة ملخلـــــوق يف معـــــصية اخلــــالق حينئـــــذ 
فيتوجب عىل وحيد األرسة البقاء مع أرسته لقضاء حوائجها والقيام عليها 

 ال شك يف كون رايته راية هدى  وهو من هووهذا ما أشار إليه النبي ، 
، واجلهــاد معــه مـــن أفــضل أنـــواع اجلهــاد وهــو املؤيـــد باآليــات التـــي تتنــزل عليـــه 

نعـــم ، : قـــال ) ألـــك والـــدان؟؟(ومـــع ذلـــك قـــال للرجـــل وقـــد أراد اخلـــروج معـــه 
 ًوعـــــىل كــــل حـــــال فـــــال بــــد أوال مـــــن معرفــــة اجلهـــــاد مـــــا، ) ففـــــيهام فجاهــــد: ( قــــال

مـــــن؟ ورشط اإلخــــالص فيـــــه والتـــــسليم ألمـــــر هــــو؟  وملـــــاذا؟ ومـــــع مــــن؟ وضـــــد 
ــــــدو  ــ ــــاد العــ ــ ــ ــــــر جهــ ــ ــــــرين أمــ ــ ــــــني األمــ ــ ــــــع بــ ــ ــــــأنه أن جيمـ ــ ــــــذا شــ ــ ــــــن هــ ــ ــــــان مــ ــ ــــــادة وبإمكــ ــ القيـ

إذ مـا مـن حـرب إال وهلـا عـدة ، وطاعة الوالدين وذلك يف اجلبهات الداخلية 
ــــــات  ــ ــــــارجي أو اجلبهـ ــ ــــــدو اخلـ ــ ــــة العـ ــ ــ ــــــة يف مواجهـ ــ ــــــات األماميـ ــ ــــــواء اجلبهـ ــ ــــــات سـ جبهــ
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ــــــــن ــ ــ ــ ــ ــــــدو مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة يف مواجهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــداخل الداخليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد ،  الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن البلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــىل أمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة عــ ــ ــ ــ ــ ــ واملحافظــ
واحلاجـــة ماســـة ، واســتقراره وتثبيـــت الـــسكينة والطمأنينـــة بـــني أفـــراد املجتمـــع 

 .يف كل األحوال للمجاهدين واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
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ــــــريض  ــ ــ ــــــن املــ ــ ــ ــــــة مــ ــ ــ ــــــزة الطبيــ ــ ــ ــــــة األجهــ ــ ــ ــــــــاحكم إزالــ ــ ــــــأيوسمــ ــ ــ ــــــناملــ ــ ــ ــــــرا  مــ ــ ــ ــــــفائه نظــ ــ ــ ً شــ
 الزدحام املستشفيات باملرىض واجلرحى؟

  الـــذي يتـــضح أن أجهــزة التـــنفس االصـــطناعي
ــــــــسجني إىل  ــــــخ األكــ ــ ــــــادة ضــ ــ ــــــنفس وإعــ ــ ــــــىل التــ ــ ــــــريض عــ ــ ــــة املــ ــ ــ ــــــال إلعانــ ــ ــــــعت أصــ ــ ًوضـ

ــــــدن  ــــــزاء البـ ــــــة أجـ ــــــخ الــــــدم لبقيـ ــــــاة يف والــــــرئتني لتنـــــــشيط القلـــــــب عـــــــىل ضـ ــــاء احليـ ــ إبقـ
احلالــــة إبقــــاء جهـــاز التــــنفس االصــــطناعي عــــىل املــــريض ويف هــــذه ، ســـائر البــــدن 

ــــاة اإلنــــــسان  ــ ــــا فيــــــه مــــــن حفــــــظ حيـ ــــــة ، واجــــــب ملــ لكــــــن لــــــو وصــــــل املــــــريض إىل حالـ
اليأس من الشفاء وهو ما يسمى باملوت الدماغي بحيث إن الدماغ قد تلف 
وصار ال يصدر إشاراته إىل حواس وأجهزة البدن وصار عمل اجلهاز جمرد 

ــــــرئت ــ ــ ــــــواء إىل الـ ــ ــ ــــــخ اهلـ ــ ــــــو ضــ ــ ــ ــــــذي هـ ــ ــ ــــــنفس الـ ــ ــ ــــــظ التـ ــ ــ ــــــرد حفـ ــ ــــــــب ملجــ ــ ــــا إىل القلـ ــ ــ ــ ني ومنهـ
ــــــار  ــــــي وصـ ــــا للتــــــنفس الطبيعـ ــ ــــا وال معينـ ــ ــــــيس تنفــــــسا طبيعيـ ــــــطناعي ولـ ًكاســــــمه اصـ ً ً
ــــة  ــ ــ ــ ــــــاق الغرامـ ــ ــ ــــــوى إحلـ ــ ــ ــــــه سـ ــ ــ ــــــدة منـ ــ ــــــــث ال فائــ ــ ــــــرد عبـ ــ ــ ــــــطناعي جمـ ــ ــ ــــــنفس االصـ ــ ــ ــــــذا التـ ــ هــ

 عــــــىل املـــــريض وأهلــــــه كـــــام هــــــو معلـــــوم إذا دخــــــل املـــــريض غرفــــــة العنايــــــة الباهظـــــة
فـإذا وصــل املـريض إىل هــذه احلالـة مــن اليـأس وأكــد ،  املركـزة وإنعـاش القلــب

األطباء ذلك فإن الذي يرتجح لنـا جـواز نـزع جهـاز التـنفس االصـطناعي عـن 
ًاملريض وال يعد من فعل ذلك قاتال وال يلحقه إثم وال حرج يف ذلك إن شاء 

ــــــاىل  ــــــوه ، اهللا تعــ ــ ــــــعهم أن يعملـ ــ ــــا بوسـ ــ ــــــوا مــ ــ ــــــد عملـ ــ ــــــريض قـ ــــــل املــ ــ ــــــــب وأهـ ألن الطبيـ
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 إىل حالــة اليــأس مــن الــشفاء وصــار بقــاء املــريض يف غرفــة العنايــة حتــى وصــلوا
ًاملركزة واستخدام اجلهاز املذكور عبثا بالنـسبة للـشفاء وعبئـا كبـريا عـىل أهـل  ً ً

ًاملريض نفسيا وماديا  .واهللا تعاىل أعلم. ً

 

 ماحكم نقل األعضاء من ميت حلي وهو يف حاجة ماسة  إليها؟؟

 أمجع العلـامء فـيام أعلـم عـىل حرمـة أخـذ أي عـضو
ــــــا ــــــن دون إذن أو رضــ ــ ــــــي مـ ــــــــت حلــ ــــــن ميـ ــــــي أو مــ ــ ــــــي حلـ ــــــن حــ ــــــىل  ،مــ ــ ــــــوا عـ ــــــام أمجعــ ــ  كـ

ًحرمة بيع األعضاء ممن كان وملن كان وذلك حلرمة جسد اإلنسان حيا كان 
 حـــي ًواختلفـــوا فـــيام إذا كـــان ذلـــك تربعـــا مـــن حـــي حلـــي أو وصـــية مـــن، ًأو ميتــا 

ــــة امليــــــــت  ــ ــــــن ورثــ ــــا مــ ــ ــــــني أو تربعــ ــــــري معــ ــــــني أو لغــ ــــــد موتــــــــه ملعــ ــــــضائه بعــ ــــالتربع بأعــ ــ ًبــ
 يف احليـــاة وبعـــد ًفمــن العلـــامء مـــن ذهــب إىل احلرمـــة مطلقــا، ّبأعــضاء مـــورثهم 

فسُكم إن ا كان بُكم ﴿ :واستدل عىل ذلك بقوله تعاىل ، املامت  ْوال تقتلوا أ ْ َِ َ َّ ُ ُ َْ َ َّ َِ ْ ُ ََ َ

ـــيام ـ ـ ـ ـ ًرحــ ِ ــــــربع اإل ﴾َ ــــــــب  وتــ ــــا كالقلـ ــ ــــــية منهــ ــــــيام األساســ ــــــضائه ال ســ ــ ــــــذ أعـ ــــــسان بأخــ نــ
ًوالكبد وما تبقى له من كىل يعـد قـتال لنفـسه إذ ال تقـوم حياتـه إال هبـا وتربعـه 

ــــــوب ــ ــ ــ ــــــر واملطلـ ــ ــ ــ ــــــــالك واخلطـ ــ ــ ــــــسه للهـ ــ ــ ــ ــــــريض لنفـ ــ ــ ــ ــــــك تعـ ــ ــ ــ ــــــد ذلـ ــ ــ ــ ــــــسه ُبعـ ــ ــ ــ ــــيانة نفـ ــ ــ ــ ــ ــــــه صـ ــ ــ ــ  منـ
 .وحفظها عن كل ذلك

ــــــي  ــ ــــــي هـ ــــة التــ ــ ــــــن الــــــــرضورات اخلمــــــــس املعلومــ ــ ــــــنفس مـ ــــــظ الــ ــــــم أن حفــ ــــــد علــ  وقــ




 ١٨١ 

 

: ًواســتدلوا أيـــضا بقولــه تعـــاىل، فــظ الــدين والـــنفس والعقــل والعـــرض واملــال ح
ديُكم إىل التهلَكة﴿ ِوال تلقوا بأ ُِ ُ ْْ ْ ََّ َُ ِ ْ َ ِ ﴾ وإن وردت اآليـة يف سـبب خـاص إال أهنـا َ

ــــــام ال يقــــــــرص ــــــوم والعــ ــــــولتقتــــــــيض العمــ ــــــوم يف األصــ ــــــو معلــ ــــــام هــ ــــببه كــ ــ ــــــام ، عىل ســ ــ كـ
ــــــول اهللا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــام روي عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتدلوا بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوالكم أال و«:  اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاءكم وأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إن دمـ

ومحلوه عىل عمومه  يف حرمة ذلك سواء كان  .. »وأعراضكم عليكم حرام
ًأو اغتـــصابا أو اعتــداء وإذا كـــان قـــد حــرم الـــدماء فبــاألوىل األ ًتربعــا عـــضاء التـــي ً

 .تكون هبا حياة اإلنسان

لعــــــن اهللا «: ًكــــــام اســــــتدلوا أيــــــضا بحــــــديث رســــــول اهللا صــــــىل اهللا عليــــــه وســــــلم 
ــــ ــ ــــــرأة بـــــــشعر»ستوصلةالواصــــــلة واملـ ــــــل شــــــعر املـ ــــــن ملجــــــرد وصـ ــــــي واللعـ   وهــــــذا النهـ

 واستدلوا ، ها كيف لو كان بام هو أعظم من ذلك وهو بسائر األعضاء غري
:  ًأيضا بالنسبة للميت وعدم جواز أخذ عضو من أعضائه بقول النبي 

