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 مقجمة
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

رفع اإلسبلـ قيسة العمع عاليا، فإذا أردت أف تعخؼ هللا فاشمب العمع ، فختبة العمع أعمى الختب ، وإف العمع ال 
يعصيظ بعزو إال إذا أعصيتو كمظ ، فحزػر خصبة الجسعة جيج ججًا وىي فخيزة ال شظ فييا ، ولكغ ال 

ع إلى كبلـ ُيمقى في ساعة ، البج مغ حزػر مجالذ العمع، البج مغ أف يكفي أف تدتسع مغ أسبػع إلى أسبػ 
ووعيجه ، أف تعخؼ حبللو تعخؼ كتاب هللا عمى ماذا يشصػؼ ، أف تعخؼ أمخه ونييو ، أف تعخؼ وعجه 

، البج مغ أف تعخؼ سشة رسػؿ هللا ، البج مغ أف تعخؼ سيخة رسػؿ هللا، البج مغ أف تعتقج العقيجة وحخامو
 ة ، لساذا أنت في الجنيا ؟ أيغ كشت ؟ ولساذا ؟ وإلى أيغ؟ شمب العمع فخض عيغ عمى كل مدمع ، الرحيح

ال تقل : أنا لدت مخترًا بذؤوف الجيغ ، أنا 
أعسل في الحقل الفبلني ، ىحا كبلـ ال يقبل ، 

 . فصمب العمع فخيزة عمى كل مدمع
ىحا فيسا يتعمق بالعمـػ األساسية في اإلسبلـ، 

اإلنداف أحيانا في فخوع ىحا الجيغ  لكغ يمجأ
وفي دقائقو وتفريبلتو إلى الفقياء كي يفتػنو 
فيسا ال يعمع وىشا يأتي دور الفقيو الرادؽ 

 .الرجوؽ 
العمـػ الجيشية عمـػ كثيخة ججًا، عمـػ أدوات، عمـػ فخعية، عمـػ فقيية، ما مغ مػضػع عمى اإلشبلؽ أخصخ 

غ مػضػع الحبلؿ و الحخاـ ، ألف اإلنداف إذا اقتخؼ الحخاـ كاف الحخاـ في حياة السؤمغ بعج إيسانو باهلل م
 .حجابًا بيشو وبيغ هللا

القاعجة األولى في الحبلؿ والحخاـ أف األصل في األشياء اإلباحة ما لع يخد نز صحيح صخيح مغ قبل هللا 
ع الحبلؿ والحخاـ ال يدتصيع إنداف كائغ مغ عد وجل في كتابو، أو مغ دواـ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في سشتو، لحلظ مػضػ 

  .كاف أف يقػؿ لظ ىحا حبلؿ وىحا حخاـ إال بالجليل
أكثخ كبلـ أسسعو أستاذ قالػا: ىحا الذيء حخاـ، أيغ الجليل؟ ليذ تحميل الحخاـ أو ليذ تحخيع الحبلؿ بأقل 

 .حبلالً  إثسًا وخصخًا وانحخافًا مغ تحميل الحخاـ، سّياف أف تحمل حخامًا أو تحـخ
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مسا يؤسف لو أف ىشاؾ مغ يصمق كمسة حخاـ أو حبلؿ جدافا دوف دليل مع أف أكبخ معرية عمى اإلشبلؽ 
ؿ الشرػص، أف تمػؼ عشق  "وأف تقػلػا عمى هللا ما ال تعمسػف"، أؼ أف تحمل حخامًا أو تحـخ حبلاًل، أف تؤوِّ

 .الشرػص لسرمحتظ، لسغانسظ، لسكاسبظ، أنت تذػِّه الحقيقة
 .تحميل والتحخيع ىػ الحؼ حممو هللا وحخمو هللافال

كبلـ األشخاص ال يحمل حخامًا، وال يحـخ حبلاًل، والتحميل والتحخيع مغ حق هللا وحجه، األنبياء يبمغػف، 
 .والعمساء يبيشػف، والسذخع ىػ هللا، ىحه قػاعج خصيخة وأساسية في عمـػ الجيغ

خؾ، اإلنداف بحاجة إلى خبيخ في أمػر الجنيا، وبحاجة إلى خبيخ إف تحخيع الحبلؿ أو تحميل الحخاـ قخيغ الذ
  :في أمػر اآلخخة، فاسأؿ بو خبيخاً 

ْكِخ ِإْف ُكْشُتْع اَل َتْعَمُسػَف ﴾  ﴿ َفاْسَأُلػا َأْىَل الحِّ
 ]43سػرة الشحل: [

خع فأنت أمخ آخخ ميع يتعمق بسغ يدأؿ ويدتفتي فمسجخد أف تصخح مػضػعًا عمى بداط البحث بت فيو الذ
 .تشفي عغ نفدظ اإليساف ولحلظ تحخيع الحبلؿ قانػف الذخؾ، وتحميل الحخاـ قانػف الذخؾ

أما فيسا يتعمق بالتحايل عمى الحخاـ ، فيحا 
األمخ حخاـ قصعا وىػ فعل الييػد كسا أنبأنا هللا 
عشيع، ماذا فعل الييػد؟ حـخ هللا عمييع الريج 

لبحخ يـػ يـػ الدبت، فجعمػا حفخًا عمى شاشئ ا
الجسعة تأتي الحيتاف إلى ىحه الحفخ، الجسعة 
مداًء يغمقػف شخيق العػدة، الحيتاف حرخت 
في ىحه األحػاض، يرصادونيا يـػ األحج، هللا 
عد وجل ذكخ ىحا في القخآف الكخيع، وكل 

الذيء وىػ إنداف يحتاؿ عمى الحخاـ واقع في الحخاـ نفدو وىػ ال يذعخ، وىػ غبي، ألف هللا الحؼ حـخ ىحا 
  .يخاؾ

ىحا باب الحيل الذخعية و االسع األصح الحيل غيخ الذخعية، ومغ ذلظ تدسية الذيء بغيخ اسسو وتغييخ 
 .صػرتو مع بقاء حقيقتو
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مثبًل ماذا يدسي الشاس الخسخ؟ مذخوبات روحية غيخ القيع الخوحية، ماذا يدسػف الخبا؟ فائجة، ماذا يدسػف 
لخميع اسسو فغ، والخسخ اسسو مذخوبات روحية، والخبا اسسيا فائجة، لػ غيخت الفشػف الداقصة؟ فغ. العسل ا

 .االسع الحقيقة ثابتة إذًا التحايل عمى الحخاـ حخاـ

اآلف ىؤالء الحيغ يمعبػف بجيغ هللا، ىؤالء الحيغ ُيِحمُّػف الحخاـ ويحخِّمػف الحبلؿ، ىؤالء الحيغ يتكمَّسػف بسا ال 
  : ػف، ىؤالء يقػؿ هللا عشيعيعمسػف، يفتػف بسا ال يعمس

ًا َقِميبًل َفَػْيٌل َلُيْع ِمسَّا َكَتَبْت ﴿ َفَػْيٌل ِلمَِّحيَغ َيْكُتُبػَف اْلِكَتاَب ِبَأْيِجيِيْع ُثعَّ َيُقػُلػَف َىَحا ِمْغ ِعْشِج َّللاَِّ ِلَيْذَتُخوا ِبِو َثَسش
 ﴾ (79َأْيِجيِيْع َوَوْيٌل َلُيْع ِمسَّا َيْكِدُبػَف )

  ]79ة البقخة: سػر  [

أحيانًا تقـػ مرمحة اإلنداف عمى أف يبتجع في الجيغ ابتجاعًا ما أندؿ هللا بو مغ سمصاف، يبتجع في الجيغ 
لُيحّرل السكاسب الجنيػيَّة، ىؤالء الحيغ يبتجعػف محاىب ليذ ليا أصل في الجيغ، يبتجعػف فتاوػ ليذ ليا 

دَّ وجل، مثبًل فػائج البشػؾ ليدت فػائج إنيا عػائج، فتػػ أصل في الجيغ، ُيِحمُّػف بعس ما حخَّمو هللا ع
ترجرىا جية معتسجة في الفتػػ تبيِّغ أف أكل ماؿ الخبا حبلؿ، ىؤالء الحيغ يعمسػف الحقيقة ويفتػف بخبلؼ ما 

 .يعمسػف، شبعًا مػجػدوف عشج الييػد، ومػجػدوف عشج كل ديغٍ 
ل لمشاس  يشصمق بعزيع مغ أنو يحاوؿ أف يَديِّ
أمػر حياتيع لسكاسب دنيػية فيرجر فتػػ، 
ىحه مدسػح بيا، وىحه مدسػح بيا، وىحه 
مدسػح بيا، لع يبق شيء مغ الجيغ. ىحا 
الكياف الستساسظ، ىحه القمعة الرامجة أصبحت 
رمبًل، تبًل مغ الخمل، فانتيى الجيغ، فأخصخ 
شيء ىحا الحؼ يفتي بغيخ عمع، أو الحؼ يفتي 

الجنيا، مغ أجل بخبلؼ ما يعمع مغ أجل 
ـ وال  مكاسب دنيػيَّة، ىحا اإلنداف الحؼ يبيُع ديشو بُجنياه، يبيع ديشو بعخٍض مغ الجنيا قميل، بعخٍض ال يقجِّ

 .يؤخَّخ
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الذيء الُسبلحع ىػ أنو كمَّسا اشتجَّ ضغط الشاس عمى بعس العمساء، ىؤالء العمساء بجؿ أف يخفعػا الشاس إلى 
إلى مدتػػ الشاس، لجرجة أف إندانًا كاف يجيخ مدبحًا مختمصًا أقاـ ذات مخة فيو  مدتػػ الذخع ييبصػف بالجيغ

مػلجًا، ودعا أناسًا تكمَّسػا، وأثَشػا، ومجحػا، ىحا ماذا يفعل ؟ ىحا يختكب أكبخ معرية، يجيخ مدبحًا مختمصًا 
لسػلج في السدبح نفدو، نداًء ورجااًل شبو عخايا يدبحػف مع بعزيع بعزًا، ومع ذلظ يقيع احتفااًل بعيج ا

ويجعػ مغ يتكمَّع ويثشي عميو، ىؤالء الحيغ يستيشػف الجيغ، فالسذكمة أنو بجؿ أف نختفع بالشاس إلى مدتػػ 
الذخيعة أصبحشا نيبط بالجيغ إلى مدتػػ الشاس، فيحه مذخوعة، وىحه فييا فتػػ، وىحه فييا رأؼ ضعيف 

حيغ صار الغشاء، والسػسيقى، والتسثيل، كل ىحا مدسػح، ُيجيدىا، وىحه بمػػ عامَّة فساذا نفعل ؟ بعج 
واالختبلط، وأكل الساؿ الحخاـ، والخبا، والفػائج، لع يبق شيء، حتى الرحػف صارت مدسػحة، مذكمة كبيخة 

 .ججاً 
دعو كل إنداٍف يمعب بجيغ هللا يتَػعَّجه هللا عدَّ وجل باليبلؾ، فإيَّاؾ أف تقتخب مغ ديغ هللا، دعو في الدساء، 

في عميائو، دعو في صفائو، دعو في نقائو، ال تدتخجمو وسيمًة لسكاسب دنيػيَّة، ال تذتِخ بو ثسشًا قميبًل، ال 
تتاجخ بالجيغ، ال تتخح الجيغ َمِصيًَّة لمجنيا، ىحا فداد كبيخ ججًا عشج هللا عدَّ وجل، فيجب أف تعمع مغ ىػ 

  .الصخؼ اآلخخ
ياىع وإف أرادوا بيع بيت سألػا أكثخ مغ شخز ليحرمػا أعمى سعخ أما معطع الشاس فيع حخيرػف عمى دن

فمساذا في أمػر الجيغ يكتفػف بفتػػ واحجة، بعاِلع واحج، بسقالة في مجمة وانتيى األمخ ؟ معظ فتػػ ومختاح 
  .ولكشظ ال تشجػ مغ عحاب هللا

ب الخبخاء، تدأؿ فبلنًا وفبلنًا، لساذا في أمخ د بفتػػ يشظ ال تدأؿ ؟ لساذا تكتفي أنت في أمخ دنياؾ تعحِّ
ة مرادرواحجة  ؟ إف كشت حخيرًا عمى ديشظ يشبغي أف تدأؿ ِعجَّ

 اآلف بعس السدمسيغ يختكب الكبائخ ويقػؿ لظ: أمِّة محسَّج مخحػمة، مغ قاؿ لظ ذلظ ؟ 
ي، أيغ خي خيَّتشا ؟ انتيت نحغ إف لع نأمخ بالسعخوؼ، ولع نشَو عغ الُسشكخ، ولع نؤمغ باهلل اإليساف الُسَشجِّ

 .خيخيَّتشا، أصبحشا أمٌَّة كبقيَّة األمع
األمخ األخيخ أتسشى عمى كل إنداف قبل أف يدج نفدو فيسا يزصخه إلى استفتاء ىحا العالع وذاؾ، قبل أف 
يصمق األيساف جدافا ثع يبحث ليا عغ فتػػ، قبل أف يختكب حساقة فيبحث ليا عغ مخخج عشج الفقياء، أف 

 .ة والعقليتحمى بالحكس
 
 
 



 5 مكدمة

  :يقػؿ ابغ عباس عغ أيساف الصبلؽ التي يصمقيا بعس الخجاؿ عمى زوجاتيع ألتفو األسباب
 <<."أيختكب أحجكع أحسػقتو ثع يقػؿ: "يا ابغ عباس، يا ابغ عباس>> 

خبلؿ األعػاـ التي تجاوزت الخسذ وثبلثيغ عاما مغ الجعػة إلى هللا تػجو الكثيخ مغ اإلخػة باألسئمة إلى 
لجكتػر دمحم راتب الشابمدي، فارتأيشا أف نزع كل األسئمة والفتاوػ التي أفتى بيا الجكتػر ضسغ كتاب جامع ا

عدى أف تعع الفائجة عمى كل مغ يقخؤه حيث تع فيو تجاوز الستكخر مغ األسئمة باإلضافة إلى تبػيب الفتاوػ 
 -القخآف -السعامبلت -العبادات -يجةبصخيقة تديل عمى القارغ إيجاد شمبو حيث قدست الفتاوػ إلى العق

الجياد ثع  -الجعػة -اإلعجاز العمسي -الصب -الخؤػ واألحبلـ -األخبلؽ والتدكية -األصػؿ -الحجيث
 .مدائل متفخقة أخخػ 

  .نأمل أف يجج القارغ في ىحا الكتاب مبتغاه وأف يجج فيو اإلجابة عغ تداؤالتو وهللا مغ وراء القرج

 سيغوالحسج  رب العال

 

 

 

 

 



 6 الباب األول : العكيدة 

 الباب األول : العقيدة

 الفصل األول : اإلمياٌ باهلل

 الفصل الثاىي : األمساء و الصفات 

 الفصل الثالث : اجلية و اليار

 الفصل الزابع : املالئهة و اجلً

 الفصل اخلامط : الزصل 

 الفصل الضادظ : الكضاء و الكدر

 خز و أعزاط الضاعةالفصل الضابع : اليوو اآل

  امً : بدء اخلللالفصل الث

 الفصل التاصع :  صؤال الكرب

 التونل واألخذ باألصباب: الفصل العاعز 

 آراء العلناء والفكَاء : الفصل احلادي عغز

 الضخز :  الفصل الثاىي عغز

 الهتب الضناوية :  الفصل الثالث عغز
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 الفرل األوؿ : اإليساف با

: أحاديث كثيخة تتحجث عغ ندوؿ هللا في  001فتػى ال -اإليساف با  –العقيجة  -الفتاوى 
 الثمث األخيخ مغ الميل فكيف يكػف الشدوؿ ؟

 

 الدؤاؿ:
ىشاؾ حجيث عغ الخسػؿ صل هللا عمية وسمع يقػؿ بسا معشاه ) أف هللا جل عبله يشدؿ في ثمث الميل إلى 

الميل في الكخة األرضية دائع أذا  أف  سؤالي أنا ىػ: و الدساء الجنيا ويقػؿ ىل مغ سائل أوداعي فأجيبو؟ (
انتيى الميل مغ نرف الكخة األرضية أصبح في الشرف الثاني مشيا فكيف يكػف ندوؿ هللا جل عبله في ىحه 

 الحالة؟ 
 

 الجػاب: 
وعسػمًا  ، أجيبظ بجػاب اإلماـ مالظ الشدوؿ معمـػ والكيف مجيػؿ واإليساف بو واجب والدؤاؿ عشو بجعة

لدماف والسكاف أف يحتكع إلى قػانيغ الدماف والسكاف فيحه القػانيغ تحكسشا لكشيا ال تحكسو كيف تخيج لخالق ا
 هلالج لج.

 

: إذا كانت اليجاية مغ هللا عد وجل فيل  002الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 
 الزبللة مشو أيزًا؟.

 

 الدؤاؿ:
تعامل مع كل انداف عمى حجة، فيفتح عمى قمب وبريخة فبلف ىل هللا يخيج الجسيع أف ييتجوا ويخمرػا فتخاه ي

وفبلف فيتاثخوا بسػعطة ما أو بحجيث ما، أو يخسل لو صجيق يشبيو ويحكخه. و ربسا يكػف اإلنداف ضااًل ججًا 
يسذي وراء أىػائو فيل هللا يديجه ضبلاًل ويقري قمبو فيتخكو ىائسًا في ضبللو ويختع عمى بريختو إلى مػتو 

 جخل فيتعامل معو مثل األب الحشػف ويحاوؿ بذتى الصخؽ أف يفتح عيشيو إلى شخيق اليجػ.أو يت
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 و كسا أف اليجاية مغ هللا فيل الزبللة مغ هللا أيزًا ؟ عحرًا عمى جيمي إف كشت مخصئًا لحلظ أنا أسأؿ.
 قاؿ تعالى:  : آليات الستعمقة بالسػضػع. مثبلً وأخيخًا أرجػ مغ فزيمتكع أف تػضحػا ا

ُ َعَمى ِعْمٍع َوَخَتَع َعَمى َسْسِعِو َوَقْمِبِو َوَجَعَل عَ  َمى َبَرخِِه ِغَذاَوًة َفَسْغ ﴿ َأَفَخَأْيَت َمِغ اتََّخَح ِإَلَيُو َىَػاُه َوَأَضمَُّو َّللاَّ
 َيْيِجيِو ِمْغ َبْعِج َّللاَِّ َأَفبَل َتَحكَُّخوَف ﴾

 وقاؿ تعالى: 

ُ َعَمٰى ُقُمػِبيعْ  ِخِىْع ِغَذاَوٌة َوَلُيْع َعَحاٌب عِطيٌع ﴾ ﴿ َخَتَع ٱَّللَّ  َوَعَمٰى َسْسِعِيْع َوَعَمٰى َأْبرَٰ
 

 :الجػاب
 قاؿ تعالى: 

ُ ُيِخيُج َأْف َيُتػَب َعَمْيُكْع..... ﴾  ﴿ َوَّللاَّ
 فاهلل تعالى ال يخيج لعباده وال يخضى ليع إال اليجاية قاؿ تعالى: 

 َعْشُكْع َواَل َيْخَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَخ َوِإْف َتْذُكُخوا َيْخَضُو َلُكْع ﴾ ﴿ ِإْف َتْكُفُخوا َفِإفَّ َّللاََّ َغِشي  
لكغ حيشسا يختار اإلنداف شخيق الزبلؿ فإف هللا يؤدبو وقج يخسل لو مغ السرائب ما يحسمو عمى تخؾ تمظ 

تياره ويطيخ عسمو السعرية والعػدة إلى ربو فإف أصخ عمى شخيق الزبلؿ سسح هللا لو بو أخيخًا ليحخر اخ
فالزبللة التي مغ هللا ىي الزبللة الجدائية السبشية عمى ضبلؿ اختيارؼ قاؿ تعالى: ) َفَمسَّا َزاُغػا َأَزاَغ َّللاَُّ 
ُقُمػَبُيْع (. إذ ال يعقل وال يرح أف يقع في ممظ هللا ما ال يدسح بو هللا وبالصخيقة نفديا تدتصيع أف تفدخ ختع 

لكافخ إذ إنو ختع حكسي ناتج عغ أف ىحا الكافخ امتشع عغ قبػؿ الحق ورفس االستساع هللا عمى قمب وسسع ا
 إليو فختع هللا عمى قمبو وسسعو جداء لو.