ــــــي« ــ ــــــه احلـ ــ ــــــأذى منـ ــــا يتــ ــ ــ ــــــأذى ممـ ــ ــــــه »إن امليــــــــت ليتـ ــــــــت « :   وبقولــ ــــــم امليـ ــ ــــــــرس عظـ كـ
ــــا ــ ــ ــ ــــــــرسه حيـ ــ ــــــي»ًككـ ــ ــ ــــــة احلـ ــ ــ ــــــه كحرمــ ــ ــ ــــــىل أن حرمتـ ــ ــ ــــــدل عــ ــ ــ ــــا يـ ــ ــ ــ ــــــك ممــ ــ ــ ــــــو ذلـ ــ ــ ــــــام  ،  ونحــ ــ ــ  كــ

ِومــا خلقــت اجلــن واإلنــس إال ليعبــدون﴿: اســتدلوا بقولــه تعــاىل  ُ ُْ ْ َ َ َ َّ َِ َّ ِْ ِ ِ ْ َُ ْ َ  ويف تـــربع ﴾َ
 أو تربعـه بعـضو  ،اإلنسان بعضو من أعضائه الرئيـسية تفويـت هلـذا الغـرض

بعـد موتــه فإنــه ال وأمـا كونــه ل، مـن أعــضائه غـري الرئيــسية نقـص هلــذا الغــرض 
ــــــام  ــــــه كــ ــــــد موتــ ــــــسده بعــ ــــــه أن يتــــــــرصف يف جــ ــــــق لــ ــــــه يف حيــ ــــــه أن يتــــــــرصف بــ ــــــوز لــ ال جيــ

ــــــه أن ، حياتــــــه ــــــه فبــــــاألوىل ال جيــــــوز لورثتـ ــــــوز لــــــه أن يتــــــرصف ببدنـ وإذا كــــــان ال جيـ
 كام ذكروا ،يترصفوا هم يف أي عضو من أعضائه إذ أنه حق حمض هللا تعاىل 
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ًنـه قـد صـار بائنـا مـن حـي ومـا ًأنه إن اقتطع من احلي يشء فقد صار نجسا أل
 .فهو نجس وال جيوز التداوي بالنجسأبني من احلي 

 .ًهذه خالصة ما قيل من أدلة املحرمني لعل يف بعضها نظرا كام ال خيفى

َأمــــا مــــن ذهــــب إىل جـــــواز ِالتــــربع فإنــــه ذهـــــب إىل أن ذلــــك مــــن الـــــرضورات  َ َ ِ
ــــــورات  ــ ــ ــ ــــــاح املحظـ ــ ــ ــ ــــــــرضورات تبـ ــ ــ ــــــد الـ ــ ــ ــ ــــــاىل ، وعنـ ــ ــ ــ ــــــه تعـ ــ ــ ــ ــــــتدل بقولـ ــ ــ ــ ـــا ﴿: َّواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َإال مــ َّ ِ

ِاضـــطررتم إليـــه ْ َ ُِ ْ ُْ ِ ًويف االســـتدالل أيـــضا هبـــذه اآليـــة نظـــر ألهنـــا وإن ،  ونحوهـــا ﴾ْ
ــــا وال  ــ ــــا ليــــــست عــــــىل إطالقهـ دلــــــت عــــــىل إباحــــــة املحظــــــور عنــــــد الــــــرضورة إال أهنــ

ــــــظ ــ ــــــري حلفـ ــ ــــــــس الغـ ــــــىل أنفـ ــ ــــــداء عـ ــ ــــــي االعتـ ــ ــــــــس  تعنـ ــــــالك نفـ ــ ــــــــس هبـ ــــــوم ، نفـ ــ ــــــذا معلـ ــ وهـ
ــــــة  ــــــك اشــــــــرتط أن ال.. احلرمــ ــــــاح ذلــ ــــــن أبــ ــــــري أن مــ ــــــون غــ ــ ــــــه تكـ ــــــام بــ ــــــربع بــ ــــــون التــ  يكــ

ــــاة اإلنـــــسان كاألعـــــضاء الرئيــــــسية فيـــــه كالقلــــــب  احليـــــاة فـــــال جيــــــوز بـــــام يـــــسلب حيــ
ــــــك  ــ ــ ــ ــــــو ذلــ ــ ــ ــ ــ ــــــة ونحـ ــ ــ ــ ــ ــــــد والرئـ ــ ــ ــ ــــــدى ، والكبــ ــ ــ ــ ــ ــــــة كإحـ ــ ــ ــ ــ ــــــضاء الثانويـ ــ ــ ــ ــــــربع باألعــ ــ ــ ــ ــ ــــــاز التـ ــ ــ ــ ــ وأجـ

ِّالكليتني ونحو ذلك مما حيافظ عىل حياة املتربع له مع بقـاء حيـاة املتـربع  كـام ، َّ
، ملية النقل وحفظ حياة املتربع لهيف الظن نجاح عًاشرتطوا أيضا أن يغلب 

ــــــضا ــ ــ ــ ــ ــــــرتطوا أيـ ــ ــ ــ ــــــال ًواشــ ــ ــ ــ ــ ــــــذا املجـ ــ ــ ــ ــــــرباء يف هــ ــ ــ ــ ــ ــــــل إال اخلـ ــ ــ ــ ــــــذا العمــ ــ ــ ــــ ــــــوم هبـ ــ ــ ــ ــــــام ،  أن ال يقــ ــ ــ ــ ــ كـ
ــــــــصورة  ــ ــ ــــــامل الـ ــ ــ ــــــة وكــ ــ ــ ــ ــــــرد الزينـ ــ ــ ــــــضاء ملجــ ــ ــ ــ ــــــــض األعـ ــ ــــــل بعــ ــ ــ ــ ــــــون نقـ ــ ــ ــــــرتطوا أن ال يكــ ــ ــ اشــ

وحـــرصوا التــربع وجـــواز النقـــل ، كوصــل الـــشعر والــسن واليـــد ومـــا شــابه ذلـــك 
ُّوردوا  ،قــاذ حيـاة اإلنــسان دون اإلرضار بحيـاة املتــربع ال غــريفـيام يمكــن بـه إن

ِّعـــىل أدلــــة املحـــرمني بأهنــــا خمــــصوصة بمـــن يعــــرض نفــــسه للخطـــر واهلــــالك مــــن  َ ُ
أمـا مـن افتـدى ، مـا شـابه ذلـك  ًغـرض نبيـل أو انتحـارا أو أجل الدنيا أو لغـري

َويؤثرون عىل﴿:  فهو داخل يف ضمن من قال تعاىل َبدمه الغري َ َْ ُ ِ ُ فسهم ولو َ ْ أ ََ ُْ ِ ِ ْ َ
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ٌكــان هبــم خـــصاصة ََ َ َ ْ ِ ِ وقـــد ورد ، ًطبعــا مــع مراعــاة الــرشوط املــذكورة آنفــا ..   ﴾َ
فكيـــف بمـــن آثـــره ، رشاب أو مـــال هـــو أحـــق بـــه  مــدح مـــن آثـــر أخـــاه بطعـــام أو

  :وقــد قــال تعـــاىل، َّكـــام أن يف هــذا التــرصف إحيــاء نفـــس  ، بعــضو مــن أعــضائه
َّومــن أحياهــا فَكــأ﴿ َ ََ َ َ ْ ْ ًام أحيــا النــاس َمجيعــاََ َ َ ِْ َّ َ  فــيام إذا كـان التــربع ملـا بعــد َبقـي..  ﴾ َ

وهو أنـه إذا كـان العـضو قـد تلـف بعـد املـوت : املوت ويف هذه النقطة إشكال 
ــــــاملوت  ــــــسمى بــ ــــا يــ ــ ــــــة مــ ــــــا يف حالــ ــــا زال حيــ ــ ــــــان مـ ــــــال وإن كــ ــــــه أصــ ــــــدة يف نقلــ ــــــام الفائــ ًفـ ً

ــــاة   ــ ــ ــــــق الوفـ ــ ــــــة إذ مل تتحقـ ــ ــــــة باقيـ ــ ــــــإن احلرمـ ــ ــــــــرسيري فـ ــــــذا، الـ ــ ــــــــب هـ ــــــن جانـ ــ ــــــن ،  مـ ــ ومــ
 فـــإن املـــرء إذا تــويف فـــال حـــق لـــه يف جــسده حتـــى تنفـــذ فيـــه الوصـــية ،جانــب آخـــر

وإذا كان ال تنفذ وصيته يف جسده فباألوىل أال ينفذ وال جيـوز تـرصف ورثتـه 
ــــــسده  ــ ــ ــ ــــــه ال جـ ــ ــ ــ ــــــون مالـ ــ ــ ــ ــــــام يرثـ ــ ــ ــ ــــة إنـ ــ ــ ــ ــ ــــــسده ألن الورثـ ــ ــ ــ ــــــن جـ ــ ــ ــ ــــــزء مـ ــ ــ ــ ــــــه أو بجـ ــ ــ ــــــل .. بــ ــ ــ ــ ولعـ

ــــــوط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو األحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصورة هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذه الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرتك يف هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــف والـ ــ ــ ــ ــ ــــــة إذ ، التوقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه قائمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــشبهة فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ
 اجلــواز واهللا أعلـم فـيام إذا كــان ُرصُ وحيـ ..)واملؤمنـون وقـافون عنــد الـشبهات(

ًتربعا بيشء من جسده ال يرض به وال يفقده حياته إلنقاذ حياة شخص آخر 
  .  واهللا تعاىل أعلمدون ما زاد عىل ذلك

 

ــــــة يف ــــــل بفحــــــــص البــــــــصمة الوراثيــ ــــــدى مــــــــرشوعية العمــ ــــا مــ ــ ــــــات النــــــــسب مــ  إثبــ
  ؟ )DNA( ُاملتنازع عليه  التي يعرب عنها باحلمض النووي

ــــــــرشعية يف  ــــة الــ ــ ــ ــــــىل األدلــ ــ ــــــة عــ ــ ــــــــصمة الوراثيــ ــــــــص البــ ــــــتخدام فحــ ــ ــــــدم اســ ــ ــــــل يقــ ــ وهـ
 ًإثبات النسب كوهنا تعطي نتائج متطابقة بنسبة عالية جدا ال حتتمل الشك؟ 




  ١٨٤  

 

ًئقـــا ّمــن املعلــوم أن الــرشع الــرشيف ال يقــف عا
ــــة  ــ ــ ــــا نتيجـ ــ ــ ــــــق تباعـ ــ ــــــــسجل وحتقـ ــــــي تـ ــ ــــــشافات التـ ــ ــــــائق واالكتـ ــ ــــــول إىل احلقـ ًدون الوصــ َّ َ ُ َّ َ ُ
التطـــور والثـــورة العلميـــة امللحوظـــة يف األزمنـــة املتـــأخرة وال يتنـــاقض معهـــا بــــل 
حيــــث عليهـــــا ويـــــشجعها؛ ألهنــــا تـــــصب يف خدمـــــة اإلنــــسانية ويف خدمـــــة الـــــرشع 

ــــــار ا ــ ــــــــرشع ويف إطـ ــــــوابط الـ ــ ــــــق ضـ ــ ــــــــت وفـ ــــا دامـ ــ ــ ــــــسه مـ ــ ــــــذي ال الــــــــرشيف نفـ ــ ــــــانون الـ ــ لقـ
ّيتنــاىف مــع القــيم واملبــادئ اإلســالمية، ومـــا ذكــر يف الــسؤال مــن التوصــل إىل مـــا   َ ِ ُ
ــــــزة  ــــــو قفــ ــــــووي فهــ ــــــة أو احلمــــــــض النــ ــــــة أو البــــــــصمة الوراثيــ ــــــشفرة الوراثيــ َّيـــــــسمى بالــ َ ُ
نوعية يف سبيل البحث عن القرائن واألدلة التي هي مطلب الرشع الرشيف 

ــــام الــــــرشعية، وقــــــ ــــيم قــــــد لفــــــت إىل يف استـــــصدار األحكــ ّد ثبــــــت أن الــــــشارع احلكــ
هـــــذا األمــــــر بــــــأكثر مــــــن مناســــــبة، وهــــــو األمــــــر الــــــذي ال يتنــــــاىف مــــــع قــــــضايا العقــــــل 
ًالـــــصحيح والفطــــــرة الـــــسليمة، وهــــــو أيـــــضا حمــــــل إمجـــــاع العقــــــالء، فـــــإن كثــــــريا مــــــن  ّ ً
ًالقــضايا واألحكـــام الـــرشعية يف احلــوادث التـــي تكـــون بعيــدا عـــن مـــرأى احلـــاكم 

ــــــشاهد ــ ــ ــــــن املـ ــ ــ ــــــدا عـ ــ ــــا ًوبعيــ ــ ــ ــ ــــــرائن ومنهـ ــ ــ ــــــق القـ ــ ــ ــــــن طريـ ــ ــ ــــا إال مـ ــ ــ ــــــم فيهــ ــ ــ ــــــون احلكـ ــ ــ ّة ال يكـ
ــــة ــ ــــــاىل يف  القيافــ ــــــه تعــ ــــا قولــ ــ ــــــل هبــ ــــــر العمــ ــــــرائن وتقريــ ــــــامل القــ ــــــثال يف إعــ ــــــد ورد مــ ً، فقــ

ــــا  ــ ــــا أنــــــه أراد هبـ ــ ــــه الــــــسالم، ودعواهـ ــــــز مــــــع نبــــــي اهللا يوســـــــف عليــ قــــــصة امــــــرأة العزيـ
ِوشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد م﴿: ًسوءا َِّ ٌ َُ َ َُ ُ َ ْ ََ َ َِ ِ ْ َ ِّ ِ َن قبل فصدقت وهو من ِ َ َ َ ُِ ُ ْ َ َ َُ ٍ

َالَكاذبني، وإن كان قميصه قد من دبر فَكذبت وهـو مـن الـصادقني ، فلـام رأى  َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ ُ ُ َُ ْ َ ٍُ َّ َ ِ ِ

ِقميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيـدكن عظـيم ِ ِ ِ َِ َّ ْ َّ ْ ُ ُ ُ َُ َ ُ ََ َّ ََّّ َ َ ُ َِ ِ ٍ ًومـا يـشري أيـضا إىل ﴾ ُ




 ١٨٥ 

 

ــــــتامد الـــــــرشع عـــــــىل ــــــي اعـ ــــــول النبـ ــــة قـ ــ ــــــم زوج  القيافـ ــــة بنـــــــت عاصـ ــ  يف قـــــــصة خولـ
ــــا بالفاحــــشة مـــــع رشيــــك بـــــن ســــحامن مـــــن قبــــل زوجهـــــا  هــــالل بـــــن أميــــة ورميهـ
ًهــالل بـــن أميـــة وهـــي القــصة التـــي ذكرهـــا املفـــرسون ســببا لنـــزول آيـــة اللعـــان يف 

َوالذين يرمون املحصنات ثم مل ي﴿: ًسورة النور بدءا من قوله تعاىل َ ْ َ َ َْ َ َّ ُ ُْ َ َِّ َِ ُ وا بأربعة ْ ِأ َ َ ْ َ ِْ ُ

ًشهداء فاجلدوهم ثامنني جلدة َ َ ُ َْ َ ََ ْ َِ َ ْ ُ ِ ْوالذين يرمون أزواجهم ﴿:  إىل قولـه  تعـاىل﴾ُ ُ ُْ َ َ َ َ َْ َ َ َِّ

فــسهم فــشهادة أحـدهم أربــع شــهادات بـا إنــه ملــن  َومل يُكـن هلــم شـهداء إال أ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َِ َ َِّ ُ َِ ِِ ٍ َِ َ َُ ْ ْ ْ ُ َْ َ َِ َ ُ ََّّ َُ ْ
ِالـــــصادقني ِ  آيـــــة اللعـــــان، فالعــــن النبـــــي بـــــني هـــــالل بـــــن أميـــــة وزوجـــــه  إىل آخـــــر﴾َّ

ــــا «: ، وقــــــال ّخولـــــة بنــــــت عاصــــــم وفــــــرق بيــــــنهام ْانظــــــروا إن وضــــــعت مــــــا يف بطنهــ
ــــــد  ــ ــــــذا فالولــ ــ ــــــذا وكــ ــ ــــــفة كــ ــ ــــــىل صــ ــ ــــــعته عــ ــ ــــا وإن وضـ ــــ ــــــد لزوجهــ ــ ــــــذا فالولــ ــ ــــــفة كــ ــ ــــــىل صــ ــ ْعـ

 -لـرشيك بـن سـحامن، فلـام وضـعت مـا يف بطنهـا عـىل الـصفة التـي رميـت هبـا
ــــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــــا مل يكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــع طبعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةًوالوضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوع احلادثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن وقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــهر مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــسعة أشــ ــ ــ ــ ــ ــــــد تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــال - إال بعـ ــ ــ ــ ــ ــ  قــ

يعنـــــي الـــــرجم، ومفهـــــوم الكـــــالم » لـــــوال األيـــــامن لكـــــان يل وهلـــــا شــــأن«:  النبــــي
أهنا لو كانت قد وضعته بالصفة التي رميت هبا قبل إجراء اللعان بينها وبني 

ًزوجها لكان دلـيال معتمـدا عـىل مـا رميـت بـه  ، ولرتتـب عـىل ذلـك حـد الزنـا ً
اللعـان واأليـامن حـال دون ذلـك واكتفـى الـشارع بـه يف الوقـت ، لكـن حـدوث 

ــــــد  ــ ــ ــ ــــــد اعتمـ ــ ــ ــ ــــــاف، وقـ ــ ــ ــ ــــــرائن واألوصـ ــ ــ ــ ــــــة والقـ ــ ــ ــــــذ بالقيافــ ــ ــ ــ ــــــواز األخـ ــ ــ ــ ــــــمح إىل جـ ــ ــ ــ ــــــذي لــ ــ ــ ّالــ
ــــام عـــــــىل اخــــــتالف مــــــذاهبهم ومـــــــشارهبم  ــــــى هــــــذه األيــ ًاملحققــــــون وقتــــــا طــــــويال حتـ ً
وفـسقهم وعــدالتهم وكفــرهم وإيامهنــم عــىل بـصمة األصــابع لــدى البحــث عــن 
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، وكـان للبـصمة الـدور البــارز  مـن اجلــرائم واحلـوادث رائن يف كثـرياألدلـة والقـ
ــــا يــــــسمى بالبــــــصمة  يف معرفـــــة اجلنــــــاة وكــــــشف املجــــــرمني، ومــــــن هــــــذه القــــــرائن مــ

ً، فإن ثبت حقا أهنا تعطي نتائج متطابقة بنسبة عالية جدا ال حتتمل  الوراثية ً ْ
ًالشك كام ذكر يف السؤال فإهنا تعد دليال قويا ال جيـوز مـع ا لـتمّكن منـه إمهالـه ً

ّواطراحــــه، وإن كـــــان معظــــم األدلـــــة ال تثمـــــرإال الظــــن وقـــــد يكــــون هـــــذا منهـــــا إال  ّ ْ
ٍأن الظـــن يؤخـــذ يف كثـــري مـــن األحكـــام الـــرشعية  ومنهـــا شـــهادة الـــشهود فإهنـــا  ،ّ

ّأصـال ال تثمــر إال الظــن كــام هـو معلــوم ، ومــع ذلــك أمـر الــرشع بالعمــل هبــا مــا  ً
ــــــــص ــ ــــــذا قـ ــ ــــــان، وهــ ــ ــــــة األركــ ــ ــــــــت مكتملــ ــــــه دامــ ــ ــ ــــــل إليـ ــ ــــــضاء التوصــ ــ ــــــن القــ ــ ــــا يمكــ ــ ــ ّارى مــ

 .  األحكام الرشعية عليهاوترتيبإلثبات الوقائع 

ٍومع ذلك فإنه يمكن األخذ بالبصمة الوراثية واعتامدها يف كثري من األحيان 

ـــــــدود  ــ ــ ــــــا يف احلــ ــ ــ ــ ـــــــضائيا و أخالقيـ ــ ــ ـــــة قــ ــ ــ ــ ــــــــرشوط املطلوبــ ــ ـــــوفر الـــ ــ ــ ــ ــــــع تــ ــ ــ ــ ــــائع مـ ــ ــ ــ ــ ــــــــب الوقـ ــ ًيف أغلــ ً ّ
ًاحبا أو مكمـــال ألدلـــة أخـــرى تــــصب يف ًاملـــسموح هبـــا الســـيام إذا كانـــت دلـــيال مـــص ً

ّنفــس املطلـــوب وحتقـــق املـــدعى عـــىل الــراجح إال فـــيام خيـــص دعـــوى حلـــوق النـــسب  ُ
ُبـاألب الـذي مل يــدع ومل يقـر ببنـوة مــن يـراد إحلـاق نــسبه بـه حتـى لــو تطـابق احلمــض  ِ ّ

؛ ألن  وكانت نفس البصمة موجودة يف األب ويف من يراد إحلاقـه بـه يف النـسب
، واملــراد  بثبــوت  ّ ثبــوت النــسب وصــحة اإلحلــاق بــه  بثبــوت الفــراشّالـرشع رتــب
ــــا  ــــــاح الــــــصحيح:الفــــــراش هنــ ـــــد النكـ ــــــزوج   عقـ ـــــؤ الـ ـــــه وطـ ــــــن فيـ ـــــد الــــــذي أمكـ ، أو الفاسـ

، أو كـــان الـــوطء منـــه لـــشبهة مـــع مــيض أقـــل مـــدة احلمـــل فهـــذا هـــو املعيـــار،  لزوجتــه
ك يف إثبات ، واشرتط الرشع ذل لصحة وجواز إثبات النسب وإحلاق الولد بأبيه
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ــــا  ــ ــ ــ ــ ـــــق الزنـ ــ ــ ــ ــــــن طريــ ــ ــ ــ ـــــد عـ ــ ــ ــ ــــا ولــ ــ ــ ــ ــ ــــــراج مـ ــ ـــ ــــــــسب إلخــ ــ ــ ـــــة ، النـ ــ ــ ــ ــ ــــــات الغربيـ ــ ــ ــ ــــــــت املجتمعـ ــ ــ وإن كانـ
ّوالقوانني النافذة فيها جتوز إحلاق ولد الزنا بأبيه إال أن الرشع الرشيف أبطل ذلك 

الولد «: ، قال  وهو الذي ال ينطق عن اهلوى، وقال الشارع  ونفاه ومل يعتد به
أن الولد ينسب إىل أبيه إذا كان الفراش : ذلك ومعنى » للفراش وللعاهر احلجر