 

 

 

 

 



 9 الفصل االول : اإلمياٌ باهللالباب االول : 

 : ىل يكفخ مغ قاؿ إف هللا في الدساء ؟ 003الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 
 

 دؤاؿ : ال
 ىل يكفخ مغ قاؿ إف هللا في الدساء ؟.

 

 ػاب: الج
كيف يكفخ وهللا يقػؿ )أأمشتع مغ في الدساء (. والخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ ) ارحسػا مغ في األرض يخحسكع مغ في 
الدساء (. فسغ ىػ السػصػؼ بأنو في الدساء في اآلية والحجيث...؟ ومثل ىحه الشرػص عذخات. بل أكػف 

عمى مشدؿ القخآف، وعمى مغ عميو أندؿ القخآف  أكثخ صخاحة فأقػؿ: أخذى أف يقع في الكفخ مغ يدتجرؾ
 ويقػؿ هللا ليذ في الدساء...أأنتع أعمع أـ هللا....؟ 

 

: ما ذنب ىحا الجيل الحي تخب في مشدلو  004الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 
 ؟ في ذلظ ضمع عمى ذنب لع يقتخفو تخبية ال أخبلقية ومصالب بالعقيجة الرحيحة أليذ 

 

 الدؤاؿ:
ىحا الجيل مغ أمة اإلسبلـ قج وعي الجنيا و األمة مسدقة مذتتة و متفخقة باإلضافة إلى سػء التخبية السشدلية 
و السجرسية و العادات االجتساعية فمساذا يصالب ىحا الجيل بترحيح أخصاء عذخات األجياؿ التي سبقتو و 

لصفل يأخح ترخفات مغ حػؿ أليذ في ذلظ ضمع عمى ذنب ما ذنبو إذا ربي في مشدلو تخبية ال أخبلقية ألف ا
 لع يقتخفو.

 الجػاب: 
لمسدمع ثػابت وضػابط فػؽ السػروث وما تفخضو البيئة والعادات والتقاليج...والجيغ عسمية تغييخ مدتسخ نحػ 
) إنا األحدغ وفق أحكاـ الجيغ ...وال عحر ألحج في التقاعذ عغ ذلظ.ومسا نعاه هللا عمى الكفار قػليع 

 وججنا آباءنا...(.

 



 10 الفصل االول : اإلمياٌ باهللالباب االول : 

: ما ىػ الحل مغ أجل األسئمة السحيخة في  005الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 
 العقيجة والسؤدية لمذظ الفكخي ؟

 

 الدؤاؿ :
 عشجؼ بعس األسئمة لؤلستاذ راتب الشابمدي وأرجػ أف يقجـ لي إجابة وتفديخًا وشخحًا ليا: 

أصل الكػف بسا فيو ىػ العجـ ؟ وىل السادة والصاقة والدماف والسكاف أشياء متبلزمة ما الجليل عمى أف  -1
 الػجػد مع بعزيا دومًا؟ وإف كاف كحلظ فمساذا تتشاقز الصاقة في الكػف بسخور الدمغ ؟

 لساذا ما كاف وجػده ىػ األصل استحاؿ أف يصخأ عمييا عجـ أو تغييخ أو زيادة أو نقراف ؟ -2
               كػف الصبيعة ىي في ذاتيا تػجو سمػكيا وتفاعبلتيا ؟لساذا ال ت -3
 كيف أصل إلى درجة القشاعة الفكخية ثع اليقيغ ثع اإلسبلـ ثع اإليساف ؟ -4
 وىػ الدؤاؿ األخيخ واألىع أني أشعخ باليأس الفكخؼ فسا ىػ الدبيل لمتخمز مغ ىحا اليأس ؟  -5

 الجػاب:
األخيخيغ , فأقػؿ ال يسكغ أف ترل إلى )اليقيغ واإلسبلـ واإليساف ( كسا  أقترخ في الجػاب عغ الدؤاليغ

ذكخت ,ولغ يدوؿ عشظ )اليأس الفكخؼ ( كسا ذكخت..مادمت تذغل نفدظ وفكخؾ باألسئمة التي شخحت وما 
, ـ,وإلى اإليساف واليقيغ واإلسبل شابييا والتي مغ شأنيا أف تديج في حيختظ ويأسظ.والصخيق إلى هللا عد وجل

 ىػ كتاب هللا وسشة نبيو الرحيحة ففييسا اليجاية والكفاية والذفاء لسا في الرجور.

 

 

 

 

 

 



 11 الفصل االول : اإلمياٌ باهللالباب االول : 

: التذكيظ بإيساف مغ يقـػ بكل الػاجبات  006الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 
 الجيشية واألعساؿ الرالحة ؟

 

 الدؤاؿ:
اوؿ قجر إمكاني أف أكػف مدمسًا ممتدمًا لحلظ تخاني مشح أف وعيت عمى نفدي وأنا أصمي وأصـػ وأترجؽ وأح

أتشقل مغ مجمذ عمع إلى آخخ وخاصة درسي األحج والجسعة في جامع الشابمدي ودرسي االثشيغ والخسيذ 
في جامع اإليساف وىكحا حياتي البديصة تدتيمظ بيحا الذكل مغ البيت إلى العسل إلى دروس العمع إلى تمبية 

 د. حاجات البيت واألوال
أنا وزوجتي نحاوؿ قجر اإلمكاف أف نزبط حياتشا وفق الذخع في البيت وفي تخبية األوالد وفي العبلقة مع 
اآلخخيغ وكسا قمت سابقًا ىحا ىػ ممخز حياتي اليػمية حيث أف حمسشا أنا وزوجتي في الشياية ىػ أف يجخمشا 

 هللا في رحستو ويجخمشا الجشة.
كة التي أعسل بيا في ميسة خارجية إلى الخارج لسجة أشيخ وىشاؾ التقيت وفي العاـ الساضي أرسمتشي الذخ 

بقخيب لشا في تمظ البمجة. لقج سسعت مشو كبلمًا ندؿ عمى مدامعي كالراعقة, لقج أخبخني بأنشا جسيعًا كفارًا 
ب ىي مذخكػف ولع يدتثشي أحجًا عمى اإلشبلؽ وخز بالحكخ العمساء وسساىع عمساء الدبلشيغ.وكانت األسبا

 عجـ الحكع بسا أندؿ هللا وكػنشا راضيغ بيحا الحكع فشحغ كفار ومذخكيغ.
ؤمشيغ أـ في الرف  ِِ لقج اضصخبت حياتي أنا وزوجتي وبجأنا ندأؿ بعزشا في أؼ مػقع نحغ أفي صف الِع
األخخ. والدؤاؿ ىػ كيف أعخؼ نفدي ؟ وإف كشت كسا يقػلػف فكيف أصبح مؤمشًا ؟ أرجػ أف يكػف أحج 

 األحج حػؿ ىحا السػضػع.دروس 

 الجػاب:
 يقػؿ ربشا تبارؾ وتعالى :

 ﴿ وإف تصع أكثخ مغ في األرض يزمػؾ عغ سبيل هللا﴾
 )سػرة األنعاـ( 

ويـػ ُيجخل في اإلسبلـ ما ليذ مشو ، ويقحع فيو ما ىػ غخيب عغ ، بل ىػ مزاد لو ، تتأكج حقيقة أف ال 
كاف عميو سمف ىحه األمة ، وأنو ما مغ أحج إال ويؤخح مغ قػلو  استجابة إال لشجاء الػحييغ ، وال ديغ إال ما
 ويتخؾ إال السعرـػ وىػ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. 



 12 الفصل االول : اإلمياٌ باهللالباب االول : 

وكل مغ أتى بسا يخالف ما ذكخ فيػ مغ أصحاب الدبل التي ححرنا ربشا مغ اتباعيا والتي بيشيا رسػؿ هللا 
بغ مدعػد رضي هللا عشو قاؿ: )خط لشا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خصا وقاؿ: "" ىحا ملسو هيلع هللا ىلص بيانا شافيا في حجيث عبج هللا 

سبيل هللا "" ثع خط خصػشًا عغ يسيشو وعغ يداره وقاؿ: "" ىحه سبل عمى كل سبيل شيصاف يجعػ إليو "" ثع 
 قخأ:

اُكْع ِبِو َلَعمَُّكْع َتتَُّقػَف ﴿ َوَأفَّ َىَحا ِصَخاِشي ُمْدَتِقيسًا َفاتَِّبُعػُه َواَل َتتَِّبُعػا الد   َؽ ِبُكْع َعْغ َسِبيِمِو َذِلُكْع َوصَّ ُبَل َفَتَفخَّ
(153﴾) 

 )سػرة األنعاـ( 

فاستسخ في ما أنت عميو وزوجظ مغ شاعة هللا وأداء الػاجبات الجيشية وفعل الخيخات ,فأنت عمى خيخ إف 
 شاء هللا

شََّظ الَِّحيَغ اَل ُيػِقُشػَف )﴿ َفاْصِبْخ ِإفَّ َوْعَج َّللاَِّ َحق  َواَل   (﴾60 َيْدَتِخفَّ
)  )سػرة الخـو

 

 : ىل هللا مػجػد في كل مكاف ؟ 007الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 
 

 الدؤاؿ:
أود أف أسالظ يا شيخشا عغ صحة قػؿ أف هللا تعالى مػجػد في كل مكاف عمسا باني سالت عجة مذايخ 

 بايشة حتى أف بعزيع عجوىا جسمة كفخ ىجامة لمجيغ وأصػلو. وكانت أقػاليع مت

 : الجػاب
مدائل الجيغ كميا وبخاصة مدائل العقيجة تػقيفية ، أؼ يتػقف الكبلـ فييا عمى ما جاء مغ أدلة الػحييغ ، 
 القخآف والدشة الرحيحة...وكل خػض فييا خارج إشار الػحييغ فيػ مغ القػؿ عمى هللا بغيخ عمع ، وىػ مغ
كبائخ الحنػب وأعطسيا...وفي الكتاب والدشة نرػص كثيخة تجيب عغ ىحا التداؤؿ ، أقترخ عمى اآلتي 

 تجشبا لئلشالة:
 ػ قػؿ هللا تعالى: أأمشتع مغ في الدساء أف يخدف بكع األرض.

 
 



 13 الفصل االول : اإلمياٌ باهللالباب االول : 

 ػ قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: إرحسػا مغ في األرض يخحسكع مغ في الدساء.
 .ي و أنا أميغ مغ في الدساء ؟ يأتيشي خبخ الدساء صباحا و مداءػ وقػلو: أال تأمشػن

 ػ وقػلو في حجيث معاوية بغ الحكع الدمسي قاؿ:
كانت لي غشع بيغ أحج والجػانية فييا جارية لي ، فاشمعتيا ذات يـػ فإذا الحئب قج ذىب مشيا بذاة ، وأنا 

و فعطع ذلظ عمي فقمت: يا رسػؿ هللا صمى رجل مغ بشي آدـ فأسفت فرككتيا ، فأتيت الشبي فحكخت ذلظ ل
قالت: في الدساء ، قاؿ: ) مغ هللا عميو وسمع أفبل أعتقيا ؟ قاؿ: ) ادعيا ( فجعػتيا فقاؿ ليا: ) أيغ هللا ( 

 ػ وقػلو:  ، قاؿ: ) أعتقيا فإنيا مؤمشة؟ ( قالت: أنت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصأنا
امخأتو إلى فخاشو فتأبى عميو ، إال كاف الحؼ في الدساء ساخصا عمييا  والحؼ نفدي بيجه ، ما مغ رجل يجعػ

 .حتى يخضى عشيا "
 فبل يعجؿ عسا جاء في الػحييغ إلى استحدانات العقل ، وتيػيسات الفمدفة ، ومقػالت المغة.

 

لو : ما ىي ثسخات اإليساف بكمسة التػحيج ال إ 008الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 
 إال هللا ؟

 

 الدؤاؿ:
 ما ىي ثسخات اإليساف بكمسة التػحيج ال إلو إال هللا ؟.

 

 الجػاب: 
 أف تصيع هللا في كل ما أمخؾ وتشتيي عسا نياؾ.

 

 

 

 



 14 الفصل االول : اإلمياٌ باهللالباب االول : 

: ما معشى قػلكع )) ليذ إال هللا (( في  009الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 
 دروس التػحيج التي ألقيتسػىا ؟

 

 :الدؤاؿ
أقخأ بعس دروس التػحيج لفزيمتكع ومّخت معي جسمة تقػلػنيا وىي ) ليذ إال هللا ( ما معشى ىحه الجسمة 

 وكيف أستفيج مشيا في حياتي.
 

 الجػاب:
 أؼ ليذ في الكػف معبػد بحق إال هللا أؼ ال إلو إال هللا

 

أف يتبع اإلسبلـ وليذ : لساذا عمى اإلنداف  010الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 
 غيخه ؟

 

 الدؤاؿ:
ربيعا مغ بيت السقجس إلى شيخي الفاضل لتعمع يا شيخ أني لع أكغ ألسسح لشفدي  17مغ بشت اإلسبلـ ذات 

بأف أقتصع مغ دقائقظ الغالية.. لػال أني في حاجة ماسة لعػنظ بعج هللا ، فاحتسمشي يا شيخ.. وليكغ عداؤؾ 
دتصيع؛ كاف الخيخ في الجنيا إف شاء هللا حيث سأصُمُح وأصِمح، وفي اآلخخة في ذلظ أنظ إف أعشتشي بسا ت

األجخ العطيع والثػاب الجديل حيث أف ييجؼ هللا بظ رجبل خيخ لظ مغ حسخ الشعع. ثع إنظ ياشيخ عػدتشي أف 
ء تعصيشي مغ غيخ شمب مشي.. وأنا اآلف في حاجتظ بعج هللا في زمغ عد فيو الخجاؿ السخمرػف والعمسا
العاممػف، فيبل تكخمت يا شيخي بأف تعيخني انتباىظ جيجا.. ألني لدت متأكجة مغ أني سأوصل مخادؼ 
بػضػح، إذ إف سؤالي ليذ عغ حكع محجد، أسأؿ هللا أف يفتح عمي وعميظ وييجيشا إلى صخاشو السدتقيع... 

 الجدء األوؿ: 
فزمو وكخمو، كيف حجث ذلظ.. أقرج كيف محجثتظ يا شيخ مغ قػافل العائجيغ إلى هللا السدتدمسيغ لو ب

ىجاني هللا إليو بالزبط ال أعخؼ، ولكغ السيع أني اآلف كمي قشاعة بأنو ال ممجأ لي وال مفخ إال إلى هللا، وأف 
اإلسبلـ ىػ الصخيق الحق الحؼ عميَّ أف أسمكو ألنجػ في الجاريغ. ولكغ مذكمتي بػجييا األوؿ ىي أني ال 

 اإلسبلـ واإليساف واإللتداـ ىػ الصخيق الرحيح ال غيخه؟؟  أعخؼ لساذا؟؟ أؼ لساذا



 15 الفصل االول : اإلمياٌ باهللالباب االول : 

ولع يكغ تداؤلي ىحا ألف عشجؼ ريبة مغ صحة ىحا الصخيق ال سسح هللا.. أبجا فأنا أقخ وأومغ وأوقغ أنو 
الصخيق الحق، لكشي أريج معخفة أسباب أنو الصخيق الرحيح أوال ألثبت عميو في وجو أؼ معيق أو داٍع إلى 

، وثانيا حتى أعخؼ ما أقػؿ عشجما أدعػ غيخؼ ليحا الرخاط السدتقيع أو أذب أؼ شبية أو تيسة شخيق غيخه
باشمة عشو، وثالثا وىػ األىع حتى ُأَثبِّت قشاعتي وإيساني بيحا الصخيق.. ألف اتباعي ليحا الصخيق لع يكغ عغ 

ليو كسا أسمفت، أو ألني ولجت سعي إليو وبحث عشو حتى وججتو واتبعتو.. إنسا كاف ذلظ ألف هللا ىجاني إ
ألبػيغ مدمسْيغ أو ألني لع أجج غيخه مغ الصخائق، وأيِّا يكغ فأنا ال أريج أف يكػف اتباعي لئلسبلـ إال عغ 
اقتشاع تاـ بأنو الدبيل الػحيج الحؼ ال حياد عشو ألنو ما مغ شخيق صحيح إال ىػ.. وذلظ عبخ األدلة 

اؿ ألدنى ريب.. وىكحا يكػف سؤالي األوؿ: لساذا عمى اإلنداف أف يتبع والحجج والبخاىيغ التي ال تجع أؼ مج
صت لي اإلجابة عغ ىحه السدألة عمى  اإلسبلـ وليذ غيخه؟ أود أف أعمع شيخي الفاضل أني أفيع أكثخ إذا ُبدِّ
.. لحلظ شكل حقائق متتابعة مشصقيا، يعشي مثبل تقػؿ: "هللا ىػ خالقشا.... لحلظ ىػ أعمع بشا وبسا يرمحشا..

 .عميشا أف نتبع شخيقو...الخ..."
مع التأكيج يا شيخي عمى تبخيخ كل الحقائق التي تحجثشي عشيا بأمػر تتفق عمييا عقػؿ جسيع البذخ وليذ 
السدمسيغ فقط، أقرج يا شيخي أف تعتبخ أنظ تخاشب شخرا مغ غيخ السدمسيغ )ألف الحسج هلل عمى 

تحجثشي مغ غيخ اعتبار الثػابت التي نؤمغ بيا كسدمسيغ مثل أف هللا ولكغ ذلظ يقشعشي أكثخ حيث ،  اإلسبلـ(
خالقشا، وأف اإلسبلـ ىػ ديغ هللا..الخ..، فأنا أبغي أصبل معخفة أدلة ىحه الثػابت، أبجأ معي مغ األصػؿ 
خ واألساسيات بػصفي إندانة فحدب، وتخيج أنت أف تقشعيا بجيشظ اإلسبلـ، يعشي مثبل في السثاؿ اآلنف الحك
ال تقل:"هللا خالقشا" وترست، بل قل "هللا خالقشا ألف واحج اثشاف ثبلثة مغ األدلة والحجج التي تقشع كل الشاس 
وتقصع الصخيق عمى أؼ مجادؿ". حتى تبمغشي حاجتي يا شيخي جداؾ هللا عشي كل خيخ. أما الػجو الثاني 

مة بأف اإلسبلـ ىػ الرخاط السدتقيع الحؼ لسذكمتي فيػ يا شيخي الكخيع: أنو كشتيجة مشصقية لقشاعتي التا
عميَّ أف ألتدمو. فإني أتػؽ لسعخفة كشو ىحا الرخاط.. معالسو.. أساسياتو.. أؼ مرصمح يعبخ عغ شكل ىحا 
السشيج الخباني، حتى أتحخاه واتبعو وأشبقو كسا ىػ وكسا أراده هللا ُمَذخِّعو.أؼ وباخترار أنا أريج وصفا.. أو 

.. أو رؤية عامة.. سسيا كسا شئت ليحا الصخيق الحؼ اقتشعت بو و قخرت ولػجو، شخحا.. أو تػضيحا
وسأضخب لظ مثبل لتػضيح مخادؼ: اآلف لػ أراد صاحب مذخوع أف يذخؾ معو شخرا في مذخوعو.. ماذا 
يفعل لجعمو يػافق؟ أوال يحجثو عغ ججوػ ىحا السذخوع)كسا ستفعل أنت معي عشجما تجيبشي عغ سؤالي 

فإذا اقتشع؛ ماذا سيفعل صاحب السذخوع؟ ىل يقػؿ لحاؾ الذخز ىيا فمشبجأ بالتشفيح عميظ أف تقـػ األوؿ(، 
بػاحج اثشاف ثبلثة؟ أـ أف عميو قبل ىحه الخصػة أف يصمعو عمى مخصط أو تقخيخ مفرل أو دراسة لمسذخوع؟ 

 شو ىحا السذخوع..بحيث يخػ ىحا الذخز السذخوع رؤية عامة تعيشو عمى فيع شامل وتعخؼ أكثخ عمى ك
ومغ غيخىا سيكػف تائيا ال يجرؼ أيغ ىػ مغ ىحا السذخوع، وبساذا يبجأ، وما ىي أمثل الصخؽ وأقرخ الدبل 
لتحقيق أىجاؼ السذخوع، وما ىي األمػر التي ستعيشو عمى أداء أفزل وعميو استغبلليا، وما ىي السعيقات، 

 وكيف سيتغمب عمييا، و..و..و.. 
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كػف الرػرة قج اتزحت اآلف، نحغ في ىحه السخحمة بالزبط.. إذف أحتاج اآلف لػسخصط أرجػ يا شيخي أف ت
عاـ يقجـ لي نطخة شاممة لسشيج اإلسبلـ الحشيف.. حتى ال أبقى أسيخ مكبة عمى وجيي عمى غيخ ىجػ ، 
ىحا  إنسا أريج أف أكػف عمى عمع وعمى ىجػ مغ شخيقي ، وأيغ أنا مشو أصبل في ىحه المحطة. مثبل يتزسغ

السخصط أىجاؼ اإلسبلـ)ألتحخاىا في كل خصػة والأغفل عشيا في أؼ لحطة( ومخاحل شخيقو)كي أعخؼ ماذا 
يشتطخني وأكػف مدتعجة لو( والسعيشات)حتى أستغميا وال أضيعيا( والسعيقات )ألقي نفدي مشيا وأعالجيا إف 

لسذكمتي.. وأضشظ عخفتو يا شيخي مغ أصابتشي( وأمػر أخخػ أنت أعمع مشي بيا. وأخيخا إلى الػجو الثالث 
مثل صاحب السذخوع، أجل ىػ ذاؾ: ماذا يتعيغ عمي أف أفعل اآلف؟ بعج أف اقتشعت بيحا السشيج ثع اشمعت 
عميو برػرة عامة.. حاف وقت التفاصيل، أعشي أنشي وصمت مخحمة االستعجاد لتمقي السشيج حتى أشبقو.. أو 

ريع، فييا يا شيخ أمِل عمي ما أمخني بو ربي.. لعمظ تتداءؿ يا شيخ:" دخمشا حيد التشفيح بمغة أصحاب السذا
ما باؿ ىحه السغفمة تدألشي عسا أمخىا ربيا وما يتصمبو إسبلميا؟ أال تعخؼ ما عمييا مغ صبلة وصياـ 

 وحجاب و..و..و..؟" والجػاب بمى يا شيخ أنا أعمع ىحه األمػر. 
اآلف لػ أنا صميت وصست وتحجبت فقط ال غيخ.. ىل أكػف قج  ولكغ ما أبغيو أشسل مغ ىحه األمػر بكثيخ،

أديت حق هللا عمي؟ أو شبقت كل ما أمخ هللا بو؟ شبعا ال، فاإلسبلـ مشيج حياة يتجخل في كل شؤوف 
 اإلنداف..