ًالذي هو عقد النكاح صحيحا أو فاسدا كام مر أو حاصال عن وطء شبهة حتى  ً ً
ّال ختتلط األنساب وتضيع األعراف والقيم ويطلع عىل عورات الناس من ليس  َ
منهم ويأكل تراثهم وأمواهلم بالباطل، فالبد يف إحلاق النسب من ثبوت الفراش 

ــــــالأو ــــــاإلقرار وإال فــ ـــــده أو بــ ـــــد ولــ ــ ــــــل أن الولـ ـــــــدعي الرجــ ــــــأن يـ ّ الـــــــدعوة بــ ـــــو كانــــــــت  ّ ــ ، ولـ
ــــــــسب  ـــــــدعي  للنـ ـــــد املـ ــ ـــــــون الولـ ـــــواز أن يكــ ــ ــــا األب جلـ ــ ــــــسها التـــــــــي حيملهــ ــــــي نفــ ـــــــصمة هــ البـ

 .ّما ترجح لدي، واهللا تعاىل أعلم؛ هذا  ًحاصال عن زنا وعن طريق غري رشعية

 

ــــا ْقــــــولكم يف مــــــن يرســــــل رســــــائل عــــــرب الفيــــــسبوك أو الــــــواتس أب ويــــــذيلها  مــ َ
تنرشها فإنك ستعاقب أشد العقاب مل بعبارات تبرش بخري إذا نرشهتا، وإذا 

أحاديـــــث ال نــــدري مـــــا صــــحتها عـــــن رســــول اهللا صـــــىل اهللا يــــذكرون ً، وأحيانــــا 
ــــــر ــ ــ ــــا ذكـ ــ ــ ــ ــــا إمــ ــ ــ ــ ــــــائل أغلبهـ ــ ــ ــــــأن الرســ ــ ــ ــــــام بـ ــ ــ ــــــلم ؛ علــ ــ ــ ــــــه وسـ ــ ــ ــــــىل آلــ ــ ــ ــــــه وعـ ــ ــ َّعليـ ــــــاىل أو ً ــ ــ  اهللا تعــ

أحاديـــث، وبعــــضها رســـائل لــــيس مـــن الــــرضورة نـــرشها ؛ أفيــــدونا جــــزاكم اهللا 
ًخـريا بــام يلـزم جتــاه مــن يرسـل وجتــاه مـن تــصل الرســائل إليـه ويتجاهلهــا علــام   ُ ْ َ ً
ٍبأن أغلب الرسائل خمتومة إما بتبـشري بـاخلري إذا أرسـلتها ألكـرب عـدد ممكـن  ّ ّ
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 ؟؟!!واآلخرة إذا مل تتفاعل معهم وترسلها أو إنذار بنزول العقاب يف الدنيا 

 ْال جيوز لإلنسان أن يكلف الناس مامل يكلفهم اهللا
ّ ، وال أن يــدعي أو تعـاىل بـه ولـو كـان بـذكر اهللا أو الـصالة عـىل رسـول اهللا  ْ

 بــام مل يــرد بــه رشع وال أن يــدعي أو يــزعم عقوبــة عــىل تــرك لــيشء ًيــزعم فــضال 
ْال عقوبة فيه رشعا ، وال أن يمتحن إيامن الناس وبإمكـان اإلنـسان أن يشء  ً

َيــذكر النـــاس بـــذكر اهللا والــصالة عـــىل رســـول اهللا  ِّ َ ُ دون أن يرتــب مـــن قبـــل 
ًنفسه ثوابا أو عقابا ع ألن ذلك يعد من التقول عىل اهللا ىل نرش ذلك أو تركه ً

 .، واهللا أعلموزًوعىل رسوله بام مل ينزل اهللا به سلطانا وهذا ال جي

 

ــــا  ) شـــــريهان إلــــــخ..كـــــاترين (مـــــاحكم تـــــسمية البنــــــات هبـــــذه األســــــامء   مـــــع أننــ
 مسلمون ؟؟

:  الذي ننصح به اآلباء واألمهات أن يقترصوا يف تسمية
فــــاظ عـــــىل اهلويـــــة وملـــــا يف مواليــــدهم عـــــىل األســـــامء العربيــــة واإلســـــالمية ألنـــــه مـــــن احل

التسمية باألسامء األعجمية من نوع التشبه هبم يف مثل هذه األشياء ال يف األشياء 
احلـسنة وهـذه األســامء غريبـة عـىل جمتمعنــا العـريب املـسلم ومل يعرفهــا النـاس إال مــن 

وقــــد يكـــــون مثـــــل هـــــذا ، خــــالل متابعـــــة احللقـــــات واملسلــــسالت واألفـــــالم األجنبيـــــة 
ــــا االســـــم المــــــرأة ــــا الرجــــــل أو املـــــرأة يف التلفــــــاز أو اإلنرتنــــــت فيعجبــــــان هبــ  مجيـلـــــة رآهــ

ويــسميان ابنــتهام بــذلك االســـم رجــاء أن تكــون مجيلــة مثلهـــا ؛ وهــذا خطــأ كبـــري ال 
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ســــيام أن هـــــذه املــــرأة التـــــي رأوهــــا قـــــد تكــــون مـــــشهورة بالفــــسق والفجـــــور ويف ذلـــــك 
هات يف غنى ذلك ال واآلباء واألم.. تعظيم ألهل الفسق والفجور وهذا ال جيوز 

 الكريمــــة واجلميلـــــة املتـــــضمنة ملعـــــان ســـــامية باالســـــامءســــيام أن األســـــامء العربيـــــة غنيـــــة 
 الفـساق والفجـار واالسـامء العجميــة بأســامءوباجلملـة فالتـسمية .. ومجيلـة وحـسنة

ًوالغربية يف املجتمع العريب واملسلم إن مل تكن حراما فهي مكروهة لألسباب التي 
 . أعلمواهللا..ذكرهتا 

  
ًما حكم تشقري احلواجب ؟؟ وهل فعال مادة التشقري تعزل الوضوء وما 

 حكم سبغة الشعر ؟؟

: اختلــف العلـــامء فـــيام خيــص تـــشقري احلواجـــب ،
ًوالذي يرتجح الرتك ملا فيه من التشبه بالكافرات وهذا األمر مل يكن معروفا 

ــــــسلم ــــــع املــ ــــــرب يف املجتمــ ــ ــــــر عـ ــــــساء الكفــ ــــــرت نــ ــــــالم وظهــ ــــــائل اإلعــ ــ ــــــى طغــــــــت وسـ  حتــ
ــــــذن  ــــــكاهلن واخـ ــــــساء املـــــــسلمني بـــــــصورهن وأشـ ــــــأثرت نـ ــــــون فتـ شاشــــــات التلفزيـ

، يقلدهنن وهذا األمر قد هنى عنـه رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وعـىل آلـه وسـلم 
ًوملــــا فيــــه مـــــن نــــوع التغيــــري خللـــــق اهللا دون مــــربر رشعــــي وإذا مل يكـــــن حرامــــا فـــــال 

 .واهللا أعلم..ون شبهة واملؤمنون وقافون عند الشبهات أقل من أن يك

 

  ،ختتلف عـن مـاهو معهـود عنـد مجيـع النـاس َأنا شخص يل تركيبة خلقية
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ــــــبت  ــــــن الــــــــصدر أصــ ــــــني مـ ــــة اليمــ ــ ــــــع القلــــــــب يف جـــــــسدي إىل جهــ حيـــــــث أن موضــ
َبنوبـــة قلبيـــة ومتـــت معـــاجلتي وعنـــدما علمـــت إحـــ ِ دى املـــنظامت الطبيـــة األملانيـــة َ

هنــا سـوف تقـوم بمعــاجلتي وسـتعطيني أربعـني آلــف دوالر إ :هبـذا األمـر قالـت
ــــا  ــ ــ ــ ــ ــــــايت و٣٠منهــ ــ ــ ــ ــ ــــــــف يف حيـ ــ ــ ــ ــــــع ١٠ ألـ ــ ــ ــ ــ ــــــل أن أبيـ ــ ــ ــ ــ ــــــايت مقابـ ــ ــ ــ ــ ــــــد وفـ ــ ــ ــ ــ ــــائي بعـ ــ ــ ــ ــ ــ  آالف ألبنـ

جـسمي بعــد مــويت لكــي جيــروا عليـه الدراســات العلميــة فهــل جيــوز يل ذلــك أم 
 يــــــشفي ً األمــــــر وأريـــــد مــــــنكم جوابـــــاال ؟؟ لقـــــد هتـــــت بــــــني مؤيـــــد ومعــــــارض هلـــــذا

 .صدري كتب اهللا أجركم سيدي

 جيوز لإلنسان أن يعني الباحثني فيام خيدم اجلنس 
ًالبرشي بل قد يكون ذلك مندوبا وقد يكون أيـضا واجبـا يف بعـض األحيـان  ً ً
وبعــض املجـــاالت مادامـــت عنـــده القــدرة عـــىل ذلـــك رشط أن ال يلحـــق الـــرض 

ّفسه وأن ال يودي هبا إىل اهلالك ما دام يف طور التكليف فإذا تويف فال حق بن
ــــا حمـــــضا هللا تعـــــاىل ال ســـــيام إذا كـــــان اإلنــــــسان  ًلـــــه يف جـــــسده ألن احلـــــق أصـــــبح حقــ ً

 »إن امليـت ليتـأذى ممـا يتـأذى منـه احلـي«ًمؤمنـا وقـد ورد يف احلـديث الـرشيف 
ذلـــــك ممــــا ورد يف هـــــذا  ونحــــو »ًكـــــرس عظــــم امليــــت ككـــــرسه حيــــا«ًكــــام ورد أيــــضا 

الــشأن فـــال جيــوز لـــه عــىل الـــراجح أن يــويص بجـــسده أو بعــض أعـــضائه ألحـــد 
ــــه  ــ ــــــه أن يتـــــــرصف يف مالـ ــــــق لـ ــــــه حيـ ــــــام أنـ ــــــال بـ ــــا وال يقـ ــ ــــــار هبـ ــــا واالجتـ ــ ــــــن بيعهـ ًفـــــــضال عـ
فبــــاألوىل أن حيـــــق لـــــه أن يتـــــرصف يف جـــــسده وذلـــــك لوجـــــود الفـــــارق وال قيـــــاس 

فله فيه كل ترصف ولـيس مع وجود الفارق فإن اإلنسان قد سلط عىل ماله 
حكـام يف املـال فـنفس ًمسلطا عىل نفسه وال جيـري يف الـنفس مـا جيـري مـن األ
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ــــة  ــ ــــــسان وديعــ ــــــــب اهللا  اهللا اإلنــ ــــــام أوجـ ــــام بــ ــ ــــــادة اهللا والقيــ ــــــــت بعبــ ــــــسان كلفـ ــــــدى اإلنــ لــ
بيــــنام املـــال أداة يف يــــد ، تعـــاىل عليهـــا وهــــو جممـــوع الــــروح واجلـــسد عــــىل الـــراجح 