شيب كبلـ جسيل، أنا أريج ىحه األمػر جسيعيا التي تجعمشي مدمسة حقا في كل شيء، ال في االسع أو الذكل 
بل مدمسة قمبا وقالبا وتفكيخا وتأثيخا وكل شيء، وحتى أكػف كحلظ.. يجب أف تتػفخ فّي مقػمات أو فحدب، 

أساسيات أوشخوط.. تؤىمشي ألكػف مؤمشة ومدمسة حقا، وأنا أريج معخفة ىحه األمػر بجقة ألشبقيا. فسثبل يا 
عمى أمػر محجدة، وإذا  شيخ، لػ كاف ىجؼ أحجىع أف يربح معمسا لمتجػيج، فإف عميو أف يجرس ويتسخف 

أتقشيا يكػف قادرا عمى تحقيق ىجفو، ىحه األمػر محرػرة ومحجدة وندتصيع إحراءىا ورسع خصة لمتجرب 
عمييا. وىحه بالزبط ىي مذكمتي.. أؼ أني ال أستصيع إحراء ما عمي إتقانو ألصل ليجؼ اإلسبلـ، فأنا 

سع درسا عغ الخذػع في الربلة أشبقو يػميغ أسسع محاضخة عغ الحياء مثبل أشبقو يػميغ وأفتخ، ثع أس
وأتخؾ، ثع.... وىكحا، ال يػجج عشجؼ خصة أو بخنامج أو نطاـ أسيخ عميو وأحقق أىجافو أنا ال أشمب مشظ يا 
شيخ أف تقػؿ لي: "عميظ بالربلة التي شخوشيا كحا وأركانيا كحا وأوقاتيا كحا وبالدكاة التي أنربتيا كحا 

..."، ال، أنا ال أريج التفاصيل.. ىحه أنا أتكفل بالبحث عشيا، وبشفذ الػقت أرجػؾ ومرارفيا كحا و...الخ
رجاء حارا أال تجيبشي بقػلظ:" أمخؾ ربظ بعبادتو" أو " يتصمب إسبلمظ أف تخضي هللا وال تدخصيو"، أبجا ال 

ج التفاصيل ولكششي أريج ىحا إنسا إف أردت أف تجيبشي ىكحا ففي سؤالي الثاني وليذ ىشا، صحيح أني ال أري
الحؼ ىػ عبادة هللا -أيزا ال أفيع اإلجساؿ بتاتا، أنا ما أرومو ىػ أمػر محجدة أشبقيا فأحقق ىجؼ اإلسبلـ 

، يعشي مثبل عشجما قاؿ نبيشا عميو أفزل الربلة وأزكى التدميع حجيث: "بشي اإلسبلـ عمى -وإرضاؤه
، استعسل معي ىحا األسمػب لػ سسحت. ال بج أنظ خسذ:........"الحجيث ، لع يفرل ولكشو أيزا لع يجسل

 مغ خبلؿ ما قخأت قج عخفت سيجؼ أني ما أريجه ىػ أف أسمع مغ ججيج..
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أجل فأنا ال يعجبشي وال أرضى بإسبلـ اليػية ىحا الحؼ أنا عميو اآلف، وكل ىحا الكبلـ الدابق كاف حتى 
 بتصبيقو، أعمع أف شمبي ىحا غخيب، وقج أحرل مشظ عمى شخيقة أو مشيج واضح ومحجد ىػ الحؼ أمخنا هللا

أكػف أوؿ سائمة لو ولكغ.. أنا لجؼ أسبابي التي جعمتشي أسأؿ مثل ىكحا سؤاؿ: أنا يا شيخ عمى قجر مغ 
االلتداـ بفزل هللا، يعشي مثبل محجثتظ محجبة، ترمي الشػافل وبالميل، وترـػ الشافمة أيزا، متفػقة في 

األغاني واألفبلـ وكل ىحه الدخافات، وقج أفاجأؾ إذا أخبختظ أني حافطة  دراستي بحسج هللا، عازفة عغ
لكتاب هللا عد وجل بسغ هللا وكخمو.. ولكغ مع ذلظ أشعخ أني تائية ولع ألج صخاط هللا السدتقيع بعج.. تقػؿ 
، ولكشي كيف ذلظ؟ وأنا أجيبظ وأسأؿ هللا أف أفمح وتفمح: ال أدرؼ إف كاف ىحا العيب في شخريتي أـ ماذا

عمى كل حاؿ ال أفيع يا شيخ أؼ نطاـ إذا بجأت مغ جدئياتو، يعشي حتى لػ شبقت بعس جدئيات )فخوع( 
اإلسبلـ مثل الحؼ ذكخت لظ اآلف؛ فإني ال أشعخ أني أديت حق ربي وديشي عمي كسا يجب، ألني أحذ أنو 

 .اؿ ىشاؾ أمػر ناقرة لع أؤدىا بعجما ز 
حؼ ىػ أساس قبػؿ العسل عشج هللا، وال تشعكذ قشاعاتي عمى سمػكي بسعشى )فسثبل أنا ال أتقغ اإلخبلص ال

أني أقػؿ ما ال أفعل، ]فسثبل أنا أعخؼ أف السمتـد عميو أف يحدغ إلى اآلخخيغ مغ غيخ السمتدميغ تساما حتى 
ويدػقو ا لػ أساؤوا ىع إليو حتى يحببيع في الجيغ.. ولكشي ال أشبق ىحا، أعخؼ أف هللا أعمع بسا ىػ خيخ لش

 .إليشا حتى لػ لع نجرؾ ذلظ
ولكشي سخعاف ما أجدع إذا حمت مريبة بالسدمسيغ وحتى لػ تسالكت نفدي وبجأت أدعػ ربي فإف ذلظ يكػف 
مغ غيخ تخكيد أو يقيغ مغ اإلجابة( وىحا الذعػر الرعب )أؼ عجـ الثقة بإتساـ تصبيق االسبلـ( يقػدني إلى 

دل عغ حالي ال أركد في شيء بتاتا، ال صبلة بخذػع، ال صياـ ما ىػ أصعب وىػ وضعي اآلف: فبل ت
أعصيو حقو، ال قخآف عجت أستحكخه جيجا، حتى دراستي بجأت أتخاجع فييا في الػقت الحؼ عمي أف أتسيد 
ألعد ديشي بعج أف أعدني هللا بو شػيبل ) أنا في الثانػية العامة (.. وكل ىحا سببو أني أشعخ أف حياتي بغيخ 

ال ىجؼ محجد وال مشيج أو شخيقة واضحة أسيخ عمييا.. لحلظ كانت ىحه الخسالة حتى تجلشي يا شيخي نطاـ و 
عمى أساسيات وأصػؿ ىحا الجيغ فأتجرب عمييا وأحققيا في نفدي حتى أىجأ وأكػف مصسأنة أني أديت ما 

 .عمي. وجداؾ هللا عشي كل خيخ 

 الجػاب: 
ؤاؿ كاف شػيبل ججا...وأستصيع أف أشخز حالتظ بأنظ أعتحر بجاية عغ كػف اإلجابة مخترخة عغ س

تدتجيبيغ لشجاء عقمظ أكثخ مغ نجاء فصختظ...! ولعمظ تعخفيغ أو ال تعخفيغ أنظ تجخميغ في متاىات فمدفية 
تحميشيا محل ثػابت الػحييغ...! وقج اشتج عجبي حيشسا قخأت أنظ تحفطيغ القخآف ، لكشظ لع تعدزؼ الحفع 

 ! وكاف الرحابة الكخاـ ومغ تبعيع مغ سمف األمة يفيسػف الحفع بأنو الفيع والتصبيق...بالفيع والتجبخ...
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لحلظ نعجب حيشسا نعمع أف ابغ عسخ رضي هللا عشيسا حفع البقخة في ثساني سشيغ وأشفالشا اليـػ يحفطػنيا 
ا جاء فييا...فيبل في أسبػع...لكغ العجب يدوؿ إف عمسشا اف حفع ابغ عسخ لمبقخة كاف فيسيا والعسل بكل م

بجأت تجخبة ججيجة في حياتظ تدتميسيشيا مغ ابغ عسخ...؟ إنظ تخمصيغ بيغ االنتفاع بالذيء ، ومعخفة 
ماىية الذيء ، والسعخفة بالساىية ليدت أصبل لبلنتفاع...أوضح بسثاؿ: إف مغ الشاس مغ يشتفع بالداعة ، 

يل أشج الجيل األسذ الفشية التي تعسل بيا تمظ والسكيف ، والكسبيػتخ ، والديارة أكبخ انتفاع وىػ يج
األجيدة...فيل يعيق ذلظ عسمية االنتفاع...؟ بعج ىحا أال تقبميغ اختيار هللا لظ اإلسبلـ ديشا ) ورضيت لكع 
اإلسبلـ ديشا (، فتقتشعيغ أف ال شخيق سػاه دوف أف تدألي لساذا...؟ أخذى أف تكػف لظ مصالعات مذككة ، 

جة تزخ إلى عقمظ تمظ األفكار...إرجعي إلى إسبلمظ وقخآنظ وىجؼ نبيظ وستججيغ أو صحبة غيخ راش
 اليجاية والدكيشة والفبلح ، والتشدي تجخبة ابغ عسخ. وهللا يتػالؾ.

 

 : ما حكع مغ لع يقتشع باإلسبلـ ؟ 011الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
الحؼ الشظ فيو ىػ القخاف الكخيع والدشة األكيجة لكغ تفديخات القجماء ال  اإلسبلـ ديغ الحق ومرجر اإلسبلـ

 تقشع مغ يعسل عقمو ما حكع االقتشاع بتفديخات حجيثة أجج بعس مشيا في مػاقع األنتخنت ؟.

 الجػاب:
يا اإلسبلـ ما جاء في القخآف والدشة الرحيحة وفق فيع الدمف الرالح، وىع أىل القخوف الثبلثة التي شيج ل
رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالخيخية في حجيث ) خيخ الشاس قخني ثع الحيغ يمػنيع، ثع الحيغ يمػنيع (، واإليساف بخسػؿ هللا 
والترجيق بسا جاءنا عشو يقتزياف االعتقاد بأنو ال يسكغ أف يأتي أحج، إلى قياـ الداعة، بفيع في اإلسبلـ أو 

تشا أف نعخض اإلسبلـ لمشاس كسا عخضو نبي األمة ملسو هيلع هللا ىلص، إذ أف شخيقة لئلسبلـ يقجـ عمى فيع أولئظ، وميس
عخضو لع تكغ ألىل زمانو فقط، ثع نقػؿ لمشاس ) وقل الحق مغ ربكع فسغ شاء أف يؤمغ ومغ شاء أف 

 يكفخ(....
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وأحاوؿ  : تخاودني أفكار حػؿ عجـ وجػد هللا 012الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 
 شخدىا ما سبب ىحه األفكار وكيف أتخمز مشيا ؟

 دؤاؿ: ال
الذيصاف يػسػس بفكخة إنكار وجػد هللا وأحاوؿ قجر السدتصاع شخد ىحه الفكخة , ما سبب ىحه األفكار وكيف 

 الخبلص مشيا ؟. 

 الجػاب: 
ج أثشى الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص عمى قج يحاوؿ الذيصاف مشاوشة القمب السؤمغ إلغػائو واختباره بسثل ىحه األفكار، وق

الرحابة لسا شكػا لو حجوث ذلظ ليع وسساه ) صخيح اإليساف ( ألنيع كانػا سخيعا ما تخفزو قمػبيع ونفػسيع 
ويعػدوف إلى التػحيج...أما إذا كشت تذعخ أف إيسانظ ضعيف أصبل، فبلبج مغ السعالجة وىي قخاءة القخآف 

شبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتخؾ القخاءات واألفكار السذككة، وحزػر مجالذ العمع وصحبة الكخيع وتجبخه وكحلظ سشة ال
 األخيار، وهللا يتػالؾ.

 

في السئة وأبخّر  : أنا ال ألتـد بالصاعة مئة 013الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 
لشفدي ؟ ّّ  ذلظّ 

 دؤاؿ: ال
لشفدي بأف هللا ال يدتجيب لي في جسيع أدعيتي فساذا أفعل ؟. أنا ال ألتـد بالصاعة مئة في السئة وأبخ  ِّ  ّر ذلظّ 

 الجػاب: 
 ىحا سػء ضغ باهلل ويقجح في إيسانظ ، فأعج مخاجعة حدابظ مع هللا
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: كيف يسكششا أف نػفق بيغ حدغ الطغ با  014الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 
 زب هللا تعالى ؟خور والخػؼ مغ غتعالى وبيغ الغ

 الدؤاؿ:
كيف يسكششا أف نػفق بيغ: حدغ الطغ باهلل تعالى. "أنا عشج حدغ ضشي عبجؼ بي". وبيغ " أال يغخنا باهلل 

 الغخور. والخػؼ مغ غزب هللا تعالى ؟.

 الجػاب: 
 نصسع ال يػجج تشاقس أو اختبلؼ... نحدغ الطغ باهلل تعالى ونخجػ مشو الخيخ والتػفيق، وفي الػقت نفدو ال

في رحستو فشقرخ في شاعتو ) وىػ الغخور (، وال يحػؿ حدغ الطغ بو تعالى، ورجاء رحستو في أف نتحكخ 
 عحابو وعقابو فشتقيو.

 

 ا عد وجل قادر أف يخمق كل شيء؟ : ىل ربش 015الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 وجل عمى الخمق .سؤاؿ مغ أخت غيخ مدمسة حػؿ قجرة هللا عد 

ربشا قادر عمى انو يخمق كل شيء ، وانو لػ خمق حاجة إال ىػ قادر يتحكع فييا ؛ يعشي انو ربشا  تقػؿ اف
 معشجوش القجره )استغفخ هللا العطيع( عذاف يخمق شيء فػؽ شاقتو 

 الجػاب: 
فييا ألف خمق هللا  باشمة مغ كل وجو شخحيا الذيػعيػف والسمحجوف كثيخًا وفييا مغ الجيل ما ىحه شبية

لذيء أكبخ مشو أو أقػػ مشو أو صخخة يعجد عغ حسميا أو خمق هللا لسثمو أو اتخاذ الػلج كل ىحا مدتحيل 
في حق هللا تعالى، ووجو استحالتو أنو يتشافى مع ربػبيتو سبحانو وقيخه وقػتو، فإف قيل إف قػلكع باستحالتو 

باشل، وال يرجر إال مغ عقل سخيف، وذىغ بميج جيل بجيييات  يدتمـد وصف هللا بالعجد، قمشا: ىحا اإللداـ
األمػر، إذ ما ال تتعمق بو القجرة ال يرح أف يقاؿ إنو قج عجد عشو، والقجرة إنسا تتعمق بالسسكشات ال 

  .لػ جاريشاؾ وفخضشا وقػع السدتحيلبالسدتحيبلت، زيادة في اإليزاح 
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السخمػؽ قادرًا عمى قيخ الخالق، وكاف الخالق عاجدًا ضعيفًا، وىػ أف يخمق هللا مغ ىػ أقػػ مشو لكاف ىحا 
وما كاف عاجدًا ضعيفًا فميذ بخب وال قادر وال قاىخ، وعسػمًا فبل يرجر ىحا الكبلـ إال مسغ جيل ربو ولع 
يقجره حق قجره، فمػ عمع العبج أف األرض التي يعير عمى سصحيا ال تداوؼ جدءًا مغ مميػف جدء مغ 

الذسذ ليذ بيششا وبيشيا إال ثساف دقائق ضػئية، فكيف بالشجـػ التي يدافخ الزػء مشيا إليشا الذسذ، وأف 
في مميػف سشة ضػئية أو مميار سشة ضػئية وما ىحه الشجـػ قخيبيا وبعيجىا إال زيشة الدساء الجنيا، فكيف 

 :بالدساء الثانية والثالثة والخابعة إلى الدابعة، ثع قػؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وفزل العخش عمى  -أي صحخاء-يا أبا ذر ما الدساوات الدبع مع الكخسي إال كحمقة ممقاة بأرض فبلة 

 كفزل الفبلة عمى الحمقة.  الكخسي
 فكيف بخالق العخش والكخسي القائل: 

ْحَسُغ َعَمى اْلَعْخِش اْسَتَػى    الخَّ
 والقائل:

   َوُىَػ اْلَقاِىُخ َفْػَؽ ِعَباِدهِ  

 

غ نرُخ هللا ، وىع بيحه : كيف يأتي السدمسي 016الفتػى  -اإليساف با  -العقيجة  -فتاوى ال
 الحاؿ ؟ 

 دؤاؿ: ال
 كيف يأتي السدمسيغ نرُخ هللا ، وىع بيحه الحاؿ ؟ 

 الجػاب: 
 إذا كانػا بحاؿ فييا معرية ، وضعف عقيجة ، وإيساف ، فالشرخ أبعج عشيع كبعج الدساء عغ األرض .

ذا صحت عقيجتيع ، وأعجوا لعجوىع العجة الستاحة ، عشجئح تتحقق قػانيغ هللا عد وجل فيشرخىع ، ألف هللا أما إ
 عد وجل يقػؿ : 

 ﴿ َوَما الشَّْرُخ ِإالَّ ِمْغ ِعْشِج َّللاَِّ ﴾
 [ 10] سػرة األنفاؿ : 
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 الشرخ محرػر قصعًا بيج هللا ، لكغ ىحا الشرخ لو قػانيغ . 