يصب  ىل قضاء حاجاته وبلوغ منافعة وكل مااإلنسان ووسيلة يتوصل هبا إ
ــــا وجـــــــسدا(يف خدمــــــة اإلنـــــــسان كإنـــــــسان  ــ ًروحـ ــــــذا )ً ــــــد اتـــــــضح هبـ ــــــارق قـ ــــــل الفـ  ولعـ

ــــــال  ــــــواز فــ ــــــدم اجلـ ــــــرت وعـ ــــــام ذكــ ــــــة كـ ــــــدي جانـــــــب احلرمـ ــــــذي يـــــــرتجح لــ ــــــايل فالـ وبالتـ
ُيغــــرن الــــسائل مـــــا عــــرض عليـــــه مــــن مـــــال فمــــن تـــــرك احلــــرام خمافـــــة اهللا حولــــه ممـــــا  ّ ََ ََ ُِ َّ َّ ُ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا حيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــره إىل مــ ــ ــ ــ ــ ــــــــث اليكــ ــ ــ ــ ــــــن حيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه مـ ــ ــ ــ ــ ــــــديث ب ورزقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــام ورد يف احلـ ــ ــ ــ ــ ــــــــسب كــ ــ ــ ــ ــ  حيتـ
ــــــــرشيف ــــــد ، الــ ــ ــ ــــــافون عنـ ــ ــ ــــــون وقـ ــ ــ ــــــبهة واملؤمنـ ــ ــ ــــــر شـ ــ ــ ــــــون األمـ ــ ــ ــــــوال أن يكـ ــ ــ ــــــل األحـ ــ ــ وأقـ
 . واهللا تعاىل أعلم..الشبهات

 

 هل االستثامر واملضاربة يف األسهم والعمالت حالل أم حرام؟

:ـــاَو﴿: قــال تعـــاىل ـــع وحـــرم الرب َأحـــل اهللا البي ِّ َ َّ َ َ َ ْ َ َْ َُّ َ﴾ 
ًفاالســتثامر واملــضاربة يف األســـهم والعمــالت جــائز مهـــام مل يكــن مــشتمال عـــىل 
الربا الذي حرمه اهللا تعاىل ومهام تـوافرت فيـه رشوط البيـع الـصحيح بحيـث 

وعـــن مـــن أيكـــون طرفـــا البيـــع والـــرشاء عـــاقلني جـــائزي التـــرصف عـــن نفـــسيهام 
ًومعروفـا طبيعتهـا بحيـث  سهم معروفـة القـدربحيث تكون األينوبان عنه و

ــــــر  ــــــاخلمر والكلــــــب واخلنزيـ ــــــه ال فــــــيام حيــــــرم كـ ــــــيام جيــــــوز االجتــــــار فيـ ًتكــــــون أســــــهام فـ
ــــــوت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاألرايض والبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصوب كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــون يف يشء مغــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي وأن ال تكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وآالت املالهــ
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ٌوالعـــروض املغتــــصبة فقـــد يكــــون مـــع البــــائع أســـهم فــــيام هـــذا شــــأنه فإنـــه ال جيــــوز 
ــــــار ف ــــــو االجتـ ــــــذا النحــ ــــــىل هــ ــــــي عــ ــــا وهــ ــ ــــــسمى ، يهــ ــــــيام يــ ــــــشاركة فــ ــــــهام مــ ًأو كانــــــــت أســ

ًكـــام يــــشرتط يف املبيــــع أن يكــــون موجــــودا ال ، ًبـــأذون اخلزانــــة فهــــذا أيــــضا حــــرام 
يف حــوزة البــائع لنهـي النبــي صــىل اهللا عليـه وعــىل آلــه غــري موجـود ًمعـدوما أو 

ملــا يـــؤدي ) لــيس عنــدك ال تبــع مــا(لــيس عنــد البــائع يف قولــه  وســلم عــن بيــع مــا
ــــــد ومــــــشاكل  ــــــاع ، إليــــــه مـــــــن مفاسـ ــــــالعمالت واإلمجـ ــــار بـ ــــــال  يف االجتــ ــــــذلك احلـ وكـ

ًمنعقـــد عـــىل صـــحة االجتـــار فيهـــا وأفــــرد العلـــامء هلـــا بابـــا يف كتـــب الفقـــه وحتــــدثوا 
 .عنها مهام خلت عن وجه الربا واملحاذير األخرى املذكورة

 

ًموينيـة التــي رصفـت للمــوظفني بــدال مـا حكــم  الـرشع يف مــسألة البطاقــة الت ُ
غـــري .. ًعــن الراتـــب لـــسد احلاجـــة نظـــرا للظـــروف الـــصعبة التـــي يمـــر هبـــا الـــوطن 

ختصم من حال حساب كل % ٢٠أننا تفاجئنا بطلب بعض املوالت إلضافة 
شـخص خارجـة البيـع والــرشاء بحجـة زيـادة رفـع الــدوالر فـام حكـم الــرشع يف 

 هذا اخلصم ؟؟

:  إذا كــــان حمـــل التجــــارة الــــذي تتعــــاملون معــــه
ــــــة  ــ ــــــال بالبطاقــ ــ ــــــدا أو آجـ ــ ــــــواء نقـ ــ ــــــثمن ســ ــ ــــــنفس الـ ــ ــــــسلعة بـ ــ ــــــع الــ ــ ــــــسلعية يبيـ ــ ــــائق الـ ــ ــ ًبالبطـ ً

 . إثم فيه عىل أحد إن شاء اهللاملذكورة فالبيع صحيح وال
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أمـــا إذا كـــان ســــعر الـــسلعة بالبطاقــــة أكثـــر مــــن ســـعرها بالنقــــد فهـــذا ال جيــــوز 
ــــا ملــــا فيـــــه مــــن ــــا الواضــــح الـــــذي هنــــى عنـــــه اهللا يف آيــــة حمكمـــــة مل ًوال يــــصح رشعـ  الربـ

ِيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقـي مـن الربـا إن ﴿:  قال تعاىل، تنسخ  َ َ ُِّّ َ َ ُ ََ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ََّ َّ ُ َ َ

ِكنتم مؤمنني ِ ْ ُّ ُ اآلخذ واملعطي عىل سواء ،  وتوعد فاعليه ومرتكبيه باحلرب ﴾ُ
ِفإن ﴿:  عليه وعىل آله وسلم فقال سـبحانه كام جاء عن رسول اهللا صىل اهللا َ

لُكم ال  َمل تفعلـوا فــأذنوا بحـرب مــن اهللا ورسـوله وإن تبــتم فلُكـم رؤوس أمــوا َّْ ْ ُ ْ ْ ُ َ ِّ ِْ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ ََ ٍ ُْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُْ ُ ُ َِ ِ ِ ْ
ُتظلمون وال تظلمون َُ ْ َ ُْ ََ َ ِ﴾. 

ــــــوا اهللا ــــــر أن يتقـ ــــــة هبــــــذا األمـ ــــــة املعنيـ ــــــار واملـــــــوظفني وقيــــــادات الدولـ  وعــــــىل التجـ
وعيشة وعناء وأن يبتعدوا عن الربا فام الناس فيه من حمنة وحصار وحرب 

 قـــــال ، إال نتيجــــة املخالفــــة ألوامــــر اهللا واالبتعــــاد عــــن هنــــج القــــرآن الكــــريمضــــنكا
ٌفليحذر الذين ُخيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنـة أو يـصيبهم عـذاب ﴿ :تعـاىل ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ََ ٌ َ ُ َّ َ ْ ََ َْ ْ ِْ َِ َ ََ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ ِ

يم ِأ ى هـذا قل هو من ﴿قال  و﴾َ ا أصابتُكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أ ْأو َ َ ْ ْ َ َ َ َّ َِ ُ َْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ٌَّ ُ ُ ْ َْ َ َ َْ ِّ ُِّ َ َ

فــــسُكم إن اهللا عــــىل كــــل يشء قــــدير ِعنــــد أ ِ ِ َِ ِّ َّ ٍُ
ْ َ ُ َ َ َ ِ ْ ْ  وال ينبغــــي أن يتعــــذر أحــــد بــــأن ﴾َ

ــــا  ــ ــــــع طــــــرق احلـــــــالل وأكثرهـ ــــــام أوسـ ــــــأهتم إىل هــــــذا فـ ــــــد أجلـ ــــــرب، الــــــرضورة قـ  وإذا صـ
ــــــون  ــ ــــا حيبـ ــ ــــــون إىل مــ ــ ــــا يكرهـ ــ ــــــوهلم اهللا ممــ ــ ــــــة اهللا حـ ــــــوه خمافــ ــ ــــــرام وتركـ ــــــن احلــ ــ ــــــاس عـ النــ

ُومـن يتـق اهللا َجيعـل لـه ﴿: ورزقهم من حيث ال حيتسبون ، واهللا تعاىل يقول َ َ ََّ ْ ََ ِ َّ

ُخمرجا ويرزقه من حيث ال َحيتسب ْ َ ْ ُ َ َ ًِ َِ ْ ْ ََ ُ ْ ُ ْ ّ وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرىض وأصلح ﴾َ
 . واهللا تعاىل أعلمباد والبالدحال الع
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باهللا ويشعر  تقام دروس يف بعض  املساجد ويتم تطبيق الربنامج والتذكري* 
ًاملـسلم  بــأجواء روحانيـة ويــتم االسـتفادة كثــريا ويف هـذه األثنــاء غالبيـة مــن 

هــو حكــم  حيـرضون هــم ممــن يتنــاولون القــات فيخزنـون داخــل املــسجد فــام
 قات يف املساجد ؟؟الرشع يف تناول ال

:  ال نـــرى مــن املناســـب تنــاول القـــات أثنــاء قـــراءة
القرآن وأثناء التعبد ال سيام إذا كان يف املسجد وما من شك أن املرء سيكون 
ــــــشغال  ــــــدر االنــ ــــــادة بقــ ــــــصا يف العبــ ــــــؤثر نقــ ــــا يــ ــ ــــــات ومــــــــضغه ممــ ــــــاول القــ ًمـــــــشغوال بتنــ ً

أن يقبل عىل اهللا من دون احلاجة إىل وإنكار ذلك مكابرة وبإمكان اإلنسان 
ــــــر  ــ ــ ــــــىل مـ ــ ــ ــــــاىل عـ ــ ــــــىل اهللا تعــ ــ ــ ــــــال عـ ــ ــ ــــــد واإلقبـ ــ ــــــان التعبــ ــ ــ ــــــق إمكـ ــ ــ ــــــــت وحتقـ ــــــد ثبــ ــ ــ ــــــات وقـ ــ القــ
العــصور حتــى يومنــا هــذا دون احلاجـــة إىل  القــات أو إىل غــريه مــن املنـــشطات 

ــــــة يف ال ــ ــ ــــــة القويــ ــ ــ ــــــة والرغبـ ــ ــ ــــــــصادقة والعزيمــ ــ ــــة الــ ــ ــ ــ ــــــىل اهللا رسه النيـ ــ ــ ــــــال عــ ــ ــ ــــــــرضع فاإلقبـ ــ تــ
 .ن اهللاواخلشوع وطلب القرب م