 َّللاََّ َيشُرْخُكْع ﴾﴿ ِإْف َتشُرُخوا 
 [ 7] سػرة دمحم اآلية : 
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 : األسساء و الرفات الفرل الثاني

: ىل شخحظ إلسساء هللا الحدشى معتسج  001الفتػى  -األسساء والرفات  -العقيجة  -الفتاوى 
 عمى الكتاب والدشة أـ شخح صػفي ؟

 دؤاؿ: ال
وخاصة أسمػبو الخائع في  يػب ومحاضخات الجكتػر دمحم الشابمدرسالتي باخترار إني مغ السعجبيغ بأسم

شخح أسساء هللا الحدشى، وقج قست بتػزيع محاضخات الجكتػر إلى كثيخ مغ الراحبات، وقج ابجؼ الكثيخ 
 مشيع إعجابو بيا إال اثشتيغ مغ الراحبات الجاعيات أبجو مبلحطات عمييا.

 ع إنو تفديخ عمسي والشطخيات العمسية قابمة لمرػاب والخصأ.قالت إحجاىع في مػضػع تفديخ القخآف الكخي
وقالت األخخػ وىحا ما آلسشي حيث ذكخت إف األسمػب صػفي، وأنيا متخررة بكتابات الرػفية وتعخؼ 

 أسمػبيع.
حاولت جاىجة أف أوضح ليا العكذ واف الجكتػر يعتسج في شخحو عمى الكتاب والدشة الرحيحة فخدت أنيا 

حطات كثيخة في شخح دروس العيادة تثبت أف األسمػب لمرػفية...لع اكسل معيا، وتخكتيا إلى قج وضعت مبل
 اليـػ خذية أف تػاجيشي بتمظ السبلحطات وال أجج جػابا أرد عمييا الف معمػماتي بالصخؽ االخخؼ قميل. 

نفذ السبلحطات وأنا أريج أف انذخ اكبخ عجد مغ محاضخات الجكتػر ولكشي خائفة مغ أواجو باخخؼ تبجؼ 
وال أجج جػابا..خاصة كسا قمت إني مغ السعجبات بسحاضخات الجكتػر...أرجػ مغ الجكتػر الفاضل دمحم 

 .الشابمدي بدخعة الخد ليصسئغ قمبي وشكخا...أـ دمحم

 الجػاب: 
اشمبي مغ األخت الكخيسة السشتقجة بأف شخحي ألسساء هللا الحدشى شخح صػفي... إف كانت حخيرة عمى 

مة الجعػة أف تخسل لي إيسيبًل تبيغ فيو مػضع الخصأ في شخح أسساء هللا الحدشى مغ دوف أف تقػؿ سبل
كبلمًا ضبابيًا فإف رفزت فبل تعبئي بشقجىا ألنو ال يشجػ السؤمغ مغ كافخ يقاتمو ومشافق يبغزو ومؤمغ 

 يحدجه.
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ر أسع مغ أسساء هللا : ىل أسع الدتا 002الفتػى  -األسساء والرفات  -العقيجة  -الفتاوى 
 الحدشى ؟

 دؤاؿ:ال
 ىل أسع الدتار أسع مغ أسساء هللا الحدشى، وكيف الجليل عمى ذلظ ؟.

 الجػاب: 
أسساء هللا الحدشى تػقيفية , بسعشى أنيا ال تثبت إال بالقخآف والدشة الرحيحة. واسع )الدتار ( لع يخد بشز 

: )إف هللا تعالى حيي ستيخ يحب الحياء و الدتخ فإذا اغتدل صحيح.والحؼ ورد )الِدتِِّيخ ( كسا في قػلو ملسو هيلع هللا ىلص
 . أحجكع فميدتتخ (

 

: أنا أود دراسة العقيجة والتػحيج ،  003الفتػى  -األسساء والرفات  -العقيجة  -الفتاوى 
 واآلف أنا في حيخة مغ أمخي مغ أيغ سأبجأ ومغ مغ سأخح ؟

 دؤاؿ: ال
والتػحيج لكغ لسا بجأت وججت مؤلفات عجيجة ، واختبلفات في العقيجة ) في باب األسساء  أنا أود دراسة العقيجة

 والرفات ( واآلف أنا في حيخة مغ أمخؼ مغ أيغ سأبجأ ومغ مغ سأخح ؟ 

 الجػاب: 
دعي الكتب التي تغخؽ في دراسة العقيجة وخحؼ التػحيج مغ كتاب يدتقي العقيجة مغ كتاب هللا تعالى وسشة 

 دوف الخػض فيسا ال شائل وراءه.رسػلو 
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الزار ليذ مغ  : ىل صحيح اسع 004الفتػى  -األسساء والرفات  -العقيجة  -الفتاوى 
 ؟أسساء هللا الحدشى

 الدؤاؿ: 
 ىل صحيح اسع الزار ليذ مغ أسساء هللا الحدشى ؟ 

 الجػاب:
الحجيث السذيػر الحؼ فيو تعجاد  لع يثبت بجليل صحيح أف الزار مغ أسساء هللا تعالى، وإنسا ورد ذلظ في

 األسساء الحدشى، وىػ حجيث ضعيف، رواه التخمحؼ وغيخه.
والسقخر عشج أىل العمع أف أسساء هللا تعالى وصفاتو تػقيفية، أؼ ال يثبت مشيا شيء إال بالجليل الرحيح مغ 

 الكتاب والدشة.
غ هللا تعالى، فيقاؿ: هللا ىػ الزار الشافع، فإذا لع يثبت االسع، وكاف معشاه صحيحا فإنو يجػز اإلخبار بو ع

ألف باب اإلخبار أوسع مغ باب األسساء والرفات، لكغ ال يعّبج بيحا االسع، فبل يقاؿ: عبج الزار أو عبج 
 .الشافع ؛ ألنو لع يثبت اسسا هلل تعالى 

 معشى الزار: الحؼ يقّجر الزخ ويػصمو إلى مغ شاء مغ خمقو.
 عالى، كسا قاؿ سبحانو: فالخيخ والذخ مغ هللا ت

خِّ َواْلَخْيِخ ِفْتَشًة َوِإَلْيَشا ُتْخَجُعػَف ﴾  ﴿ َوَنْبُمػُكْع ِبالذَّ
 ( 35 -) األنبياء

 وقاؿ: 

ُ ِبُزخٍّ َفبل َكاِشَف َلُو ِإال ُىَػ َوِإْف َيْسَدْدَظ ِبَخْيٍخ َفُيَػ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ   ﴾﴿ َوِإْف َيْسَدْدَظ َّللاَّ
 ( 17 -ـ) األنعا

 وقاؿ: 

ُ ُقْل َأَفَخَأْيُتْع َما َتْجُعػَف ِمْغ ُدوفِ  َساَواِت َواأَلْرَض َلَيُقػُلغَّ َّللاَّ  َّللاَِّ ِإْف َأَراَدِنَي َّللاَُّ ﴿ َوَلِئْغ َسَأْلَتُيْع َمْغ َخَمَق الدَّ
ُ َعَمْيوِ ِبُزخٍّ َىْل ُىغَّ َكاِشَفاُت ُضخِِّه َأْو َأَراَدِني ِبَخْحَسٍة َىْل ُىغَّ ُمْسِد  ُل  َكاُت َرْحَسِتِو ُقْل َحْدِبَي َّللاَّ َيَتَػكَّ

ُمػفَ   ﴾اْلُسَتَػكِّ
 ( 38-) الدمخ
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 وروػ التخمحؼ 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: َما ِمْغ عَ  ُ َعْشُو قاؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ اَف َرِضَي َّللاَّ ْبٍج َيُقػُؿ ِفي )) عغ ُعْثَساَف ْبِغ َعفَّ
َساءِ  َصَباحِ  ـٍ َوَمَداِء ُكلِّ َلْيَمٍة: ِبْدِع َّللاَِّ الَِّحي ال َيُزخ  َمَع اْسِسِو َشْيٌء ِفي اأَلْرِض َوال ِفي الدَّ َوُىَػ  ُكلِّ َيْػ

ِسيُع اْلَعِميُع َثبلَث َمخَّاٍت َلْع َيُزخَُّه َشْيٌء ((.  الدَّ
 وروػ التخمحؼ أيزًا 

ـُ ِإنِّي ُأَعمُِّسَظ َكِمَساٍت )) َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاَؿ: ُكْشُت  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيْػًما َفَقاَؿ: َيا ُغبَل َخْمَف َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
َ َتِجْجُه ُتَجاَىَظ ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ َّللاََّ َوِإَذا اْسَتَعْشَت َفاْسَتِعغْ  َمْع َأفَّ اأُلمََّة َلْػ  ِباَّللَِّ َواعْ اْحَفْع َّللاََّ َيْحَفْطَظ اْحَفْع َّللاَّ

ُ َلَظ َوَلْػ اْجَتَسُعػا َعمَ  وَؾ ِبَذْيٍء اْجَتَسَعْت َعَمى َأْف َيْشَفُعػَؾ ِبَذْيٍء َلْع َيْشَفُعػَؾ ِإال ِبَذْيٍء َقْج َكَتَبُو َّللاَّ ى َأْف َيُزخ 
ُ َعَمْيَظ ُرِفَعْت اأَلْقبل وَؾ ِإال ِبَذْيٍء َقْج َكَتَبُو َّللاَّ حف ((..َلْع َيُزخ   ـُ َوَجفَّْت الر 
 قاؿ العمساء: فيحا يجؿ عمى أنو ال يشفع في الحقيقة إال هللا وال يزخ غيخه.

ولسا كاف اإلخبار عغ هللا تعالى بأنو الزار قج يػىع نقرا، بّيغ أىل العمع أنو ال يحكخ إال مقخونا باإلخبار 
 سا يقاؿ: القابس الباسط، العفػ السشتقع.عشو بأنو الشافع، سبحانو وتعالى، فيقاؿ: الزار الشافع، ك

قاؿ ابغ القيع رحسو هللا: " إف أسساءه تعالى مشيا ما يصمق عميو مفخدا ومقتخنا بغيخه، وىػ غالب األسساء. 
كالقجيخ والدسيع والبريخ والعديد والحكيع، وىحا يدػغ أف ُيجعى بو مفخدا ومقتخنا بغيخه، فتقػؿ: يا عديد، يا 

 يا رحيع. وأف يفخد كل اسع، وكحلظ في الثشاء عميو والخبخ عشو بسا يدػغ لظ اإلفخاد والجسع. حميع، يا غفػر،
ومشيا ما ال يصمق عميو بسفخده، بل مقخونا بسقابمو كالسانع والزار والسشتقع، فبل يجػز أف يفخد ىحا عغ 

ع السشتقع العفػ السعد السحؿ، ألف مقابمو، فإنو مقخوف بالسعصي والشافع والعفػ. فيػ السعصي السانع الزار الشاف
الكساؿ في اقتخاف كل اسع مغ ىحه بسا يقابمو، عصاء ومشعا، ونفعا وضخا،وعفػا وانتقاما. ألنو يخاد بو أنو 
السشفخد بالخبػبية وتجبيخ الخمق والترخؼ فيو ؛ وأما أف يثشى عميو بسجخد السشع واالنتقاـ واإلضخار فبل يدػغ. 

ة تجخؼ مجخػ االسع الػاحج الحؼ يستشع فرل بعس حخوفو عغ بعس، ولحلظ لع فيحه األسساء السددوج
تجيء مفخدة ولع تصمق عميو إال مقتخنة فاعمسو. فمػ قمت: يا محؿ، يا ضار، يا مانع، وأخبخت بحلظ لع تكغ 

 مثشيا عميو، وال حامجا لو حتى تحكخ مقابميا " "بجائع الفػائج".
نو الزار الشافع أؼ أنو يزخ ليشفع ورد ذلظ في كبلـ أىل العمع ومشيع ابغ تيسية وقج ورد اإلخبار عشو هلالج لج بأ

 وىحا قػلو:
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" الخب سبحانو ىػ السالظ السجبخ، السعصي السانع، الزار الشافع، الخافس الخافع، السعد السحؿ ؛ فسغ شيج 
بخبػبيتو، لكغ إذا أراد التخمز أف السعصي أو السانع أو الزار أو الشافع أو السعد أو السحؿ غيخه فقج أشخؾ 

مغ ىحا الذخؾ فميشطخ إلى السعصي األوؿ ػ مثبل ػ فيذكخه عمى ما أواله مغ الشعع، ويشطخ إلى مغ أسجػ إليو 
 السعخوؼ فيكافئو عميو... ؛ ألف الشعع كميا هلل تعالى كسا قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوَما ِبُكْع ِمْغ ِنْعَسٍة َفِسَغ َّللاَِّ ﴾
  ( 53 –) الشحل 

 وقاؿ تعالى: 

 ﴿ ُكبّلً ُنِسج  َىُؤاَلِء َوَىُؤاَلِء ِمْغ َعَصاِء َربَِّظ ﴾
 (  20 –) اإلسخاء 

فاهلل سبحانو ىػ السعصي عمى الحقيقة ؛ فإنو ىػ الحؼ خمق األرزاؽ وقجرىا وساقيا إلى مغ يذاء مغ عباده، 
، وكحا جسيع ما ذكخنا في مقتزى فالسعصي ىػ الحؼ أعصاه وحخؾ قمبو لعصاء غيخه ؛ فيػ األوؿ واآلخخ..

 الخبػبية.
فسغ سمظ ىحا السدمظ العطيع استخاح مغ عبػدية الخمق ونطخه إلييع، وأراح الشاس مغ لػمو وذمو إياىع، 

 وتجخد التػحيج في قمبو فقػؼ إيسانو وانذخح صجره وتشػر قمبو ؛ ومغ تػكل عمى هللا فيػ حدبو.
أنيع ال يشفعػف وال  -وهللا أعمع  -مغ عخؼ الشاس استخاح. يخيج  وليحا قاؿ الفزيل بغ عياض رحسو هللا:

 يزخوف. 

 

 : ما حكع مغ يتمفع بكمسة 005الفتػى  -األسساء والرفات  -العقيجة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 أسأؿ عغ كمسة " أنا " عشجما يقػليا اإلنداف ويتعػذ مشيا، ىحه الكمسة ممعػنة، وفي ذكخ عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 بخرػص ىحا الذيء ؟

 

 

 



 28 تالفصل الثاىي : األمساء و الصفا الباب االول : 

 الجػاب : 
 ىػ في قػؿ لبعزيع أربع كمسات ميمكات أنا ونحغ ولي وعشجؼ، قاؿ إبميذ: 

 ﴿َقاَؿ َأَنا َخْيٌخ ِمْشُو﴾
 فأىمكو هللا، وقاؿ قـػ بمقيذ: 

 ﴿َقاُلػا َنْحُغ ُأوُلػ ُقػٍَّة َوُأوُلػ َبْأٍس َشِجيٍج﴾
 وقاؿ فخعػف: 

 ِمْرَخ﴾ ﴿َأَلْيَذ ِلي ُمْمظُ 
 وقاؿ قاروف: 

 ﴿ِإنََّسا ُأوِتيُتُو َعَمى ِعْمٍع ِعْشِجي﴾
يعشي إذا قمت أنا وتقرج بيا الكبخ واالستعبلء والدسػ، وأف تخػ أنظ شيء كبيخ، ىحا الحؼ يشبغي أال نتمفع 

شبغي أال بو، أما قج تقػؿ، مغ كتب ىحه الػضيفة ؟ أنا كتبتيا، ىحه عادية ججًا، ال تكغ متذشجًا، أنا التي ي
نتمفع بيا ىي األنا التي تعشي الكبخ، وتعشي االستعبلء، وتعشي الدسػ عمى اآلخخيغ، أما أف تقػؿ أنا البارحة 

 جئت إلى البيت الداعة التاسعة، وأردت أف أناـ فمع أستصع، فيحه كمسة عادية فبل تقرج بيا الكبخ. 

 )) إنسا األعساؿ بالشيات، وإنسا لكل امخئ ما نػى ((
في أشخاص يتعبػنظ، كل ما قاؿ أنا يقػؿ لظ أعػذ باهلل مغ كمسة أنا، ييمكشا بيا، ثمث حجيثو أعػذ باهلل  أما

 مغ كمسة أنا، ىحا الذيء اإلنداف يصمع مغ جمجه مشيا.

 

 

 

 

 

 



 29 الفصل الثالث : اجلية و اليار الباب االول : 

 الفرل الثالث : الجشة و الشار

 ، يأتي الجػب :عشجما ندأؿ لساذا خمقشا هللا 001الفتػى -الجشة والشار  -العقيجة  -الفتاوى 
 ة سؤالي ماذا بعج الجشة والشار ؟لمعباد

 دؤاؿ: ال
 عشجما ندأؿ لساذا خمقشا هللا، يأتي الجػب لمعبادة سؤالي ماذا بعج الجشة والشار ؟.

يا شيخشا الجميل لقج استسعت إلى الكثيخ مغ الخصب التي قج القيتيا أنت، سػاء دروس التفديخ أو دروس 
تأثخت بيا ججا وعالجت عشجؼ كثيخا مغ الترػرات الذائكة. فأسأؿ هللا أف يجديظ خيخ  العقيجة الصحاوية ولقج

الجداء وأف يجيسظ لئلسبلـ داعيا وناشخا وخصيبا مؤثخا مغيخا: ونطخا لقخاءات سابقة لي في كتب الفمدفة التي 
ف بيا، فإنشي وال أنكخ كشت أنطخ إلييا عمى أنيا تساريغ لمعقل لتػسيع مجاركو وليدت معمػمات عميشا اإليسا

أنشي قج تأثخت ببعس األمػر التي أحجثت عشجؼ خمبل عقائجيا ولكشي تعافيت مشيا بفزل هللا أوال وبفزمكع 
 :ثانيا

( مع ذرة Naولع يبق إال سؤاؿ واحج أشخحو مقجما بالسثاؿ التالي: في الكيسياء حيشسا أفاعل ذرة الرػديـػ )
(، ىشا أنا أقػؿ أنشي قست بالتجخبة مغ أجل أف أنتج NaClممح الصعاـ )( فإنشي أنتج ممحا يدسى، Clكمػر )

 كي أستخجمو في الصعاـ ويعػد بالشفع عمى جدجؼ. -ممح الصعاـ وقست بانتاج ممح الصعاـ لكي: 
أو أنشي أريج أف أستخجـ السشتج في -فقط لكي أقـػ بالتجخبة أماـ الصبلب فيتعمسػا ويدتفيجوا لمسدتقبل.  -

 خػ ألغخاض أخخػ. مػاد أخ
ولكغ ما قػلظ لػ أخبختظ أنشي قست بسفاعمة الرػديـػ مع الكمػر حتى أنتج ممح الصعاـ، ثع سكت، أنت 

 ستدألشي حيشيا ولساذا تخيج أف تشتج ممح الصعاـ؟؟؟؟
 وهللا تعالى خمقشا لكي نعبجه، فقج خمق السحغ اختبارا، والفقخ ابتبلءا، والحرار تسحيرا، واآلخخة حدابا،
الجشة فزبل وثػابا، والشار عجال وعقابا، وما إلى ذلظ مغ أمػر خمقت وهلل مغ ورائيا حكسة، ولكغ وبالشياية 
 ماذا بعج أف يشتيي الحداب ويحىب جدء مشا إلى الجشة وجدء مشا إلى الشار، ماذا بعج ذلظ ؟ 

اـ، ماذا تخيج مغ ىحا العسل؟ تساما مثل القػؿ وماذا بعج أف فاعمت الرػديـػ مع الكمػر وأنتجت ممح الصع 
 وهللا تعالى ما الحؼ يخيجه مغ وراء فعمو بخمقو لمكػف ومحاسبتو لشا بعج ذلظ، وغيخه. 

 



 30 الفصل الثالث : اجلية و اليار الباب االول : 

أوليذ عجـ اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ مغ السسكغ أف تؤكج مقػلة بعس الفبلسفة الحيغ زعسػا أف هللا قج خمق 
 بالتفريل. الخمق عبثا. يا شيخ أتسشى أف تجيبػني عمى ىحا الدؤاؿ

 الجػاب: 
لقج خمق هللا تعالى عباده في األصل ليخحسيع ويدعجىع بقخبيع قاؿ تعالى: ) إال مغ رحع ربظ ولحلظ خمقيع ( 
فأنت حيشسا تشذىء جامعة كبيخة وتيجؼ مغ خبلليا إلى تعميع الشاس وتثقيفيع والشجاة بيع مغ الجيل والتخمف 

ورسالتيا واضحة وال يعيبيا أو يشقز مغ قجرىا أف يخسب ال شظ أف جامعتظ اليجؼ مغ إنذائيا واضح 
بعس شبلبيا أو أف يؤدب بعزيع اآلخخ ما داـ اليجؼ مشيا واضحًا متحققًا، كحلظ هللا تعالى حيشسا خمق 
البذخ خمقيع لمجشة ولمخحسة وأشار إلى ىحا السعشى مغ خبلؿ قرة السخمػؽ اإلندي األوؿ آدـ عميو الدبلـ 

وكأف هللا تعالى يخيج أف يقػؿ لعباده خمقتكع ليحه الجشة ومعريتكع ىي التي تخخجكع مشيا  حيغ أسكشو الجشة
 فاألصل رحستكع وىجايتكع والعقػبة شارئة لسعالجة الخمل الحاصل.