وتـــــزداد الكراهيـــــة لـــــو تغـــــري حـــــال املـــــسجد يف هيئتـــــه أو رحيـــــه  بـــــسبب تنــــــاول 
القـات فيــه وعـادة مــا يكثـر احلــديث عــن الـدنيا واملــزاح والـضحك بدايــة تنــاول 
القــات وذلـــك منهــي عنـــه يف املـــسجد كــام تتـــأثر أعـــصاب اإلنــسان وتتغـــري حالـــة 

ان أن يبقــــى عــــىل الكثـــري مــــن النـــاس هنايــــة تناولــــه وذلـــك معــــروف وخــــري لإلنـــس
طبيعتـــــه التـــــي خلقـــــه اهللا تعـــــاىل عليهـــــا دون احلاجـــــة إىل  مـــــؤثرات خارجيـــــة وإن 




 ١٩٥ 

 

كـان وال بــد مــن تنــاول القـات فليتنــاول خــارج املــسجد فـرتة حمــددة فــإذا دخــل 
املسجد فبعد أن يلفظه ويتطهر للصالة ويقبل عىل اهللا دون أن يشغله يشء 

 .واهللا تعاىل أعلم
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 هل أطفال األنابيب يرثوا أم ال ؟؟

:  إذا متت عملية التلقيح بني الزوج وزوجته بمعنى
أن املــــاء مــــاء الـــــزوج والبويــــضة بويـــــضة الزوجــــة وإنــــام أجـــــري ذلــــك يف األنابيـــــب 
ألســـــباب طبيـــــة ولــــــيس بيـــــنهام مـــــاء رجــــــل أجنبـــــي فـــــإن الولــــــد احلاصـــــل مـــــن ذلــــــك 

ني وبـــالطبع فإنــــه يــــرث مـــن أبويــــه ومهــــا يرثـــان منــــه وجيــــري ًيكـــون ولــــدا للــــزوج
عليـه مـن أحكـام النـسب واملـرياث مـا جيـري عـىل بقيـة االوالد الـذين أتـوا عـن 

 . معارشة الزوج لزوجته معارشة طبيعية واهللا أعلم 

 

ــــا  ــــا ابنـــــة وحيـــــدة هلـــــا أوالد وكـــــان هلـــــا أخ وأخـــــت مـــــن أبيهــ توفيـــــت امـــــرأة وهلـ
ٌأبيهـــا وقــــد توفــــوا مجيعـــا قبلهــــا وهلــــم مجيعـــا أوالد ذكــــور وإنــــاث وأمهـــا وأخ مــــن  ً ًٌ

ــــاء وال زال بعـــــــضهم  ــــا تــــــويف بعــــــضهم وهلــــــم أبنــ ــ ــــا أوالد عــــــم ذكــــــورا وإناثـ ًكــــــام أن هلــ ً
 أحياء كيف توزع تركتها ؟

:  للبنــت النــصف والبــاقي ألبنــاء األخ مـــن األب 
 .ُ من ذكرواألم الذكور دون اإلناث وال يشء لبقية
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توفيت امرأة مل تنجب وقد مات زوجها قبلها وله أخوة وهلا إخوة ذكور  *
  وإناث تويف بعضهم وهلم أبناء كيف توزع تركتها ؟؟

 : كل ما خلفته املرأة يقسم بني ورثتها الذين ماتت
عـــنهم وهـــم إخوهتـــا للــــذكر مثـــل حـــظ األنثيـــني ومــــن مـــات مـــن إخوهتـــا بعــــدها 

صيبه منها يقسم بني ورثته عـىل الفـرائض الـرشعية ومـن مـات مـنهم قبلهـا فن
 .يشءمنه فليس لورثته 

ٌتوفيت امرأة وهلا بنات وأم وأخوة من أبيها وأمها ذكور وإناث وأخوة من  * ٌ
ًأبيها ذكورا وإناثا ومل تتمكن يف حياهتا من احلج كيف توزع تركتها ؟؟ ً  

: ألن احلج دين يف  احلجة من رأس تركتها خترج أجرة
ـــــــىل الــــــــصحيح  ــــا عـ ــ ــــــألم ذمتهــ ــــــان ولــ ــــــات الثلثــ ــــــايل للبنــ ـــــو التــ ــ ـــــــىل النحـ ــــــسم عـ ـــــــي يقــ ــــا بقـ ــ ومــ

 .السدس والباقي لإلخوة ألبوين للذكر مثل حظ األنثيني وال يشء لألخوة ألب

توفيت امرأة مل تتزوج وقد مات والداها قبلها وهلا أخوة من أبيها وأخوة  *
ت من أبيها وأمها ومل تتمكن مـن احلـج يف حياهتـا كيـف من أمها وأخ

  توزع تركتها ؟؟

: ختــرج أجــرة احلجــة مــن رأس تركتهــا ومــا بقـــي
يقـسم  عــىل النحــو التــايل لألخــت ألبــوين النــصف ولإلخــوة ألم الثلــث يقــسم 

ــــــذكر م ــ ــــــوة ألب للـ ــ ــــــاقي لألخـ ــ ــــا والبـ ــ ــ ــــــورا وإناثـ ــ ــــــرؤوس ذكـ ــ ــــــىل الـ ــ ــــــنهم عـ ًبيــ ــــــظ ً ــ ــــــل حـ ــ ثـ
 .نثيني واهللا تعاىل أعلماأل
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ًرجــــل قتـــــل رجــــال عمـــــدا ثــــم ســـــلم نفــــسه خمتـــــارا إىل الــــسجن فـــــرضبت طـــــائرات  ً ً
العدوان السجن فقتل فيـه فهـل قـد برئـت ذمتـه وهـل بقـي عـىل ورثتـه يشء أو يف 

 ماله إن كان له مال ؟

 إىل اهللا تعـــاىل وقبـــل حكـــم إن القاتــل إذا كـــان قـــد ســـلم نفـــسه طواعيـــة وتـــاب
اهللا تعاىل فيه واعرتف بخطئه فإن ذمته بـإذن اهللا بريئـة واهللا تعـاىل يقبـل التوبـة 
عـن عبـاده ويعفــو عـن الـسيئات ولــو عظمـت مهـام تــاب العبـد إىل ربـه وأنــاب 

َوالــذين ال يــدعون مــع ﴿:إليـه وقبـل حكـم اهللا، مهـام كـان فيــه وعليـه قـال تعـاىل َ َ ََ َ َُّ ْ َ ِ

ًاهللا  َ ِ ْ آخر وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ِ ْ َ َّ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َّ َُ ُْ َ َّ َِّ ََّ ْ َِ ِ ُ ِ

اما، يضاعف له العذاب يوم القيامة وَخيلد فيه مهانا ، إال من تاب  َذلك يلق أ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ََ ً َْ ُ َ َ ًَّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َ ْ َْ َْ ََ َ َ َ

ًوآمن وعمل عمال صاحل ِ َ َ َ ًَ َ ََ ََ ك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات وكان اهللا غفورا ِ ًا فأو َ ْ َُ َ ُ َ ََ َُ َُ َ َ ِّ َ ُ ٍْ َِ ِ ِ َ ِّ ُ

ًرحيام ِ ﴾ وسواء اقم عليه احلد أم عفي عنه، أو قتل كام ذكر يف السؤال وهو ما َّ
عليــــه مجهـــــور علــــامء املـــــسلمني مـــــن أئمــــة أهـــــل البيـــــت علــــيهم الـــــسالم وغـــــريهم، 

ً أصاب ذنبا فعوقب به يف الدنيا من»:  أنه قالوقد ورد يف احلديث عنه 
 . رواه الطرباين وغريه« فاهللا أكرم من أن يثني العقوبة عىل عبده يف اآلخرة

ــــــه  ــ ــــــضا عنـ ــــا  »ًوورد أيــ ــ ــ ــــــارة ملـ ــ ــــــه اهللا كفـ ــــــذنب إال جعلــ ــ ــــــل بـ ــــــــب رجــ ــــا عوقـ ــ مــ




 ١٩٩ 

 

وهــذا إنـــام يتامشــى مـــع مــا إذا كــان املعاقـــب قــد تـــاب « أصــاب مــن ذلـــك الــذنب
 فيــه وإال فــإن مـــا جــرى عليــه عقوبـــة وأنــاب وتقبــل عـــن طيــب نفــس حكـــم اهللا

ء ﴿: معجلـة مــع مــا يــدخره اهللا لـه مــن العقوبــة يف اآلخــرة، قــال تعـاىل َإنــام جــزا َ َ َّ ِ

ْالذين ُحياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو  ُ َ ُ ْ ُ ً ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َْ َّ ْ ُ َ َ َ َ َ ََّّ َ ْ ْ ُ َ َِ َ ِ
َ ُ ِ ِ

دهيم وأرج ُتقطع أ َ ْ َْ َْ َِ ِ َّ َ َلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا ُ ٌ َ ْ ُ ْ ْ ُْ ُّ ِ ْ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ ُِّ َ َ ْ َ َُ ِ َ َ

ِوهلم يف اآلخرة عذاب عظيم ِ َِ ٌَ ََ ََ ِْ
ُ﴾ . 

هذا فيام خيص الشطر األول من السؤال، وأما ما خيص الشطر الثاين منه فإن 
 بمعنى أن فقهاء الزيدية ذهبوا إىل أن للمستحق للقصاص الدية من قاتل املعرس

َالقاتل األول لو كـان مـورسا فقتـل فـإن احلـق بعـد تعـذر االقتـصاص منـه ينتقـل إىل  ِ ُ َ ً
ــــــيهم  ــ ـــــــوت علــ ــ ـــــه فـ ــ ــ ـــــه؛ ألنـ ــ ــ ــــــال قاتلـ ــ ــــــل إىل مــ ــ ــــــــق ينتقــ ــــــإن احلــ ــ ــــــــرسا فــ ــــــان معــ ــ ــــا إذا كــ ــ ــ ـــــه، أمــ ــ َمالــ َّ َ ًِ

َّالقـــصاص فلــــم يبـــق إال الديــــة، واألول معــــرس، فعـــاد احلــــق عــــىل مـــن فــــوت احلــــق يف  َ َّ َ
ــ َاين، وهــذا إنـــام يكـــون لـــو مل خيــرت أوليـــاء القاتـــل األول القـــصاص ِمالــه وهـــو القاتـــل الثـ

من القاتل الثاين، فإذا اختاروا القصاص منـه سـقط حـق أوليـاء املقتـول األول مـن 
قاتله لتعذر االقتصاص منه والختيار أولياء املقتول الثاين االقتصاص من قاتله، 

 وغـــــرم الديـــــة، وقـــــد ومفهــــوم أنـــــه ال يلـــــزم غرمــــان يف جهـــــة واحـــــدة، غـــــرم القــــصاص
إذا قتل القاتل غري ويل الدم : ذهب إىل قريب من هذا علامء احلنابلة حيث قالوا

ِفعىل قاتله القصاص ولورثة األول الدية يف تركة اجلاين األول ومل يفرقوا، بينام إذا 

ًكــان القاتــل األول معــرسا أم ال، وقــد ذهـــب إىل هــذا القــول الــشافعية، بيــنام ذهـــب 
ي ومالك إىل أنه يقتل القاتل الثاين ويبطل دم األول؛ ألنه فات حمله احلسن البرص




  ٢٠٠  

 

ُفأشبه ما لو قتل العبد اجلاين َ ِ ُ . 