 

 ؟ق بالجشة عشج العبادة تعتبخ شخكا: ىل التعم 002الفتػى  -الجشة والشار  -العقيجة  -الفتاوى 

 : دؤاؿال
بعس الكتب الجيشية: أف أعمى مخاتب الدعي لسخضاة هللا عد و جل ىي أف يفيس القمب إجبلاًل لقج قخأت في 

 لخبػبية هللا فتخرو وحجه بكل سعيظ وآمالظ، و ال تذخؾ بو شيئًا مغ تعمق بجشة أو رىبة مغ نار.... 
يرمي في اليـػ  قارنت ىحا بشفدي... فػججت انو بعجما قخأت حجيث رسػؿ هللا )ص( الحؼ يقػؿ: ما مغ عبج

و الميمة اثشتي عذخة ركعة عجا الفخيزة إال بشى هللا لو بيتًا في الجشة.... و أيزا.... أف هللا سبحانو و تعالى 
 يعج نداًل لمسدمع كمسا غجا أو راح مغ و إلى السدجج.... 

ق بالجشة في ىحه وججت أني عشجما أصمي الشػافل أو أذىب لمسدجج فأنا أشسع بالبيت في الجشة... فيل التعم
الحالة تعتبخ شخكا باهلل ؟ و إف كاف كحلظ.... فكيف الدبيل لمخقي بالشفذ و تدكيتيا ؟ مع العمع أف اإلنداف 

 مغ شبيعتو حب التسمظ.... فكيف إذا كاف التسمظ في الجشة؟!
 
 
 



 31 الفصل الثالث : اجلية و اليار الباب االول : 

 الجػاب: 
الشبػية في السػضػع نفدو أكثخ إف آيات التخغيب بالجشة , والتخىيب مغ الشار , تسؤل كتاب هللا , واألحاديث 

مغ أف تحرى.فيل يحق ألحج كانًا مغ كاف أف يقػؿ غيخ ذلظ مدتجركا عمى هللا ورسػلو....ورحع هللا اإلماـ 
 مالظ يقػؿ:ما مغ أحج إال يؤخح مغ قػلو ويتخؾ إال الشبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 

ضيح مفيـػ الخمػد في الجشة ىل : أرجػ تػ  003الفتػى  -الجشة والشار  -العقيجة  -الفتاوى 
 ىػ ندبي أـ أبجي؟

 دؤاؿ: ال
ىشاؾ مغ يقػؿ أف مفيـػ الخمػد في الجشة ندبي وأف األبجية التي ذكخت اقتخانًا مع ىحا السفيـػ ىي غيخ 
األبجية البلنيائية حدب مفيػمشا البذخؼ فيي مشتيية بأجل وإف كاف بعيجًا. أرجػ مغ فزيمتكع أف تػضحػا 

 ا سسحتع. ىحا لي إذ

 الجػاب: 
دعظ مغ ىحه الفمدفات وافيع كبلـ ربظ وكبلـ رسػلو عمى ضاىخه وعمى ما تقتزيو لغة العخب...فالخمػد 

 خمػد أبجؼ ) خالجيغ فييا أبجا (

 

: ما ىػ مأؿ مغ قتل وىػ يشاضل في سبيل  004الفتػى  -الجشة والشار  -العقيجة  -الفتاوى 
 معتقجه ؟

  دؤاؿ: ال
 صجاـ ؟ !! ما ىػ مأؿ 

 



 32 الفصل الثالث : اجلية و اليار الباب االول : 

 الجػاب: 
 عقيجة أىل الدشة والجساعة أاليذيجوا ألحج مغ أىل القبمة ال بجشة وال بشار. ومغ فارؽ الجنيا فأمخه إلى هللا.

 

: في حالة وفاة الذخز ىل يحاسب ويقخر  005الفتػى  -الجشة والشار  -العقيجة  -الفتاوى 
 مريخه إلى الجشة أو إلى الشار مباشخة بعج وفاتو ؟

 دؤاؿ: ال
في حالة وفاة الذخز ىل يحاسب ويقخر مريخه إلى الجشة أو إلى الشار مباشخة بعج وفاتو ؟ أـ يشتطخ إلى 

 يـػ القيامة ؟ ال انو كيف يرل الثػاب مغ ذويو إف كاف ادخل مثبل الشار وماذا يدتفيج ؟.

 الجػاب: 
بة كتابة عمع ال كتابة جبخ. وىي سخ ال يعمسو اعمع أف مرائخ الخمق جسيعا معمـػ بعمع هللا األزلي وىحه الكتا

إال هللا. ولع يصمع عميو رسػؿ أو ممظ مقخب...واإلنداف يعسل بسا أمخ وال يفكخ بالحؼ ىػ مكتػب.وهللا ال 
يطمع أحجا، وال يزيع عسل عامل. وتخؾ السشاقذات العقمية ليحه السػضػعات مع بزاعة ضئيمة في العمع 

 غيخ محسػدة. الذخعي يػرد فاعمو مػارد

 

 ؿ الجشة بالجدع أـ بالخوح فقط ؟: ىل دخػ 006الفتػى  -الجشة والشار  -العقيجة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ىل دخػؿ الجشة بالجدع أـ بالخوح فقط ؟.

  الجػاب: 
وماذا يشفعظ ىحا الدؤاؿ...؟ وىل يغيخ شيئا مغ عقيجتظ وواجباتظ تجاه ربظ وآخختظ... وىل يؤثخ في دخػلظ 

جشة...؟ لػ كاف الحؼ تداؿ عشو عمسا نافعا لعمسظ هللا ورسػلو إياه... فاعسل بسا تعمع وال تتكمف ما وراء ال
 ذلظ.



 33 الفصل الثالث : اجلية و اليار الباب االول : 

: أحاديث تتحجث عغ أنو إذا فعمت أمخ  007الفتػى  -الجشة والشار  -العقيجة  -الفتاوى 
سا الحكع في دخمت الجشة وأحاديث تػجب عمى فاعميا الشار ، إذا فعل الذخز األمخيغ معًا ف

 ذلظ؟

 دؤاؿ: ال
ىشاؾ أحاديث كثيخة تتحجث عغ انو إذا فعمت أمخ دخمت الجشة مثل قخاءة سػرة اإلخبلص وقػؿ الخسػؿ 
صمى هللا عيو وسمع في ذلظ )وجبت الجشة( وأحاديث كثيخة تػجب عمى فاعل أحج األمػر الشار كسغ كاف في 

 خز األمخيغ معًا فسا الحكع في ذلظ؟ قمبو مثقاؿ ذرة مغ كبخ. فالدؤاؿ أنو إذا فعل الذ

 الجػاب: 
 قج يجخل الشار فيصيخ فييا مغ ذنبو ثع يجخل الجشة، وقج تشالو السغفخة والذفاعة فبل يجخل الشار.

 

 أف كل الشاس يخدوف الشار ؟ : ىل صحيح 008الفتػى  -الجشة والشار  -العقيجة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
شار ىػ الشطخ إلييا وليذ دخػليا ويػجج آية في القخاف الكخيع تؤكج دخػؿ سسعت في أحج دروسظ أف ورود ال
 الشار ، يقػؿ هللا عد وجل : 

ا َوَرُدوَىا َوُكل  ِفيَيا ﴿ ِإنَُّكْع َوَما َتْعُبُجوَف ِمْغ ُدوِف َّللاَِّ َحَرُب َجَيشََّع َأْنُتْع َلَيا َواِرُدوَف * َلْػ َكاَف َىُؤاَلِء َآِلَيًة مَ 
 وَف ﴾َخاِلجُ 

 [ 99 – 98] سػرة األنبياء اآلية :   

 الجػاب: 
 ورود الشار في القخآف الكخيع وروداف : 

 ورود يخده كل الشاس حتى أىل الجشة ، وىػ في قػلو تعالى :
 ﴿ َوِإْف ِمْشُكْع ِإالَّ َواِرُدَىا َكاَف َعَمى َربَِّظ َحْتًسا َمْقِزيًّا ﴾

 [71] سػرة مخيع اآلية : 

 



 34 الفصل الثالث : اجلية و اليار الباب االول : 

 كثخ العمساء السخور بيا ورؤيتيا دوف التأثخ بمفحيا وذلظ لمسؤمشيغ فقط .وىػ عشج أ
 يؤيج ىحا الفيع األحاديث اآلتية :

 عغ حفرة أـ السؤمشيغ رضي هللا عشيا َقاَلْت : َقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع : 
ُ َتَعاَلى ِمسَّْغ َشِيَج َبْجرًا َواْلُحَجْيِبَيَة (( )) ِإنِّي أَلَْرُجػ َأالَّ َيْجُخَل الشَّاَر َأَحٌج ِإفْ   َشاَء َّللاَّ
ِ َأَلْيَذ َقْج َقاَؿ َّللاَُّ :  َقاَلْت : ُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللاَّ

 ﴿ َوِإْف ِمْشُكْع ِإالَّ َواِرُدَىا َكاَف َعَمى َربَِّظ َحْتسًا َمْقِزّيًا ﴾
 َقاَؿ : 

ي الَِّحيَغ اتََّقْػا َوَنَحُر الطَّاِلِسيَغ ِفيَيا ِجِثّيًا ﴾(()) َأَلْع َتْدَسِعيِو َيُقػُؿ :﴿ ثُ   عَّ ُنَشجِّ
 ] أخخجو ابغ ماجو [

 عغ جابخ بغ عبج هللا رضي هللا عشيسا قاؿ : قاؿ رسػُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

 )) ال يجخل الشاَر أحج مسغ بايع تحت الذجخة ((
 ] أخخجو مدمع وأبػ داود والتخمحؼ [

 بػ ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ : قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص : عغ أ

ُو الشار ، إال َتِحمََّة الَقَدع ((  )) ال يسػُت ألَحج مغ السدمسيغ ثبلثة مغ الػلج َفَتَسدَّ
 وفي رواية : 

 )) فيمَج الشار ، إال َتِحمَّة الَقَدع ((
 ] أخخجو البخارؼ ومدمع وغيخىسا[

 ولػج الشار واالصصبلء بحخىا ويكػف ألىل العحاب ودليمو اآلية التي ذكخت وغيخىا .  أما الػرود الثاني فيػ

 

 

 

 

 



 35 الفصل الثالث : اجلية و اليار الباب االول : 

: أنا أشعخ بالخػؼ الذجيج ججا مغ عحاب  009الفتػى  -الجشة والشار  -العقيجة  -الفتاوى 
 ماذا أفعل؟، هللا ونار يـػ القيامة 

 الدؤاؿ: 
يت صػرة تذبيييو تقخيبية ليـػ القيامة رسسيا احج أخي الكخيع أصبت بحالة غخيبة حجثت لي بعج أف رأ

الذباب باستخجاـ الفػتػشػب ونذخىا عمى االنتخنت رأيت مشطخ الشاس يتداقصػف مغ الرخاط إلى نار 
عطيسة ومشح ذلظ الػقت وأنا أشعخ بالخػؼ الذجيج ججا ججًا مغ عحاب هللا ونار يـػ القيامة... وأصبح عشجؼ 

ي شعع ,, فقج جخبت أف أضع يجؼ فػؽ الشار ) فػقيا وليذ بجاخل الشار ( لثػاني ضيق شجيج ولع تعج لحيات
معجودة أحددت بألع رىيب فقمت لشفدي وماذا نحغ فاعمػف في نار جيشع؟! قبل أف أصيب بيحه الحالة 
اليدتخية مغ الخػؼ كشت مثل باقي الذباب أصمى وأصـػ واسسع األغاني وأشاىج األفبلـ لكغ صبلتي كشت 

ذ بحبلوتيا وكشت أحب أف أصمى إلى أف وصمت لجرجة مغ كثخ دعائي استذعخت حبلوة الربلة أح
 وأحددت مجػ عطسة هللا وفى لحطة مغ المحطات أحددت أنى أحب هللا ججا ججا ججا.. 

أما اآلف فكل ما أفكخ فيو ىػ الخػؼ مغ الشار وصبلتي لع تعج بيحا القجر مغ الجساؿ عمى قمبي بل عمى 
 صبحت أؤدييا مجخد فخض حتى ال أعاقب عمى تخكي ليا.العكذ أ

 صخاحة ال اعمع ماذا حجث.
 سؤالي ىػ ىل مغ حقشا أف نعير الجنيا وندتستع بيا ونؤدؼ فخائزشا أيزا.. 

أؼ أف ندتستع بالجنيا نزحظ ونميػ وندافخ لمدياحة ونفعل األشياء التي نحبيا وما شابيو ؟ أـ أف هللا خمقشا 
 لعبادتو فقط ونؤجل أؼ استستاع إلى اآلخخة أؼ أف الجنيا مجخد دار عسل فقط.في ىحه الجنيا 

 الجػاب: 
هللا تعالى أمخ عباده أف يعبجوه عمى جشاحي الخغبة والخىبة وأف يحبػه بقجر ما يخافػه وهللا تعالى رحيع بعباده 

لكغ وفق ضػابط الذخع وإليظ ىحا وال يعاقب إال محنبًا وىػ مع ذلظ يعفػ عغ كثيخ، لئلنداف أف يتستع بالحياة 
 السثاؿ:

رة وضبط الخياضة مباحة لمسؤمغ بل إنيا تغجو عبادة أف نػػ بيا التقػؼ عمى شاعة هللا لكغ بذخط ستخ العػ 
 وقذ عمى ذلظ ما تذاء.،  المداف والرحبة الرالحة

 



 36 الفصل الثالث : اجلية و اليار الباب االول : 

مغ كاف ال يجخل الجشة إال : ىل صحيح  010الفتػى  -الجشة والشار  -العقيجة  -الفتاوى 
 سشي ؟

 الدؤاؿ: 
 ىل صحيح ال يجخل الجشة إال مغ كاف سشي ؟ .

 الجػاب: 
 الجشة ليذ ليا عبلقات باالنتساءات وإنسا برحة العقيجة ) السشيج ( واستقامة الدمػؾ .

 

: ما ىي صفات حػر العيغ التي وعجنا هللا  011الفتػى  -الجشة والشار  -العقيجة  -الفتاوى 
 بيا بالجشة ؟

 ؤاؿ: الد
 ما ىي صفات حػر العيغ التي وعجنا هللا بيا بالجشة ؟ 

 الجػاب: 
 قاؿ تعالى : 

 ﴿ َوِعْشَجُىْع َقاِصَخاُت الصَّْخِؼ ِعيٌغ * َكَأنَُّيغَّ َبْيٌس َمْكُشػٌف ﴾
 وقاؿ أيزًا :

 ﴿ َوُحػٌر ِعيٌغ * َكَأْمَثاِؿ الم ْؤُلِؤ اْلَسْكُشػِف ﴾
 أوصاؼ حػر العيغ :

 يػف . هللا عدَّ وجل وصف نداء الجشَّة بأنيغ واسعات الع -1

 ﴿ ِعيٌغ ﴾ 
 

 



 37 الفصل الثالث : اجلية و اليار الباب االول : 

 يعشي عيشيا واسعٌة ججًا ، والعيغ الػاسعة أحج أبخز مطاىخ جساؿ الػجو .
رت لو إشبلقًا ، تقرخ  -2 قاصخة الشطخ عمى أزواجيغ . أؼ أف ىحه الحػريَّة ال تشُطخ إلى غيخ مغ ُخرِّ

 شخفيا عميو .
3-  

 َبْيٌس َمْكُشػٌف 
ؼ لجساؿ بذختيا نزارة ، وكأف لػف بذختيا بيس الشعاـ ، بياٌض في صفاٍء مع ُصْفَخٍة ، و مكشػف ؛ أؼ أ

 شيء ثسيغ ، والثسيغ مخبَّأ دائسًا .
4-  

 ﴿ َوُحػٌر ِعيٌغ ﴾
الحػر العيغ ، ولكغ الحػر شجة بياض العيغ وشجة سػادىا ، عيغ واسعة ، ىشاؾ مفارقة حادة في شجة بياض 

 دىا .العيغ وسػا
 ِعِيْغ : أؼ عيشيا واسعة .

 حػر : بياض عيشيا ناصع وسػاد حجقتيا داكشة .
5-  

 ﴿ َكَأْمَثاِؿ الم ْؤُلِؤ اْلَسْكُشػِف ﴾
 لػف المؤلؤ ألساسي وىػ أجسل لػف .

 وىحا قميل مغ كثيخ أنطخ إلى قػلو تعالى في الحجيث القجسي :
 ملسو هيلع هللا ىلص : قاؿ هللا عد وجل :  عغ أبػ ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ : قاؿ رسػُؿ هللا

 )) أْعَجْدُت لعبادَي الرالحيغ ما ال عيغ رأْت وال أذف سسعْت ، وال خَصخ عمى قمِب َبَذْخ ((

 

 

 

 

 



 38 الفصل الزابع : املالئهة و اجلً الباب االول : 

 الفرل الخابع : السبلئكة و الجغ

: العبلقة بيغ األنذ والجغ ) يػجج  001الفتػى  -السبلئكة والجغ  -العقيجة  -الفتاوى 
 مسذعػذيغ ىحا بشطخي وبشطخىع أولياء صالحيغ ىحه قرتي(؟لشية نرحػنشي أف أذىب بجاخمي ج

 دؤاؿ: ال
عاما أؼ انو فاتشا قصار الدواج كسا يقػلػف أمزيت حياتي الساضية  34أنا شاب مغ القجس ابمغ مغ العسخ 

ىحا بعج خخوجي  2000جدء في التعميع وجدء بالعسل وجدء في سجػف االحتبلؿ أنييت دراسة الجامعية عاـ 
مغ سجغ االحتبلؿ ومغ وقتيا إلى يػمشا ىحا وأنا اعسل في وضيفتي التي أىمتشي إلييا شيادتي التي حرمت 
عمييا مغ جامعة بيت لحع وحاليا التحقت بجامعة بيخزيت لجراسة الساجدتيخ فالسػضػع كالتالي فزيمة الذيخ 

تكػف لي سشجا وعػنا في ديشي ودنياؼ والحؼ  وأنا ابحث عغ زوجة 2000مغ يـػ بجاية عسمي أؼ في عاـ 
يحز أنشي كمسا أقـػ بصمب يج بشت لمدواج أفاجئ بعج أياـ باف ىحه الفتاة أو أىميا رافزيغ مع العمع أنشي ال 
اعخؼ الفتاة مغ قبل وأنشي اتبع الصخيقة التقميجية بالدواج أؼ أف الػالجة تقـػ بالبحث عغ عخوسة وعشجما نقـػ 

إلى يػمشا  2000ا مغ أىميا نفاجئ بعج بخفس األىل أو البشت و واستسخ الحاؿ معي مشح عاـ بصمبيا رسسي
ىحا فكل فتاة أتقجـ ليا تخفزشي وتعمسػف كع ىػ حخص األىل وبالحات الػالجة عمى تدويج أبشائيا ألنيا سشة 

الػالجة وباقي األسخة بأنشي ممبػس أؼ يػجج  دعي ليا الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص لقػلو )فاف بمغ فدوجو( وىحه األياـ تقػؿ لي
بجاخمي جشية ال تخغبشي أف أتدوج ونرحػنشي أف اذىب لمفتاحيغ والسذعػذيغ ىحا بشطخؼ وبشطخىع أولياء 
صالحيغ ىحه قرتي بالسخترخ فأرجػ مشظ فزيمة الذيخ إرشادؼ ماذا اعسل مع أنشي متبع لمحجيث الحؼ 

) مغ استصاع الباءة فميتدوج ومغ لع يدتصع فعميو بالرـػ فيػ وجاء( أؼ أنشي روؼ عغ الخسػؿ الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص
 أصـػ كل اثشيغ وخسيذ مغ كل أسبػع.

 الجػاب: 
ربط السدألة مباشخة بالجشية وىع كبيخ والبج مغ التعامل مع السػضػع بػاقعية ومعخفة األسباب...وإياؾ ثع 

إنظ تخدخ بحلظ ديشظ...ولػ فخض وجػد شيء مسا تقػؿ فميذ لو إياؾ مغ المجػء إلى الدحخة والسذعػذيغ ف
 حل إال الجعاء والمجػء إلى هللا وتحريغ الشفذ بالقخآف.

 



 39 الفصل الزابع : املالئهة و اجلً الباب االول : 

: ما ىػ معالجة أمػر غخيبة تحجث في  002الفتػى  -السبلئكة والجغ  -العقيجة  -الفتاوى 
 البيت كخائحة كخيية عشج حزػر بعس الشاس؟

 دؤاؿ: ال
ى مجػ خسذ سشػات الفائتة و أرجػ مغ فزيمتكع اإلمبلء عمي بخأيكع في ىحا عشجؼ أمخ حيخني عم

 السػضػع: 
يطيخ عشجؼ في السشدؿ رائحة كخيية وىي أشبو بخائحة الشتغ وىحه الخائحة ال تطيخ بذكل مدتسخ و إنسا عشج 
 حزػر الزيػؼ لبيتي وليذ عشج حزػر أناس معيشيغ ولكغ أؼ ضيف وباألخز عشج حزػر الخاشبيغ
البشتي وىحه الخائحة ال تطيخ إال في غخفة الزيػؼ وقج تأكجنا مغ عجـ وجػد أؼ مجارؼ أو ما شابو قخب 
السكاف وما زلشا عمى ىحه الحاؿ مشح خسذ سشػات فخاودتشي فكخة أنو مغ السسكغ أف يكػف سحخا أو ما شابو ، 

البقخة في ىحا السكاف باستسخار ولكغ فقخأت سػرة البقخة عمى ماء وممح ومدحت الغخفة وما زلشا نقخأ سػرة 
 مازالت ىحه الخائحة. 

وفي الحقيقة أنا سسعت دروسكع في العقيجة والجروس التي تتكمسػف فييا عغ الجغ والحيغ يتعاممػف مع الجغ 
 وقج أشار عمي بعزيع بالحىاب إلى أحجىع وما يدسػنيع )بالسذايخ ( ولكشي متخدد في ىحا األمخ !! 

سشة ولع تتدوج مع العمع أف أختييا األصغخ مشيا قج تدوجتا وىحه 21بشة وقج أصبح عسخىا وعشجؼ ىحه اال 
البشت ىي دائسا في ضيق لمخمق وغزب باستسخار مع أنيا والحسج هلل ممتدمة بجيشيا جيجا فأخذى أف يكػف 

 .مكتػب ليا شيئا مسا يقػلػنو لي مغ سحخ أو ما شابو 
 .ر وال نافع إال بإذف هللا مع أني أعمع حق العمع أنو ال ضا

 فساذا عمي فعمو ؟ 

 الجػاب: 
كثيخا ما تجخل السبالغات أو األوىاـ في مثل ىحه السػضػعات والسيسا إذا صارت قررا يتشاقميا الشاس ، وال 
تمبث أف تخجع إلى مغ خخجت مغ عشجه وقج زيج فييا فيرجؽ الديادة...الحؼ أستصيع أف أقػلو لظ ,لػ كاف ما 

بشتظ ولظ ، مدًا مغ الجغ أو أمخا مغ الدحخ فبل عبلج إال بالخقى الذخعية ، والجعاء إلى هللا يحجث ال
برجؽ وإخبلص وحزػر قمب مغ األسخة كميا ، وتصييخ حياتكع وأعسالكع , وبيتكع مغ كل ما يدخط هللا وال 

ا الصخيق...وححار ثع ححار بأس مغ االستعانة ببعس أىل العمع واالستقامة والخبخة ليأخحوا بأيجيكع عمى ىح
مغ المجػء إلى الدحخة والسذعػذيغ والججاليغ ، فإف ذلظ يػقعكع جسيعا في سخط هللا ، وال يأتي لكع بخيخ.. 

 .وهللا تعالى أعمع



 40 الفصل الزابع : املالئهة و اجلً الباب االول : 

: ما ىػ القخيغ وما ىي صفات حػر  003الفتػى  -السبلئكة والجغ  -العقيجة  -الفتاوى 
 العيغ؟

 دؤاؿ: ال
 رد ذكخه بالقخآف الكخيع ، قاؿ تعالى : ما ىػ القخيغ الحؼ و 

وَنُيْع َعِغ الدَّ  ْحَسِغ ُنَقيِّْس َلُو َشْيَصانًا َفُيَػ َلُو َقِخيٌغ * َوِإنَُّيْع َلَيُرج  ِبيِل َوَيْحَدُبػَف ﴿ َوَمْغ َيْعُر َعْغ ِذْكِخ الخَّ
 َوَبْيَشَظ ُبْعَج اْلَسْذِخَقْيِغ َفِبْئَذ اْلَقِخيُغ ﴾َأنَُّيْع ُمْيَتُجوَف * َحتَّى ِإَذا َجاَءَنا َقاَؿ َيا َلْيَت َبْيِشي 

 ] سػرة الدخخؼ [

 الجػاب: 
 القخيغ ىػ مغ الجغ .

 والشبي ملسو هيلع هللا ىلص خزع لمقاعجة القخآنية نفديا ألنو بذخ .
 عغ عبج هللا بغ مدعػد رضي هللا عشو قاؿ : قاؿ رسػُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

َل بو قخيُشو مغ الجغِّ وقخيُشو مغ السبلئكة (( )) ما مشكع مغ   أحج ِإال وقج ُوكِّ
  قالػا : وِإّياؾ يا رسػؿ هللا ؟ 

 قاؿ : 
 )) وِإياَي ، ِإال َأفَّ هللا أعانشي عميو فَأْسَمَع ، فبل يأمخني ِإال بخيخ (( 

 ] أخخجو مدمع [ 

 

 يقة االستخبلؼ؟: ما حق 004الفتػى  -السبلئكة والجغ  -العقيجة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما معشى حقيقة االستخبلؼ ؟

 

 



 41 الفصل الزابع : املالئهة و اجلً الباب االول : 

 الجػاب: 
 أف هللا جعل اإلنداف خميفتو في األرض، سأغسق معكع قميبًل.

 إف هللا خمق آدـ عمى صػرتو.
ىكحا في الحجيث الرحيح، يعشي هللا عد وجل مبجع الدساوات واألرض رتب السخمػقات بصخيقة أف اإلنداف 

إبجاع بالشبات، في إبجاع بأشياء كثيخة ججًا هللا عد وجل سسح لئلنداف أف يبجع واإلبجاع يبجع فييا، اآلف في 
مغ أسساء هللا الحدشى، هللا عد وجل مخيج ىحه اإلرادة مشحيا لئلنداف وأنت مخيخ أيزًا، هللا عد وجل مذخع 

اإلنداف في صفة فخدية، أيزًا جاءؾ بشز ضشي الجاللة وسسح لظ أف تجتيج، هللا عد وجل فخد ال شبيو لو، و 
 كل إنداف نديج لػحجه أنت مكـخ عشج هللا، والرفات كثيخة هلل مشحظ إياىا، ىحا معشى: 

 ﴿ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِميَفًة﴾
واإلنداف أياـ يحكع األرض، ويطمع أو يعجؿ، ويخحع أو يقدػ ويتحكع بسقجرات كثيخة ججًا بيجه، ىحا معشى 

 االستخبلؼ
 ٌل ِفي اأْلَْرِض َخِميَفًة ﴾﴿ َجاعِ 

يعشي جاعل إنداف يطيخ بكساؿ بذخؼ يحبب باهلل عد وجل، ما عخؼ التاريخ فاتحًا أرحع مغ العخب، يطيخ 
 بكساؿ بذخؼ يحبب باهلل عد وجل.

 

 

 

 

 

 



 42 الفصل اخلامط : الزصل الباب االول : 

 الفرل الخامذ : الخسل

مغ قػؿ : استبعاد العسل باألحاديث ألنيا ليدت  001الفتػى  -الخسل  -العقيجة  -الفتاوى 
 هللا تعالى ؟

 الدؤاؿ: 
مشح فتخة كشت مع شخز بعيج كل البعج عغ اإلسبلـ، لكشو سألشي سؤاؿ و لع استصع اإلجابة عميو، فالخجاء 

 مغ حزختكع تػضيحو لي: 
كاف أنشي كيف اصجؽ و اعسل باألحاديث الذخيفة و ىي ليدت كبلـ هللا مثل القخاف ؛ أؼ ىي نقبل عغ فبلف 

القخاف ىػ التذخيع، و كبلـ هللا أؼ باخترار ىػ ال يأخح باألحاديث فقط يقتجؼ بالقخاف و و عغ فبلف، أما 
 شكخا.
 

 الجػاب: 
  قاؿ تعالى:

  ﴿ َوُقِل اْلَحق  ِمْغ َربُِّكْع َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ﴾ 
 )سػرة الكيف (

 الدشة ففي قػلو تعالى: فاإلسبلـ وحياف قخآف وسشة، وأما وجػب األخح ب

ُسػُؿ َفُخُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػ﴾  ﴿َوَما َآَتاُكُع الخَّ
 )سػرة الحذخ (

 رغسا عغ كل أنف والسدألة ال تقبل ججال

 

 

 

 

 



 43 الفصل اخلامط : الزصل الباب االول : 

: ما ىػ حكع االستغاثة بغيخ هللا مغ األنبياء  002الفتػى  -الخسل  -العقيجة  -الفتاوى 
 ألمػات ؟واألولياء والرالحيغ ا

 دؤاؿ: ال
ما ىػ حكع االستغاثة بغيخ هللا مغ األنبياء واألولياء والرالحيغ األمػات، ىل ىي شخؾ كسا يقػؿ بعس 

 الصػائف الجيشية أـ ىي سشة كسا يقػؿ بعزيع اآلخخ ؟

 الجػاب: 
والسػضػع أمػر الجيغ تعخؼ بأدلتيا مغ الكتاب والدشة الرحيحة , وليذ مغ أقػاؿ بعس الصػائف الجيشية، 

الحؼ تدأؿ عشو واسع شػيل الحيل وىػ مغ مػضػعات العقيجة اإلسبلمية.ومغ الرعب اإلحاشة بو في 
عجالة...والبج مغ مخاجعة كتب العقيجة.لكشي أبدط األمخ لظ فأقػؿ: االستغاثة تعشي شمب الغػث...والغػث 

ف والغػث مسغ يقجر عمى ذلظ...فيل يعشي العػف والسداعجة...والعقل قبل الجيغ يقتزي أف يصمب العبج العػ 
يقجر عمى ذلظ غيخ الخالق تبارؾ وتعالى...؟ وىل في السخمػقيغ مغ يخزؽ ويعافي ويػفق ويحفع ويغفخ...؟ 

 وإف هللا عد وجل أمخ نبيو في محكع التشديل أف يقػؿ لمشاس عغ نفدو 

ِشَي ﴿ُقْل ال َأْمِمُظ ِلَشْفِدي َنْفعًا َوال َضّخًا ِإالَّ َما َشاَء  ُ َوَلْػ ُكْشُت َأْعَمُع اْلَغْيَب اَلْسَتْكَثْخُت ِمَغ اْلَخْيِخ َوَما َمدَّ َّللاَّ
ػُء ﴾  الد 

 )سػرة األعخاؼ (

فيل يسمظ ذلظ لغيخه...؟ وإذا كاف ىحا شأف خيخ الخمق وخاتع األنبياء والخسل فسا بالظ بسغ ىػ دونو...؟ 
 استشتج الجػاب بشفدظ وفقظ هللا.

 

 

 

 

 



 44 الفصل اخلامط : الزصل الباب االول : 

: ىل ىشالظ تفديخ عسمي وواقعي لقرة سيجنا نػح  003الفتػى  -الخسل  -العقيجة  -الفتاوى 
 وسفيشتو ؟

  دؤاؿ : ال
أنا شخز ممحج أعير في قصخ عخبي و قج نرحشي احج أصجقائي بالتػجو إليظ لئلجابة عغ بعس أسئمتي، 

تقجيذ ومفاىيع إرادة وقجرة ولكشي كشت اشّظ بقجرتظ عمى الخػض بتفاسيخ عمسية بحتة بعيجة عغ الخػارؽ وال
هللا الخارؽ عغ الصبيعة. ولكشو نرحشي بأف أحاوؿ لعمي اىتجؼ لسا يدسيو بالرخاط السدتقيع السيع, أنا أرػ 
العجيج مغ القرز الجيشية قررًا مشاقزة لمفيدياء والسشصق والعمع واكخه حياتي عشجما يتع اإلجابة بشفذ 

 الجػاب )قجرة هللا( .
مغ تفديخ عمسي لقرز كقرة نػح الحؼ وذع آالؼ الحيػانات داخل سفيشة بديصة لسجة سؤالي ىل ىشاؾ 

 شػيمة مغ الدمغ مع كافة األشعسة واألوساخ دوف أف تأكل بعزيا ؟!! 
 ىل مغ تفديخ عمسي ليحا ؟ !!

 أـ أف أجابتظ ستكػف كأؼ شخز مؤمغ بأنيا قجرة هللا ؟ 
 ػػ بالجليل والبخىاف العمسي القاشع. أتسشى أف تكػف إجابة عمسية ألنشي ال أؤمغ س

 الجػاب : 
أواًل: لعل البجاية مغ ىشا ليدت صحيحة إف كشت راغبًا في الػصػؿ إلى الحقيقة فبل شظ أف السػضػعات 
التي تحجثت عشيا ومشيا قرة نػح عميو الدبلـ ىي مغ القزايا الغيبية أؼ أنيا تجخل في دائخة اإلخباريات ، 

 ال مجاؿ لمعقل فييا أبجًا .ودائخة اإلخباريات 
فجوائخ السعخفة ثبلث األولى دائخة السحدػسات وتذسل كل شيء يجرؾ بالحػاس أؼ ضيخت عيشو وآثاره ، 
والثانية دائخة السعقػالت وىي لذيء غابت عيشو وبقيت آثاره فيحه شخيقيا العقل ، أما الذيء الحؼ غابت عيشو 

 .ادؽ وآثاره فبل سبيل إلدراكو إال الخبخ الر
فأنا وغيخؼ مثمظ تسامًا لػ أنشا أخزعشا القزية لقػانيغ عقمشا ، لكششي أختمف عشظ في أنشي أصجؽ ىحا الخبخ 
ألنو مغ هللا ، وهللا تعالى أصجؽ مغ تكمع ألنشي أعخؼ عشو الكثيخ مغ خبلؿ دقة صشعتو في ىحا الكػف 

مغ ألف وأربعسئة سشة عغ حقائق أثبتيا العمع  السعجد ومغ خبلؿ كبلمو السعجد هلالج لج فقج أخبخني مشح أكثخ
  .الكػف ومطاىخه وعغ غيبيات وقعت  التجخيبي وأخبخني عغ

 



 45 الفصل اخلامط : الزصل الباب االول : 

 فكيف لي أال أصجؽ خبخه الحؼ ال يجرؾ بحػاسي وال بعقمي ؟!
تخيل أني سػؼ أجيبظ اآلف فأقػؿ لظ : لقج كانت سفيشة نػح ضخسة ججًا أضخع مغ البارجات الحجيثة في 

نت أشبو بحجيقة حيػاف متشقمة فييا أقفاص محكسة لكل حيػاف ذكخًا أـ أنثى ويقـػ عمى رعايتيع عرخنا وقج كا
وتأميغ متصمباتيع مئات األشخاص بل آالفيع ماذا سيكػف جػابظ ؟!! إف قمت لي ىحا غيخ صحيح فكبلمظ 

ا في ىحا العرخ غيخ صحيح ألنو ليذ لجيظ مغ السحدػسات ما يشبئظ أنو يدتحيل وجػد ىكحا سفيشة مع أني
مسكشة ببل شظ وال يسشع أف يكػف قج وجج مثميا بل أعطع مشيا أال تخػ إلى األىخامات السعجدة العطيسة التي 
ما زاؿ اإلنداف مجىػشًا أماميا يعجد عغ إيجاد تفديخ ليا ، وآخخ ما قيل إف حزارة ميكانيكية عطيسة 

 وجػدىا بغيخ تمظ الحزارة . وآالت ضخسة كانت مػجػدة في ىحا العرخ وإال فبل يعقل
ىا أنا ذا أناقذظ مغ زاوية عقمية محزة وال أضغ أف لظ أف تكحبشي ما دمت تفقج األدلة والبخاىيغ فأنا أفتخض 
وأنت تفتخض . ما رأيظ لػ أنشا _ فخضًا _ أخخجشا إندانا مغ قبخه قج مات قبل ألف عاـ وعخضشا عميو قخصًا 

ة آالؼ عشػاف لكتاب وقج يبمغ الكتاب عذخة أجداء وىػ مػجػد اآلف ثع قمشا لو ليدريًا واحجًا فيو أكثخ مغ خسد
معمػمات عغ ىحا القخص ال شظ أنو لغ يرجقشا ألف عقمو ال يترػر ذلظ في زمانو إذًا ىحا العقل القاصخ 
لظ: إف السختبط بالبيئة ال يعقل وال يرح أف نجعمو حكسًا عمى الخبخ الرادؽ عمى وحي الدساء أعػد ألقػؿ 

البجاية ليدت مغ ىشا البجاية أف تتعخؼ إلى هللا مغ خبلؿ كػنو ثع تتعخؼ إلى كبلمو مغ خبلؿ إعجازه ثع 
تؤمغ بو فترجؽ ما جاء عشو مغ خبخ صادؽ وقبل كل ذلظ أف تستمظ إرادة قػية في الػصػؿ إلى الحقيقة 

 وفقظ هللا ويدخ لظ أسباب الخيخ

 

 

 

 

 

 



 46 الفصل اخلامط : الزصل الباب االول : 

: ما تفديخ تعجد الدوجات لمخسػؿ عميو الربلة  004الفتػى  -الخسل  -العقيجة  -الفتاوى 
 دبلـ وقج زاد عجدىغ عغ التدعة ؟وال

 دؤاؿ: ال
أنا شالب ىشا في أمخيكا وقج سئمت مغ قبل السجرسة عغ أسساء زوجات الخسػؿ الكخيع وأنا ال اعخفيع جسيعا 

 قج سسح لشا أف نتدوج بأربعة نداء بيشسا ىػ قج واالىع إني أتػقع أنيا تخيج أف تقػؿ لمصبلب باف الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 تدوج بأكثخ مغ العذخة نداء وأنا لدت متسكغ مغ إجابتيا أرجػ مشكع السداعجة.

 الجػاب: 
بقي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مع زوجتو خجيجة التي كانت في عسخ أمو خسدًا وعذخيغ سشة فمػ كاف مغخمًا بالشداء لسا كاف 

زواجو باألخخيات زواج لسرمحة دعػية وتأليف قمػب وزوجاتو التدع قبل تذخيع األربعة وبقيت مغ كحلظ و 
 خرػصياتو ألف تصميق الدوجة ليتدوجيا رجل غيخ رسػؿ هللا مريبة لمسخأة كبيخة.

 

 ما الفخؽ بيغ األنبياء والخسل ؟:  005الفتػى  -الخسل  –العقيجة  -الفتاوى 

 الدؤاؿ:
 :قخاءتي لمحجيث الشبػؼ الذخيف سؤالي ىحا عشج 

عغ البخاء بغ عازب رضي هللا عشو: قاؿ: قاؿ رسػُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ' يا فبلف، إذا أْويَت إلى فخاشظ، فقل: المَّيعَّ 
ْضُت أْمخؼ إليظ، وألَجْأُت َضْيخؼ إليظ، َرْغبة وَرْىبة إل ْيُت وجيي إليظ، وفػَّ يظ، ال أْسَمْسُت َنْفدي إليظ، ووجَّ

َمْمجأ، وال َمْشَجا مشظ إال إليظ، آمشُت بكتابظ الحؼ أندلَت، وبشبيِّظ الحؼ أرسمَت، فإنَظ إْف ُمتَّ في ليمتظ ُمتَّ 
عمى الِفْصَخِة، وإْف أصبحَت َأَصْبَت خيخًا '. وفي روايٍة قاؿ: قاؿ ] لي [ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ' إذا َأتيَت َمْزجعَظ 

أ ُوُض  وفيو: واْجَعْمُيغَّ آخَخ ما تقػؿ،  -وذكخه نحػه  -ػءؾ لمربلة، ثع اْضَصِجْع عمى ِشقِّظ األْيسِغ وقل فتػضَّ
: وبخسػلظ الحؼ َأرسْمَت، فقاؿ: ال، وبشبيِّظ الحؼ أرسمَت '  فقمُت: َأْسَتْحِكُخُىغَّ

يذيخ  -رسْمَت، فقاؿ: ال، وبشبيِّظ الحؼ أرسمَت ' وبخسػلظ الحؼ أَ  -ىحا التشبيو مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لديجنا البخاء 
 أف ىشالظ فخؽ أليذ كحلظ !!!.