وروي عــن قتـــادة وأيب هاشـــم أنـــه ال قـــود عــىل الثـــاين ألنـــه قتـــل مبـــاح الـــدم ؛ 
 . فلم جيب القصاص عليه كالزاين املحصن لو قتله قاتل

ألنه قتل من مل يتحتم قتله، وأجيب باملنع وأنه جيب القصاص عىل قاتله 
 . ومل يبح قتله لغري ويل الدم

ــــــاين األول ـــــه اجلـ ــ ـــــة يف تركـ ــــــن أوجــــــــب الديــ ــــــال مـ ــــــن : وقـ ـــــــصاص إذا تعـــــــذر مــ أن القـ
القاتل فإن الدية جتب يف ماله كام لو مات أو عفى عنه أولياء الدم أو حدث مانع، 

 يملــك وقياسـه عــىل العبـد اجلــاين غـري صــحيح لوجــود الفـارق وهــو كـون العبــد ال
ًشـيئا حتـى يرجــع إليـه بخــالف احلـر، فإنـه يرجــع إىل مالـه عنــد تعـذر القــصاص أو 

 . حصول العفو من القود، وال قياس مع فارق

والذي ترجح لدي واهللا تعاىل أعلم أنه إن كان أولياء الدم يف حالة الرتدد 
ــــائرات أو  ــ ــ ــ ــــــل بالطـ ــ ــ ــــــل القاتـ ــ ــــــــصاص بقتــ ــ ــــــذر القـ ــ ــ ــــــــصاص فتعـ ــــــة أو القــ ــ ــ ــــــذ الديـ ــ ــ ــــــني أخـ ــ بــ

 و حتى باملوت فإن احلق يرجع إىل ماله، ملا ورد يف احلديث عنه غريها أ
أيام قوم قتل عليهم قتيل فهم بخري »ولقوله« ًال يذهب دم هدرا يف اإلسالم»

أيــام عبـــد قتــل عليـــه قتيــل فهــو خمـــري النظــر مـــن إن شــاء قتـــل وإن »أو « النظــرين
ــــــة ــ ــــــذ الديـ ــ ــــاء أخــ ــ ــ ــــــو« شـ ــ ــــــق األول وهــ ــ ــــــات احلــ ــ ــــــد فـ ــ ــــــــث قــ ــــــول، وحيـ ــ ــــــق مكفــ ــ ــــــذا حـ ــ  وهــ

القــــصاص فإنــــه يبقـــــى احلــــق الثــــاين، فـــــإن طــــالبوا بـــــه حكــــم هلــــم بـــــه، وإن عفــــو فهـــــم 
 .أوىل بذلك




 ٢٠١ 

 

ــــــضا إن  ــ ــــه أيــ ــ ــ ــــــرين فيــ ــ ــــــري النظـ ــ ــــــول بخــ ــ ــــاء دم املقتـ ــ ــ ــــــاين فأوليــ ــ ــــــل الثـ ــ ــــــسبة للقاتــ ــ ًوبالنـ
 . شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا  الدية

ــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن قاتلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصاص مـ ــ ــ ــ ــ ــــالبون بالقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــول األول يطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء دم املقتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــان أوليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا إذا كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمـ
 ذلــك وعرضــت علــيهم الديــة فلــم يقبلوهــا وعــرف عــنهم أهنــم ومـرصون عــىل

لن يرجعوا عن طلبهم القصاص فقتل القاتل فقد حصل غرضهم وختلـصوا 
مـن قاتـل قتـيلهم وسـقط حقهـم يف الديـة ألنـه قـد حـصل مـرادهم يف القـصاص 
ــــــذا  ــــــن هــ ــــــد ذهــــــــب إىل قريـــــــب مــ ــــــه غـــــــريهم، وقــ ــــــه أو قتلــ ــــــن قتلــ ــــــم مـ ــــانوا هــ ــ ــــــواء كــ سـ

ــــام املهـــــدي عل ــــه الـــــسالم حيــــــث قـــــال يف البحــــــرالقـــــول اإلمــ َومتـــــى قتــــــل القاتــــــل : (يــ َ َ َ
ــــة  ــ ــ ــــــوا ورثـ ــ ــــــة ليفـ ــــــار الديــ ــ ــــــه اختيـ ــــــزم ورثتــ ــ ــــــه وال يلـ ــــــه لتعديــ ــ ــــــتص منـ ــــــدم اقــ ــ ــــــري ويل الـ ُغــ

إذا اختار ورثة الثاين (غري أنه ذهب إىل أنه ) األول إذ مل يفصل دليل ختريهم
ــــــه ــــــة األول كرتكتـ ــــــه فهــــــي لورثـ ــــــن قاتلـ ــــــ) الديــــــة مـ ــــــل األول جيـ ــــــة القاتـ ب يعنــــــي كرتكـ

ــــــة  ــ ــــــار ورثـ ــــــة إال إذا اختــ ــــا ال جتــــــــب الديــ ــ ــــــري أهنــ ــــــل األول، غــ ــــــة القتيــ ــــــة لورثــ ــــا الديــ ــ فيهــ
ــــــامال  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــصاص اعـ ــ ــ ــ ــ ــــــة أو القـ ــ ــ ــ ــ ــــــذ الديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرتددين يف أخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانوا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــة أو كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل األول الديـ ــ ــ ــ ــ ًالقتــ
ــــــاهم  ــ ــ ــ ــ ــــــدوا رضــ ــ ــ ــ ــ ــــــل األول وأبــ ــ ــ ــ ــ ــــــل القاتـ ــ ــ ــ ــ ــــــــىل قتــ ــ ــ ــ ــــــــرصين عــ ــ ــ ــ ــــانوا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــإن كــ ــ ــ ــ ــ ــــــديث، فــ ــ ــ ــ ــ للحـ
ــــــسقط  ــ ــ ــ ــــــم يــ ــ ــ ــ ــــــإن حقهـ ــ ــ ــ ــــه فــ ــ ــ ــ ــ ــــــن قتلـ ــ ــ ــ ــــــة مـ ــ ــ ــ ــــــن جهــ ــ ــ ــ ــــــه مـ ــ ــ ــ ــــــاق روحـ ــ ــ ــ ــــــه وإزهــ ــ ــ ــ ــــــرحهم بقتلـ ــ ــ ــ وفـ

. ل مرادهم ولتعـذر االقتـصاص لـذهاب حملـه ولرفـضهم للديـة كـام مـربحصو
 .واهللا تعاىل أعلم




  ٢٠٢  

 

 

ُمـــاحكم أخـــذ املــــاء مـــن املــــرشوع مـــن خلــــف العـــداد ، والــــرشب منـــه أو الوضــــوء  ّ
 واالغتسال به ؟

 : ذلـك ممــا ال جيــوز أخـذ املـاء وال الكهربـاء وال غـري
ــــــن  ــــــإذن مــ ــــــسة إال بــ ــــــة أو مؤســ ــــــع رشكـ ــــــة مــ ــــــد أو اتفاقيــ ــــــه مــــــــشرتكون بعقـ ــــــاس فيــ ُالنـ
أصحاب الشأن أو يسلم ما يلزمه مقابل ذلك ، وأقل ما يقال يف املسألة أهنا 

 .واهللا أعلم. افون عند الشبهات شبهة واملؤمنون وق

 

ــــــرة ــ ــــــذ أجــ ــ ــــــوميني بأخـ ــ ــــــوظفني احلكــ ــ ــــــــض املـ ــــــوم بعــ ــ ــــــحاب يقـ ــ ــــــواطنني أصــ ــ ــــــن املــ ــ  مـ
ــــــــصوير أوراق أو  ــ ــ ــــــم كتــ ــ ــ ــ ــــــدمات هلـ ــ ــ ــ ــــــامل وخــ ــ ــ ــ ــــــل أعـ ــ ــ ــ ــــا مقابــ ــ ــ ــ ــ ــــــول بأهنـ ــ ــ ــ ــــــامالت ويقــ ــ ــ ــ املعـ
ــــــة  ــــــداخل املعاملــ ــــــر بمـ ــــــه أكثـ ــــــسه ملعرفتـ ــــــة بنفــ ــــــارشة املعاملـ ــــــة ، أو مبـ تـــــــرسيع معاملـ

 وخمارجها ؟ فام هي الضوابط يف هذه املسألة ؟

: عـىل ٍال جيـوز للموظـف أن يأخـذ أجـرة مـن أحـد 
ــــــن اختــــــــصاصه ــ ــــــه ومـ ــــــــف فيــ ــــــاهو موظـ ــــــاز مــ ــ ــــام بإنجـ ــ ــــــل القيــ ــ ــــــان يف مقابـ ــــا إذا كــ ــ ــ ّ، أمـ

ــ ــ ــ ــــــذ ةمعاملــ ــ ــــــأس بأخـ ــ ــــــال بـ ــ ــــــدا فـ ــــــــك جهــ ــــــبيل ذلـ ــ ــــــذل يف سـ ــ ــــــيام ال خيــــــــصه ويبـ ــ ــــــاس فـ ــ ً النـ
 ..واهللا تعاىل أعلم . األجرة عىل ذلك 




 ٢٠٣ 

 

 

أرسة مـــضطرة تعــــيش يف غرفـــة واحــــدة ال جيـــدون غريهــــا، ينـــام األخ وتنــــام 
 فام قول الرشع يف املسألة؟ . خوات يف هذه الغرفةاأل

 : ما داموا عاجزين عن احلصول عىل غرفة أخرى
فـــال بـــأس بــــأن ينـــاموا يف غرفــــة واحـــدة ، فعنـــد الــــرضورات تبـــاح املحظــــورات ، 

 . واهللا أعلم. َرشط أن يكونوا من أهل احلياء والعفة والنزاهة

 

ّأحــد املنـــشدين املــؤثرين يف الـــساحة، أراد أن خيــرج أعاملـــه القادمــة يف حلـــة أهبـــى، 

رســـالة –ًوصــورة أمجـــل وأكثــر جـــذبا، كــل ذلـــك مـــن أجــل أن تـــصل رســالته الـــسامية 

 . إىل رشحية أكرب من الناس-العدل والتوحيد ونرش الفضيلة يف املجتمع

ُتتمثــــــــــــل هــــــــــــذه احللــــــــــــة يف َ  إيــــــــــــراد أصــــــــــــوات مــــــــــــصاحبة لــــــــــــصوت املنــــــــــــشد كخلفيــــــــــــة ، أو ُ

ّمكملــــــــة للحــــــــن، أو إيــــــــراد موســــــــيقى بــــــــسيطة وغـــــــــري باعثــــــــة عــــــــىل حتريــــــــك الغرائــــــــز ومـــــــــا  ّ
شـــــابه، تقـــــوم مقـــــام تلـــــك األصـــــوات، وكــــــذا اإليقـــــاع البـــــسيط فهـــــل جيـــــوز ذلـــــك؟ أفتونــــــا 

عافـــــاكم اهللا مـــــع العلـــــم بــــــأن أعـــــامل هـــــذا املبـــــدع وأمثالــــــه صـــــارت تـــــشكل لـــــدى الــــــشباب 