 



 47 الفصل اخلامط : الزصل الباب االول : 

 الجػاب: 
السذيػر عشج العمساء أف الشبي ىػ الحؼ يػحى إليو بذخع لكغ ال يؤمخ بتبميغو، بل ىػ وحي لشفدو، يعشي 

 ؿ.أمخ بشفدو بالعسل، فيحا يقاؿ لو نبي فإذا أمخ بالتبميغ لمشاس، ىحا يقاؿ لو رسػ 
وقاؿ آخخوف مغ أىل العمع إف الشبي ىػ الحؼ يكػف مبعػثًا بذخيعٍة سبقو إلييا نبي قبمو، كاألنبياء بعج مػسى 
لمحيغ يحكسػف بالتػراة فالحيغ سبقػه ىؤالء أنبياء ورسل أما الخسػؿ السدتقل كسػسى ونػح وىػد ىؤالء يقاؿ 

 ليع رسل وىع أنبياء أيزًا.
 بي رسػاًل.فكل رسػؿ نبي ولكغ ليذ كل ن

فحيشسا قاؿ البخاء بغ عازب وبخسػلظ الحؼ أرسمت ما خالف الػاقع أبجًا ولكشو خالف التعاليع الشبػية أؼ خالف 
ما عمسو رسػؿ هللا إياه وكأف الحجيث فيو فائجة وىػ التشبيو إلى ضخورة اإلتباع لسا ورد عغ رسػؿ هللا صمى 

 ورد عشو ملسو هيلع هللا ىلص وهللا اعمع. هللا عميو وسمع مغ أذكار وأف نحفع الحكخ كسا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 الكضاء و الكدر:  الضادظالفصل  الباب االول : 

 الفرل الدادس : القزاء و القجر

ف : إذا كاف هللا قج كتب الخزؽ لكل إندا 001الفتػى  -القزاء والقجر  -العقيجة  -الفتاوى 
 فمساذا يسػت الشاس مغ الجػع ؟

 دؤاؿ: ال
 شاس مغ الجػع ؟.إذا كاف هللا قج كتب الخزؽ لكل إنداف فمساذا يسػت ال

 الجػاب: 
ال يسكغ أف نكتذف عجؿ هللا بعقػلشا، ألنشا ال نسمظ عمسًا كعمع هللا، ولكششا نعتقج بو يقيشًا مغ إخبار هللا لشا ) 

 . وما كاف هللا ليطمسيع (

 

: ىل زوجتي مكتػبة في صحيفتي أنيا  002الفتػى  -القزاء والقجر  -العقيجة  -الفتاوى 
 ما ىػ الشز السػافق لحلظ ؟ة ، و امخأة محجد

 دؤاؿ: ال
إف الخزؽ مكتػب لكل إنداف، والدواج والدوجة ىي رزؽ مغ هللا تعالى، فيل زوجتي مكتػبة في صحيفتي 

 أنيا امخأة محجدة ؟ وفي حاؿ اإليجاب، ماىػ الشز السػافق لحلظ ؟ 

 الجػاب: 
فحلظ يقصع كل ضغ بأف الدوجة مفخوضة بالقجر عمى ماداـ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ) فاضفخ بحات الجيغ...( 

 اإلنداف.

 

 

 



 49 الكضاء و الكدر:  الضادظالفصل  الباب االول : 

 ىل يتعارض القزاء مع االختيار ؟:  003الفتػى  -القزاء والقجر  –العقيجة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
راسمتظ مغ يػميغ في مػضػع صبلة االستخارة و الدواج فتفزمت يا شيخي و قمت أف" الدواج اختيار مغ 

ف ىشاؾ سػء فيع مغ قبمي لحا أريج التػضيح مغ بعج أذنظ , فسا ىػ معخوؼ مغ قبمي و العبج " أخاؼ أف يكػ 
مسغ ىع حػلي مغ شابات و متدوجات أف السخأة تخمق مغ ضمع الخجل كسا أف حػػ خمقت مغ ضمع ادـ 
عميو الدبلـ وىحا يعشي أف الذخز الحؼ سيكػف مغ نريبي مكتػب لي مغ يـػ ولجت وليذ لي خيار فيو, 

أني فيست مغ دروسظ مغ معشى الشريب و اختيار العبج أنيا كالتفاحة التي في البدتاف الفبلني عمى  حتى
الذجخة الفبلنية بالغرغ الفبلني ىي ليحا الذخز مكتػب عمييا اسع الذخز الحؼ ستكػف مغ نريبو لكغ 

الذخز المي بجو  شخيقة الحرػؿ عمييا ىي مغ اختيار العبج شيب مػ نفذ الذيء بالشدبة لمدواج يعشي
يكػف مغ نريبي ىػ ىػ لكغ شخيقة زواجي مشو ىي مغ اختيارؼ، شيخي هللا يخميظ وّضح لي ىحه الشقصة. 
أنا مغ جػابظ أف " الدواج اختيار مغ العبج " تذػشت كتيخ و حاسة كل األمػر اختمصت عشجؼ أنا بكل شي 

فقتيا، بالسػاد يمي بشدليع بالفرل الجراسي، بكل أؤمغ، بذغمت الشريب، بالفخع المي دخمتو بالخفيقة المي مخا
 شي نعع بكل شي.

 ىحا شػ معشاه، مػ معشاه أف كل شي بريخ لمعبج فيػ لسرمحتو و ىػ مغ حكسة هللا السصمقة.
أرجػ مغ حزختكع تػضيح ىحه الشقصة لي ألني برخاحة امذي عل أساسيا و أنا مدّمسة بيا تساما, يعشي 

في بيتي كل مغ شخؽ الباب و أراد خصبتي فيحا شيء صعب عمي وخرػصا أني عفػا أنا قج ال استقبل 
ادرس في الجامعة كمية اليشجسة ولدت دائسا مدتعجة أف ادخل عمى الخاشبيغ واشغل تفكيخؼ بيحا, و فكخة أف 

 الذخز مكتػب لي أرحتشي و جعمت مػضػع الدواج بعيجا عغ شغل تفكيخؼ.
 فقج ال اعخؼ التعبيخ تساما عغ ما اعشيو. أرجػؾ سيجؼ أف تحدغ ضّغ ما اعشيو

 الجػاب: 
قزاء هللا تعالى وقجره ال يتعارض مع اختياره بل ىسا متكامبلف فسا معشى أف يأمخ هللا تعالى الخجل باختيار 
ذات الجيغ وأف يأمخ الفتاة وولييا باختيار ذؼ الخمق والجيغ إف لع يكػنا قادريغ عمى ذلظ عشجىا يكػف العبث 

تعالى مشده عشو، وىشا يعبخ سيجنا عسخ عغ ىحا السعشى حيشسا قيل لو وقج أبى الجخػؿ إلى الذاـ النتذار  وهللا
  . مخض الصاعػف فييا



 50 الكضاء و الكدر:  الضادظالفصل  الباب االول : 

قيل لو أتفخ مغ قزاء هللا قاؿ نعع نفخ مغ قزاء هللا إلى قزاء هللا، ومغ ىشا قاؿ أيزًا لسغ شخب الخسخ 
مغ االختيار إلى االضصخار، فعمع هللا تعالى األزلي بسا ىػ  وادعى أنو القزاء قاؿ إف قزاء هللا لع يخخجظ

كائغ ال يشافي أمخه لشا بحدغ االختيار، أما قزية الخزؽ فذأف آخخ فالخزؽ مقدـػ ألنو ليذ مغ التكميف لكغ 
 الػصػؿ إليو تكميف فيػ اختيار.

 

ىػ عشج هللا أو  : ىل السريبة أو السخض 004الفتػى  -القزاء والقجر  –العقيجة  -الفتاوى 
 مغ عشج اإلنداف نفدو؟

 دؤاؿ: ال
 ىل السرائب سػاء كاف ذلظ مريبة أو مخضًا مغ عشج هللا أو مغ عشج اإلنداف؟

 الجػاب : 
كميا مرائب لكغ السريبة سسيت مريبة ألنيا تريب اليجؼ، إنداف أعخفو عشجه سيارة مارسيجس أحجث 

ييا، لع يتشازؿ ليخػ ما حجث، اشتخػ سيارة أخخػ، دخل إلى مػديل، أخحىا أخػه فارتكب بيا حادثًا قزى عم
دائخة فييا مػضف سبو، فذعخ بشخدة بالقمب ذىب إلى السدتذفى فػرًا، كل إنداف لو دواء نقصة ضعف، 
السريبة سسيت مريبة ألنيا تريب اليجؼ، إذا إنداف عشجه اعتداز بشفدو لو مريبة، إنداف الساؿ غاؿ ججًا 

نداف يحب الستعة لو مريبة، سسيت مريبة ألنيا تريب اليجؼ وهللا خبيخ، ومغ لع عميو لو مريبة، إ
 تحجث السريبة في نفدو مػعطة فسريبتو في نفدو أكبخ.

 

 

 

 

 

 



 51 الفصل الضابع : اليوو اآلخز و أعزاط الضاعة الباب االول : 

 الفرل الدابع : اليـػ اآلخخ و أشخاط الداعة

األدلة  : ىل ىشالظ بعس 001الفتػى  -اليـػ اآلخخ وأشخاط الداعة  -العقيجة  -الفتاوى 
 مسية لقياـ الداعة ؟الع

 دؤاؿ: ال
أحب أف أشاركع وآخح رأيكع بالبحث العمسي عغ أحجاث الداعة، وعشػانو نطخية في عمع الداعة، وفيو تفديخ 

 لعجة معجدات عمسية مغ القخآف مثل الشفخة والريحة وتصبيقاتيع ومحرمة السػضػع أنو: 
هللا عد وجل لؤلرض, ستجور األرض باالتجاه ]ىشاؾ بخىاف مغ القخآف الكخيع بأنو يػمًا ما وبأمخ مغ 

السعاكذ حػؿ نفديا لتذخؽ الذسذ مغ مغخبيا وكحلظ ستجور باالتجاه السعاكذ حػؿ الذسذ لترصجـ بجـخ 
سساوؼ يسخ بالقخب مشيا وبحلظ تشتيي الحياة عمى وجو األرض كميًا, وىحا ىػ اليـػ االخيخ, وىحا ماحرل 

 . يػف سشة[مم 65لسخمػقات الجيشاصػرات مشح 
 وإحجػ الشتائج اليامة في ىحه السقالة ىي:

)أف القخآف الكخيع بجأ يخبخنا اآلف كيف ستكػف نيايتشا, كسا أخبخ نبي هللا نػح عميو الدبلـ قػمو كيف ستكػف 
 نيايتيع بدشػات قبل حجوث الصػفاف الكبيخ(. 

 الجػاب: 
) كتاب هللا , والدشة الرحيحة (ومع حقائق العقيجة  أقػؿ لظ ابتجاء ,إف تعامل السدمع مع ما جاء في الػحييغ

السأخػذة مشيسا,يجب أف يكػف عمى أنيا اليقيغ الحؼ اليعمػه في الكػف يقيغ ,وإال كاف أصل اإليساف والتجيغ 
بحاجة إلى مخاجعة و معالجة...!ومغ خبلؿ ىحا السجخل أقػؿ:لع يمقي السدمع بالو لكبلـ يبحث في أعطع 

اإلسبلـ )يـػ القيامة (وىػ مغ الغيػب التي ال يعمسيا إال هللا , عمى أساس عمـػ ونطخيات  وأخصخ معتقج في
ىي مغ صشع عقػؿ أىل األرض ؟أما يدعو ويكفيو ما جاء في الػحييغ ؟أـ البج مغ شيادة الشطخيات العمسية 

دظ عقػلشا مغ أف تتجاوز لقػؿ هللا ورسػلو ؟فمشعج يا أخي إلى الػحييغ... ولشعج إلى إيسانشا الفصخؼ ,ولشس
 وتعسل فيسا لع تخمق لو ,حتى ال يدتخفشا الحيغ اليػقشػف...!ولشقخأ مغ ججيج اآليات اآلتية

 
 



 52 الفصل الضابع : اليوو اآلخز و أعزاط الضاعة الباب االول : 

اَعِة َأيَّاَف ُمْخَساَىا ُقْل ِإنََّسا ِعْمُسَيا ِعْشَج َربِّي ال ُيَجمِّيَيا ِلَػْقِتَيا ِإالَّ ىُ  َساَواِت َػ َثُقَمْت ِفي الدَّ ﴿ َيْدَألػَنَظ َعِغ الدَّ
 ِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس ال َيْعَمُسػَف﴾َواأْلَْرِض ال َتْأِتيُكْع ِإالَّ َبْغَتًة َيْدَألػَنَظ َكَأنََّظ َحِفي  َعْشَيا ُقْل ِإنََّسا ِعْمُسَيا ِعْشَج َّللاَِّ َولَ 

 ( 187)ألعخاؼ:

اَعَة آِتَيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَيا ِلُتْجَدى ُكل  َنْفٍذ   ِبَسا َتْدَعى﴾﴿ِإفَّ الدَّ
 ( 15)شػو:

ـِ َوَما َتْجِري َنْفٌذ َماَذا تَ  ُؿ اْلَغْيَث َوَيْعَمُع َما ِفي اأْلَْرَحا اَعِة َوُيَشدِّ ْكِدُب َغجًا َوَما َتْجِري ﴿ِإفَّ َّللاََّ ِعْشَجُه ِعْمُع الدَّ
 َنْفٌذ ِبَأيِّ َأْرٍض َتُسػُت ِإفَّ َّللاََّ َعِميٌع َخِبيٌخ﴾

 ( 34)لقساف:

اَعَة َتُكػُف َقِخيبًا﴾﴿َيدْ  اَعِة ُقْل ِإنََّسا ِعْمُسَيا ِعْشَج َّللاَِّ َوَما ُيْجِريَظ َلَعلَّ الدَّ  َأُلَظ الشَّاُس َعِغ الدَّ
 ( 63)األحداب:

اَعِة ﴾  ﴿ِإَلْيِو ُيَخد  ِعْمُع الدَّ
 (47)فرمت: مغ اآلية

َساَواِت َواأْلَْرِض وَ  اَعِة َوِإَلْيِو ُتْخَجُعػَف﴾﴿َوَتَباَرَؾ الَِّحي َلُو ُمْمُظ الدَّ  َما َبْيَشُيَسا َوِعْشَجُه ِعْمُع الدَّ
 (85)الدخخؼ:

اَعِة َأيَّاَف ُمْخَساَىا * ِفيَع َأْنَت ِمْغ ِذْكَخاَىا * ِإَلى َربَِّظ ُمْشَتَياَىا *ِإنََّسا َأْنتَ   ُمْشِحُر َمْغ ﴿َيْدَألػَنَظ َعِغ الدَّ
 َيْخَذاَىا﴾

 )الشازعػات( 

جبخيل السعخوؼ يقػؿ لمشبي صمى هللا عميو: فأخبخني عغ الداعة. قاؿ: "" ما السدؤوؿ عشيا  )وفي حجيث
 .بأعمع مغ الدائل ( 

ولشقل لمعمع الكػني والعمساء الكػنييغ ,إنشا نحتـخ عمسكع وأبحاثكع ,ونخفع بيا رؤوسشا مادامت لخيخ البذخ 
ا ,معذخ السدمسيغ , دوف الػحييغ بل ىي وسعادتيع ,ولكشيا ميسا عطست وارتقت في أعيشكع فيي عشجن

 محكػمة بيسا...

 

 

 

 



 53 الفصل الضابع : اليوو اآلخز و أعزاط الضاعة الباب االول : 

ظ أحاديث صحيحة : ىل ىشال 002الفتػى  -اليـػ اآلخخ وأشخاط الداعة  -العقيجة  -الفتاوى 
 تتعمق بالسيجي ؟

 دؤاؿ : ال
قخأت في أحج الفتاوػ عمى ىحا السػقع أف األحاديث التي تتحجث عغ ضيػر السيجؼ فييا الكثيخ مغ 

 حاديث السػضػعة وغيخ الرحيحة .األ
ولكغ أنا لع اقخأ شيء عغ السيجؼ وال اعخؼ الكثيخ عغ مكاف ضيػره ومغ سيحارب وما ىي ميستو وال حتى 
عغ عبلمات يـػ القيامة ألنشي اشظ كثيخا في صحة ىحه األحاديث أقػؿ أف قاليا الخسػؿ الكخيع فيػ صادؽ 

الرحة ولكغ يخػفشي الكثيخوف بأف مغ ال يعخؼ ىحه  واف كانت أحاديث مجسػسة فميذ ليا أصل مغ
 الخوايات لغ يدتصيع تسييد جانب الحق في ذاؾ الدماف وقج يتبع جانب الزبلؿ. 

 الجػاب:
-ثبت في السيجؼ عجة أحاديث صحيحة مشيا ما رواه أحسج والتخمحؼ وأبػ داود أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ال تحىب 

 حتى يسمظ العخب رجل مغ أىل بيتي، يػاشئ اسسو اسسي، واسع أبيو اسع أبي. الجنيا -أو ال تشقزي
 والحجيث صححو األلباني.

وعغ أـ سمسة رضي هللا عشيا، قالت: سسعت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: السيجؼ مغ عتختي مغ ولج فاشسة. رواه أبػ 
 داود وابغ ماجو. 

مامة الباىمي وعبج الخحسغ بغ عػؼ وعبج هللا بغ عسخو بغ العاص وفي الباب عغ ححيفة بغ اليساف وأبي أ
 .وثػباف وأنذ بغ مالظ وجابخ وابغ عباس وغيخىع

وعغ عبج هللا بغ مدعػد عغ الشبي صمى هللا عميو و سمع قاؿ: يمي رجل مغ أىل بيتي يػاشئ اسسو اسسي. 
 رواه التخمحؼ وقاؿ حجيث حدغ صحيح. 

لشبي ملسو هيلع هللا ىلص: لػ لع يبق مغ الجنيا إال يـػ لصػؿ هللا ذلظ اليـػ حتى يبعث رجبل وعغ عبج هللا بغ مدعػد عغ ا
مشي أو مغ أىل بيتي يػاشىء اسسو اسسي واسع أبيو اسع أبي، يسؤل األرض قدصا وعجال كسا ممئت ضمسا 

 وجػرا. 
 
 
 



 54 الفصل الضابع : اليوو اآلخز و أعزاط الضاعة الباب االول : 

 رواه أبػ داود والتخمحؼ. وقاؿ: حجيث حدغ صحيح. 
وأبي سعيج وأـ سمسة و أبي ىخيخة ثع روػ حجيث أبي ىخيخة وقاؿ حدغ صحيح.  قاؿ: وفي الباب عغ عمي

 انتيى.
 .بيتي يسمؤىا عجال كسا ممئت جػرا وفي رواية ألبي داود: لػ لع يبق مغ الجىخ إال يـػ لبعث هللا رجبل مغ أىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 الفصل الثامً : بدء اخللل الباب االول : 

 الفرل الثامغ : بجء الخمق

: أرجػ بياف ىحه السدألة ىل السخأة خمقت مغ  001ػى الفت -بجء الخمق  -العقيجة  -الفتاوى 
 ضمع الخجل؟

 دؤاؿ:ال
يقػلػف: إف السخأة مخمػقة مغ ضمع رجل. وعمى ىحا فكل امخأة ليا زوج خمقت مغ ضمعو، أما السخأة التي لع 
ل ىحا يكتب ليا الدواج فسعشى ذلظ أف زوجيا مات صغيخًا أو سبقيا إلى لقاء ربو. ولكغ لكل امخأة زوج. في

الكبلـ صحيح وإذا لع يكغ كحلظ فسا حكع السخأة التي لع يكتب ليا الدواج؟ أؼ أيغ زوجيا التي خمقت مغ 
 ضمعو؟ أرجػ بياف ذلظ.