ًديال يتجهــــــــــون نحــــــــــوه يف مقابــــــــــل أغـــــــــاين الفحــــــــــش والــــــــــسفور، واخلالعــــــــــة والفجــــــــــور، بـــــــــ

 .ّواملعاين املدمرة حلياء املجتمع وأخالقه

:  ال بـأس بالنـشيد الـذي فيـه ذكـر اهللا ومـدح رسـول




  ٢٠٤  

 

ــــــصائد اهللا  ــ ــ ــــــن القــ ــ ــ ــــــدين مـ ــ ــ ــــيم الـ ــ ــ ــ ــــــه تعظــ ــ ــ ــــا فيـ ــ ــ ــ ــــــدائحُ، ومـ ــ ــ ــــــاس واملـ ــ ــ ــــــسنة ، وال بــ ــ ــ  احلـ
ًنـشيد مــن األصــوات املــرددة والتـي تزيــده حــسنا ونفــوذا كـذلك بــام يــصاحب ال ً

ٍيف قلـــوب الـــسامعني ، الســـيام إذا كـــان الغـــرض إيـــصال رســـالة إىل النـــاس بنـــرش  َ ُ
ِّفائــدة ، وســـد فـــراغ روحـــي كبــري يعـــاين منـــه الكثـــري مــن النـــاس ال ســـيام الـــشباب  ِّ

 . واهللا تعاىل أعلم. منهم ، أما املوسيقى فاألوىل الرتك

 

ــــــغرهم ودون أن  ــــــذ صــ ــــاء الــــــــضباط منــ ــ ــــــي تــــــــرصف ألبنــ ــــــم الراوتــــــــب التــ ــــــا حكــ مــ
ــــــــب  ــ ــ ــ ــــــوفري رواتـ ــ ــ ــ ــ ــــــم تـ ــ ــ ــ ــــــن حقهــ ــ ــ ــ ــ ــــــدون ومـ ــ ــ ــ ــــــون ويكــ ــ ــ ــ ــ ــــاء يعملـ ــ ــ ــ ــ ــــــة أن اآلبــ ــ ــ ــ ــ ــــــوا بحجـ ــ ــ ــ يعملــ

 من حقهم ألن هذا مال الدولة؟؟: ألبنائهم كام أن هناك من يقول

 :دولة عسكريني الدولة إنام تعطي الراتب ملوظفي ال
ــــــذ  ــــــة ، فمــــــن أخـ ــــــدين أو مثبتــــــني يف الـــــــسلك الــــــوظيفي يف الدولـ ومــــــدنيني ومتقاعـ
ــــــي أو  ــ ــ ــــــربر رشعـ ــ ــــــدون مــ ــ ــــــل بــ ــ ــــــو ال يعمــ ــ ــــــة وهــ ــ ــــــــف يف الدولــ ــــــه موظــ ــ ــــة أنــ ــ ــ ــــا بحجــ ــ ــ ًراتبــ

، وأي  فيــه مــن التحايــل عــىل املــال العـــامقــانوين فهــو حــرام وال جيــوز لــه ذلــك ملــا
ب الـرشوط املوجـودة موظف يف الدولة شمله قانون األجور واملرتبـات حـس

واهللا تعاىل .. ب الوفاء بهًيف القانون الذي يعترب عقدا بني الدولة واملوظفني جي
 .أعلم




 ٢٠٥ 

 

  

 ما حكم رشب الشيشة وغريها من أنواع الدخان؟

: ًالــدخان شيــشة كــان أم غريهــا فيــه خــالف بـــني
ُوُحيــرم﴿ًستدال بقولــه تعـــاىل العلــامء ؛ فمــنهم مــن ذهــب إىل التحــريم مــ ِّ َ ُعلـــيهم َ ِ ْ َ َ 

ــــث ـ ـ ــ َاخلبآئ ِ َ َ ــــالوا ﴾ْ ــ ــــــبب :  ، قـ ــــــه ســ ــــا أنــ ــ ــــــد ثبــــــــت علميـ ــــــدخان ، فقـ ــــــن اخلبائـــــــث الــ ًومــ
 .رئييس ألمراض الرسطان والقلب وجتلط الرشايني 

َوال﴿:واسـتدلوا بقولـه تعــاىل  ْتقتلــوا َ ُ ُْ فــسُكم َ ْأ َ ُ َّإن َ َا ِ َكــان ّ ْبُكــم َ ًرحــيام ِ ِ َ ﴾ ، 
ــــــدخان  ــ ــ ــــــأن والــ ــ ــ ــ ــــــوت فكـ ــ ــ ــ ــــــؤدي إىل املـ ــ ــ ــــــو يــ ــ ــ ــ ــــــراض فهـ ــ ــ ــــــذه األمــ ــ ــ ــ ــــــبب هلـ ــ ــ ــ ــــــو سـ ــ ــ ــــــــث هــ ــ ــ حيـ

 .اإلنسان يقتل نفسه السيام بعد تأكيد علامء الطب عىل ذلك 

َوال﴿ًواسـتدلوا أيــضا بقولــه تعــاىل  ْتبــذر َ ِّ َ ًتبــذيرا ُ ِ ْ َّإن َ َاملبــذرين ِ َِ ِّ ُ ْكــانوا ْ ُ ن َ َإخــوا َ ْ ِ 

ِالشياطني ِ َ َوكـان َّ َ ُالـشيطان َ َ ْ ِلربـه َّ ِِّ ًكفـورا َ ُ  ووضـع املـال يف الـدخان تبـذير إذ ال  ،﴾َ
 .فائدة منه إال الرضر 

َّقل ال ﴿: ًومن العلامء من ذهب إىل حليته وجوازه مستدال بقوله تعاىل  ُ

ْأجد يف ما أوحي إيل حمرما عىل طاعم يطعمه إال أن يُكون ميتة أو دما مسفوحا أو  ً َ ْ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ُ َُ ً َ ْ ٍ َْ َّ ً َ ُ ً َّ َ ََ َُّ ِ ِِ َِ ََ َ ُ َّ
ِ ِ

ِحلم خ َ ْ ِنزير فإنه رجس أو فسقا أهـل لغـري اهللا بـهَ ِ ِِ ِ ِ ْ َ َّ ً َِ ُ َْ ْ ٌ ْ ُِ َّ ِ ٍ  والـدخان مل يـرد ضـمن مـا ﴾ ِ
 .نصت عليه اآلية وان األصل يف األشياء اإلباحة

واملتأمـــــل ألدلـــــة الفـــــريقني جيـــــد أن أدلـــــة املحـــــرمني أقـــــوى مـــــن أدلـــــة املجيــــــزين 




  ٢٠٦  

 

ًال عـــىل اإلباحــــة ، وكـــون الـــدخان مل يــــذكر يف اآليـــة الكريمـــة ال يعــــد دلـــيوأرجـــح
 .التبذيرفقد ذكر ضمن أدلة أخرى حلكاية حتريم اخلبائث وآية النهي عن 

ــــــون  ــ ــ ــ ــ ــــــبهة واملؤمنــ ــ ــ ــ ــ ــــــون شــ ــ ــ ــ ــ ــــا أن يكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن حرامـ ــــ ــ ــ ــــــدخان إن مل يكــ ــ ــ ــ ــ ــــــل يشء يف الــ ــ ــ ــ ــ ًوأقـ
 .وقافون عند الشبهات ومن فعل ذلك فقد استربأ لدينه واهللا تعاىل أعلم 

 

فقــــــة أم تركـــــة ؟؟ وملـــــن يكـــــون مــــــن بعـــــد وفـــــاة صــــــاحب الراتـــــب يعتـــــرب نهـــــل 
 الراتب ؟؟

:  الراتــب عطـاء مــن الدولــة ملـن كــان املتــويف يعولــه
ًوليس مرياثا خيلفه املتويف بحيث يعامـل معاملـة املـرياث ؛ وقـد نـص القـانون 
ــــــإن  ــ ــ ــــــــب فـ ــــــستحق املرتــ ــ ــــــوفر يف مــ ــ ــــــــب أن تتــ ــــا جيــ ــ ــ ــــــــرتط رشوطــ ــــــستحقه واشــ ــ ــــــىل مــ ــ ًعــ

ٍيشء له فيه ويصادر الراتب إىل خزينة الدولة حينئذ وهذا نص عدمت فال 

ــــــادة  ــ ــ ــ ــــــانون يف املــ ــ ــ ــ ــــــم ٦٤القــ ــ ــ ــ ــــــة رقــ ــ ــ ــ ــــــات االجتامعيــ ــ ــ ــ ــــــانون التأمينــ ــ ــ ــ ــــــن قــ ــ ــ ــ ــــــسنة ) ٢٦( مــ ــ ــ ــ لــ
 . م باختصار مع تغيري بعض األلفاظ من دون إخالل باملعنى ١٩٩١

ــــــويض إىل  ــ ــ ــــــاش أو التعــ ــ ــ ــــــؤول املعـ ــ ــ ــــــاش يـ ــ ــ ــــــاحب املعـ ــ ــ ــــــــه صــ ــ ــــــؤمن عليـ ــ ــ ــــــوىف املـ ــ ــ ّإذا تـ
  ألحكام هذا القانون ويوزع عليهم بالتساوي ًاملستحقني طبقا

 : ييل يشرتط يف املستحقني ما) ٦٥(املادة 

  .أن يتوىف الزوج أو الزوجة صاحب املعاش ومها يف عقد الزوجية -١




 ٢٠٧ 

 

ــــــن  -٢ ــ ــ ــــــاجزا عــ ــ ــ ــــــــب عــ ــ ــــا راتـ ــ ــ ــ ــــــه وهلــ ــ ــ ــــــه عنــ ــ ــ ــــــــت زوجتـ ــ ــــــزوج إذا توفــ ــ ــ ــــــون الــ ــ ــ ًأن  يكـ
  .ًالكسب فقريا ال راتب له من الدولة غري راتب زوجته

ويستثنى من ذلك ) ١٨(ن األبناء أو األخوة قد بلغوا سن أن ال يكو -٣
) ٢١(العـــاجز عـــن الكــــسب وطالـــب العلـــم يف التعلــــيم الثـــانوي إىل ســــن 

 .)٢٦(واجلامعي إىل سن 

 .أال تكون البنات أو األخوات متزوجات -٤

ــــــون  -٥ ــ ــ ــ ــ ــــــوىف وأن يكــ ــ ــ ــ ــ ــــــري أب املتــ ــ ــ ــ ــ ــــــر غــ ــ ــ ــ ــ ــــــل آخــ ــ ــ ــ ــ ــــــة برجــ ــ ــ ــ ــ ــــــون األم متزوجــ ــ ــ ــ ــ أال تكــ
  .املتوىف يعوهلا

  .يف كان يعول والدهأن يثبت أن املتو -٦

 .أن يثبت أن املتويف كان يعول إخوته -٧

ــــــاش ــــــة الســــــتحقاق املعـ ــــــة العجــــــز املوجبـ ــــــذه ..ومــــــن الـــــــرشوط اســــــتمرار حالـ هـ
 . خالصة مواد القانون املعمول هبا يف استحقاق املعاش املرتب 
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