 الجػاب: 
إف السخأة التي خمقت مغ زوجيا ىي حػاء فقط وليذ كل أنثى...! ثع قػلي لي بخبظ ) وما أدرؼ جشذ 

مػمات كيحه التي يذغل الشاس بيا أنفديع، يحػؿ بيغ دخػليع الجشة الدائل (، ىل جيل السدمع والسدمسة بسع
أو قبػؿ صبلتيع وعباداتيع...؟ فإالـ نذغل أنفدشا بقزايا كيحه لغ ندأؿ عشيا...ونكخس جيمشا بأمػر تكػف 
مػضع الحداب والدؤاؿ بيغ يجؼ الخحسغ...؟ ىل أتقشت يا أختاه أحكاـ الصيارة والربلة كاممة يا تخػ...؟ 

 را لرخاحتي معظ التي ىي مغ باب الحخص عميظ...!عح

 

: ىل صحيح أف هللا أحيا والجي الخسػؿ  002الفتػى  -بجء الخمق  -العقيجة  -الفتاوى 
 وأسمسا ؟

 دؤاؿ: ال
ما صحة ىحه السقػلة عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو والو وسمع أف هللا أحيا لو والجيو وعخض عمييسا اإلسبلـ 

 معجدة وتكخيع لخسػؿ هللا وىل صحيح انو نيي أف يدتغفخ المو ؟. فاسمسا .ىل ىي
 
 



 56 الفصل الثامً : بدء اخللل الباب االول : 

 الجػاب: 
ال يرح حجيث ألبتة أف هللا أحيا والجؼ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص لو حتى أسمسا واألحاديث الرحيحة تجؿ عمى عكذ ذلظ 

 مشيا ما جاء في صحيح مدمع:
  َأْيَغ َأِبي َقاَؿ ِفي الشَّاِر َفَمسَّا َقفَّى َدَعاُه َفَقاَؿ ِإفَّ َأِبي َوَأَباَؾ ِفي الشَّاِر (())َعْغ َأَنٍذ َأفَّ َرُجبًل َقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ 

 وحجيث مدمع اآلخخ: 
ِو َفَبَكى َوَأْبَكى َمْغ َحْػلَ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َقْبَخ ُأمِّ َقاَؿ اْسَتْأَذْنُت َربِّي ِفي ُو فَ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َزاَر الشَِّبي  َصمَّى َّللاَّ

 ِإنََّيا ُتَحكُِّخ اْلَسْػَت ((َأْف َأْسَتْغِفَخ َلَيا َفَمْع ُيْؤَذْف ِلي َواْسَتْأَذْنُتُو ِفي َأْف َأُزوَر َقْبَخَىا َفُأِذَف ِلي َفُدوُروا اْلُقُبػَر فَ 
اعاة رسػؿ هللا وتكخيسو مغ ولدشا يا أخي أغيخ وأحشى عمى والجؼ رسػؿ هللا مشو... ولدشا أحخص عمى مخ 

 ربو...فاألمخ ديغ تحكع فيو األدلة والشرػص وليذ العػاشف واألىػاء.واحفع ىحه األبيات تشفعظ 
 قاؿ أحجىع:

 أحياىػسا الخب القػجيخ الباري  أيقشت أف أبػا الخسػؿ وأمػو 
 صجؽ ,فتمػظ كخامة السخػتار حتى لو شيجا برجؽ رسالػة 

 فيػ الزعيف عغ الحقيقة عاري  فو ىحا الحجيث ومغ يقػؿ بزع
 فأجابو آخخ 

 قمبو أتخد وحػي هللا باألشعػار يا جاىبل أعسى التعرب 
 فمسغ ستدشج مشكخ األخبار؟  إف قاؿ أىل الحق:أخخج مدمع
 بل اتباع سشة السختػػػار  الجيغ ليذ تبجعػا وتشصعػا

 

سخأة تخمق مغ ضمع الخجل إذًا : إذا كانت ال 003الفتػى  -بجء الخمق  -العقيجة  -الفتاوى 
 فسغ أيغ تخمق السخأة التي ال تخجػ نكاحًا؟

 دؤاؿ: ال
إذا كانت السخأة تخمق مغ ضمع الخجل وىحا ما نفيسو مغ اآلية الدادسة مغ سػرة الدمخ فسغ أيغ تخمق السخأة 

 التي ال تخجػ نكاحًا ؟
 



 57 الفصل الثامً : بدء اخللل الباب االول : 

 الجػاب: 
تعالى تتحجث عغ خمق حػاء أـ البذخ وليذ عغ كل اآلية التي ذكخت وما شابييا في كتاب هللا تبارؾ و 

 أنثى, فبل إشكاؿ.

 

: ىل في القخآف أو الدشة ما يشاقس نطخية  004الفتػى  -بجء الخمق  -العقيجة  -الفتاوى 
 التصػر ) عجا خمق هللا تعالى آلدـ عميو الدبلـ ( ؟

 دؤاؿ:ال
  تعالى آلدـ عميو الدبلـ( ؟ ىل في القخآف أو الدشة ما يشاقس نطخية التصػر )عجا خمق هللا

 الجػاب: 
الشطخية مغ أصميا خصأ أخبلقي، وليذ خصأ عمسيًا، ىي تخيج أف تمغي الجيغ بإلغاء بعس مدمساتو، وىي 

 قرة بجء الخمق 

 

 خفة نػع الجشيغ تعجي عمى هللا ؟: ىل في مع 005الفتػى  -بجء الخمق  -العقيجة  -الفتاوى 

 دؤاؿ:ال
 سعخفة نػع الجشيغ أثشاء الحسل ؟ وهللا يقػؿ أنو ال أحج يعخؼ ما في األرحاـ ؟.ما ىػ التفديخ ل

 الجػاب: 
) وال يحيصػف بذيء مغ عمسو إال بسا شاء ( ىحا ىػ الجػاب، وهللا لسرمحة البذخ يفتح ليع نػافح مغ عمسو 

 بإرادتو وإذنو، وليذ بحكاء البذخ... فبل يعج ذلظ تعجيا عمى عمع هللا.

 

 



 58 الفصل التاصع : صؤال الكرب الباب االول : 

 التاسع : سؤاؿ القبخ الفرل

لسختبخات كيف تدأؿ : الجثث السػجػدة با 001الفتػى  -سؤاؿ القبخ  -العقيجة  -الفتاوى 
 سؤاؿ القبخ ؟

 دؤاؿ:ال
نحغ نعمع أف الستػفى يدأؿ عشجما يػضع في القبخ و لكغ الجثث السػجػدة في مختبخات التذخيح و التي قج 

 تبقى عجة سشػات كيف تدأؿ ؟.

 الجػاب: 
 قادر عمى كل شيء، وال يعجده شيء في األرض وال في الدساء، وال تذغل نفدظ بيحه السدائل، واحخص هللا

 أف تعج نفدظ لمشجاح عشج ذاؾ الدؤاؿ.

 

والكتابة  :ىل يجػز بشاء القبػر وزيارتيا 002الفتػى  -سؤاؿ القبخ  -العقيجة  -الفتاوى 
 عمييا وىل ىي واجبة ؟

 دؤاؿ: ال
 القبخ و كتابة اسع الستػفى عميو مع آيات قخآنية ؟ ما ىػ حكع بشاء

 ما ىػ حكع زيارة القبػر لمخجل و السخأة ؟
 ىل زيارة القبػر تكػف لؤلقارب خاصة واجبة وىل يذعخ بيا الستػفى ؟

 الجػاب: 
ال يجػز رفع القبخ أكثخ مغ شبخ ، ليتسيد عغ األرض فبل يػشأ ، وال يجػز كتابة شيء عميو وقج أجاز 

العمساء كتابة االسع فقط لتعيييشو أو أية عبلمة تحقق ذلظ لثبػت ذلظ عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص )لسا مات عثساف  بعس
بغ مطعػف أخخج بجشازتو فجفغ؛ أمخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص رجبل أف يأتيو بحجخ ، فمع يدتصع حسمو ، فقاـ إلييا رسػؿ هللا 

 يو ، قاؿ السصمب: قاؿ الحؼ يخبخني عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:ملسو هيلع هللا ىلص وحدخ عغ ذراع



 59 الفصل التاصع : صؤال الكرب الباب االول : 

كأني أنطخ إلى بياض ذراعي رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيغ حدخ عشيسا ثع حسميا فػضعيا عشج رأسو ، وقاؿ: أتعمع بيا 
 قبخ أخي ، وأدفغ إليو مغ مات مغ أىمي (..
 بػاجبة ويجب أف تػافق الذخع ال أف تكػف مآلػ بالبجع.. زيارة القبػر جائدة لمخجاؿ والشداء وليدت

 والخاجح أف السيت ال يحذ بالديارة ولكغ يشتفع بجعاء الدائخ لو.

 

مى ذلظ : ىل عحاب القبخ حق وما الجليل ع 003الفتػى  -سؤاؿ القبخ  -العقيجة  -الفتاوى 
 مغ خبلؿ القخآف والدشة ؟ 

 دؤاؿ: ال
ليل في القخآف والدشة وإذا كاف عحاب القبخ حق لساذا يقػؿ الكافخوف يـػ القيامة ىل عحاب القبخ حق وما الج

)ياويمشا مغ بعثشا مغ مخقجنا( أؼ أنيع في حالة رقاد ولع يذعخوا بعحاب القبخ ؟ أوضح لشا الحقيقة فزيمة 
 .الجكتػر وشكخًا 

 الجػاب: 
 لى عحاب القبخ حق ألدلة كثيخة يرعب سخدىا كميا، مشيا قػلو تعا

اَعُة َأْدِخُمػا آَؿ ِفْخَعْػَف َأَشجَّ اْلَعَحاِب   ﴾﴿ الشَّاُر ُيْعَخُضػَف َعَمْيَيا ُغُجّوًا َوَعِذّيًا َوَيْػـَ َتُقػـُ الدَّ
 )سػرة غافخ ( 

ومغ الدشة ) إف ىحه األمة ستبتمى في قبػرىا فمػال أف ال تجافشػا لجعػت هللا أف يدسعكع عحاب القبخ ثع أقبل 
يو فقاؿ تعػذوا مغ عحاب الشار تعػذوا مغ عحاب القبخ (. واآلية التي ذكخت التجؿ عمى أنيع عميشا بػج
 اليعحبػف.

 

 

 



 60 الفصل التاصع : صؤال الكرب الباب االول : 

: قمت أف عقل اإلنداف وفكخه يتعصبلف حيغ  004الفتػى  -سؤاؿ القبخ  -العقيجة  -الفتاوى 
 ؟ اكختو وذكخياتو كميا فكيف ذلظالسػت ، وقمت أيزًا أف اإلنداف بعج مػتو يحتفع بح

 دؤاؿ: ال
ذكخت يا أستاذ في أحج دروسظ أف عقل اإلنداف وفكخه يتعصبلف حيغ يسػت، وقج كشت قج ذكخت أيزًا أف 
اإلنداف بعج مػتو يحتفع بحاكختو وذكخياتو كميا.. فكيف ذلظ ؟.. وما دامت الحاكخة ىي مغ أجداء الجماغ، 

 .جداكع هللا خيخًا والدبلـ عميكع  والجماغ يفشى مع مػت اإلنداف.. فكيف يحتفع السيت بحلكختو.؟

 الجػاب: 
 . مغ تساـ فزل هللا عمى السؤمغ في الجشة أف يكفخ عشو سيئاتو، فبل يحكخىا

 

ت حجيثشا ليع عشج زيارة : ىل يدسع األمػا 005الفتػى  -سؤاؿ القبخ  -العقيجة  -الفتاوى 
 القبخ ؟

 دؤاؿ: ال
خ.. وىل يعشي ىحا أف روح السيت مػجػدة في القبخ أـ أف القبخ ىل يدسع األمػات حجيثشا ليع عشج زيارة القب

 ىػ رمد ال غيخ وأف الخوح مػجػدة في عالع يعمسو هللا وحجه ؟ 

 الجػاب: 
 .هللا يقػؿ ) وما أنت بسدسع مغ في القبػر (. فاألمػات اليدسعػف واألرواح ليدت في القبػر

 

 

 



 61 الفصل التاصع : صؤال الكرب الباب االول : 

: ما الفخؽ بيغ الجفغ قخب صالحيغ أو  006الفتػى  -سؤاؿ القبخ  -العقيجة  -الفتاوى 
 فغ بيغ أناس بعيجيغ عغ اإليساف؟صحابة والج

 دؤاؿ: ال
 ما الفخؽ بيغ الجفغ قخب صالحيغ أو صحابة و الجفغ بيغ أناس بعيجيغ عغ اإليساف ؟. 

 الجػاب: 
 السيع أف يكػف الجفغ في مقابخ السدمسيغ والشيء غيخ ذلظ .

 

ؤمغ : أحج األشخاص مؤمغ ولكشو غيخ م 007الفتػى  -لقبخ سؤاؿ ا -العقيجة  -الفتاوى 
 بعحاب القبخ وفتشة الججاؿ ؟

 دؤاؿ: ال
 أحج األشخاص مؤمغ ولكشو غيخ مؤمغ بعحاب القبخ وفتشة الججاؿ ؟. 

 الجػاب: 
إف أصخ عمى ذلظ خخج مغ اإلسبلـ ألنو كحب هللا ورسػلو. والبج مغ أف يبيغ لو وتداؿ الذبو العاضة لو قبل 

 .أف نحكع عميو بيحا الحكع، لحلظ قمت في البجاية إف أصخ

 

 

 

 

 



 62 الفصل التاصع : صؤال الكرب الباب االول : 

و : أريج معخفة قػؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو  008الفتػى  -سؤاؿ القبخ  -العقيجة  -الفتاوى 
 سمع في زيارة الشداء لمقبػر ؟

 دؤاؿ: ال
 أريج معخفة قػؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو و سمع في زيارة الشداء لمقبػر ؟ . 

 الجػاب: 
الحجيث الرحيح بمفع ) لعغ هللا زوارات القبػر ( وزوارات صيغة مبالغة مغ زائخات، وبحلظ يرخؼ المعغ 
لسغ يكثخف الديارة ...وال يػجج نرػص صحيحة تسشع الشداء مغ زيارة القبػر إف لع تكغ الديارة بجعية . بل 

 ىشاؾ نرػص تؤكج الجػاز .

 

: ىل يجػز قخاءة القخاف عشج قبخ الستػفى  009الفتػى  -خ سؤاؿ القب -العقيجة  -الفتاوى 
 معيشو وىل يذعخ الستػفى بخاحو ؟وىل ىشاؾ سػر 

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز قخاءة القخاف عشج قبخ الستػفى وىل ىشاؾ سػر معيشو وىل يذعخ الستػفى بخاحو ؟. 

 الجػاب: 
ع يؤثخ عغ نبي األمة ملسو هيلع هللا ىلص عسل كيحا وال عغ لع يخد دليل صحيح عغ قخاءة القخآف عمى األمػات والقبػر...ول

 أصحابو...وخيخ اليجؼ ىجؼ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 

 



 63 الفصل التاصع : صؤال الكرب الباب االول : 

: ىل صحيح ىحا القػؿ إذا دفغ الخجل ودفغ  010الفتػى  -سؤاؿ القبخ  –العقيجة  -الفتاوى 
 جانبو شفل يؤمغ مغ عحاب القبخ؟ إلى

 دؤاؿ: ال
مغ دفغ بشفذ الػقت مع شفل صغيخ فانو يؤمغ مغ عحاب القبخ و أف كثيخا مغ ندسع مغ بعس العػاـ انو 

 الشاس تجأب عمى أف تجفغ مع شفل صغيخ وتتسشى ذلظ ليحا الدبب.
 ىل ليحا الكبلـ أساس و مخجعية مغ حجيث رسػؿ هللا صمى هللا عميو و سمع.

 الجػاب: 
غ مثل قػلو تعالى فػربظ لشدألشيع أجسعيغ ليذ لو أصل وال مدتشج بل ىػ يعارض صخيح القخآف الكخيع م

 وقػلو تعالى كل امخغ بسا كدب رىيغ.

 

 : ما ىي آداب زيارة القبػر ؟ 011الفتػى  -سؤاؿ القبخ  –العقيجة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
أرجػ أف تفتػني في آداب زيارة السقابخ حيث أزور قبخ أبي وال أعخؼ ما يدتحب دعاءه لو وىل يعمع أبي 

 ي لو ؟ ىل يجب وضع الحجاب عشج الديارة ؟بديارت

 الجػاب:
 الدشة لدائخ القبػر الجعاء بالسأثػر اآلتي لجػ دخػؿ السقبخة : 

مػف ، وإنَّا إف شاَء هللا بكع  )) الدبلـ عميكع أىل دار قـػ مؤمشيغ ، وإنَّا وإياكع ما تػعجوف ، غجا ُمَؤجَّ
 حع هللا السدتقجميغ الحقػف ، الميع اغفخ لمسؤمشيغ والسدمسيغ ، ويخ 

مشا والسدتأِخخيغ (( مبلحطة : الشداء ال يجػز ليغ اإلكثار مغ الخخوج إلى السقابخ لقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في 
 الحجيث الذخيف عغ أبػ ىخيخة رضي هللا عشو : أفَّ رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

 
 



 64 الفصل التاصع : صؤال الكرب الباب االول : 

 ))لعَغ َزوَّارات
 أؼ مكثخات الديارة 

 ((القبػر 
 الحجاب يجب عمى السخأة مادامت خارج بيتيا ، وليذ عشج القبخ فقط . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 الفصل العاعز : التونل و األخذ باألصباب الباب االول : 

 الفرل العاشخ : التػكل و األخح باألسباب

: أشخ عميشا حػؿ األخح باألسباب  001الفتػى  -التػكل واألخح باألسباب  -العقيجة  -الفتاوى 
 في مدألة الدواج ؟

 دؤاؿ: ال
عاـ، والحالة السادية لشا عادية ججًا و إف الحاجة لمدواج مػجػدة  25و  22ارنا بحجود نحغ أربع أصجقاء أعس

 في نفػسشا ونحغ حائخوف بيغ أمخيغ أوليسا:
 وال أعمع مجػ صحة ىحا الحجيث. -حجيث الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص)مغ تدوج ليعف نفدو كاف هللا في عػنو( 

والد وحياتيع دوف أف نشدى القػؿ )مغ شظ في رزقو شظ في خالقو( والثاني ىػ األخح باألسباب أؼ مكاف األ
 فأشخ عميشا وإف أمثالشا كثخ.

 الجػاب: 
حخكة اإلنداف السدمع يجب أف تقـػ عمى اتخاذ األسباب السشصقية لكل أمخ والتػكل عمى هللا فيسا ىػ خارج 

مي وال واقعي بيغ وال يخفى حجيث ) اعقميا وتػكل ( وال تعارض شخعي وال عق…عغ األسباب
والحجيث ليذ كسا ذكختع وإنسا ) عغ أبي ىخيخة قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثبلثة حق عمى هللا عػنيع …األمخيغ

 . السجاىج في سبيل هللا والسكاتب الحؼ يخيج األداء والشاكح الحؼ يخيج العفاؼ (

 

 

 

 

 

 

 



 66 الفصل احلادي عغز : آراء العلناء و الفكَاء الباب االول : 

 الفرل الحادي عذخ : آراء العمساء و الفقياء

: ىل صحيح ما يشقل عغ بعس  001الفتػى  -آراء العمساء والفقياء  -العقيجة  -الفتاوى 
 األئسة مغ قػليع بقجـ العالع ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل صحيح ما يشقل عغ بعس األئسة مغ قػليع بقجـ العالع ؟.

 الجػاب: 
ف في أوؿ أمخه، ثع ذكخ ذلظ بعس العمساء ولع يقخوه عمى ذلظ وتأوؿ لو بعزيع، وقاؿ آخخوف إف ذلظ كا

رجع عشو...وميسا كاف األمخ فالسبادؼء أكبخ مغ الخجاؿ والحق ال يعخؼ بالخجاؿ بل العكذ، ولكل جػاد 
 كبػة، وكل يؤخح مغ قػلو ويتخؾ.

 

: ما رأيظ في أراء ابغ تيسية  002الفتػى  -آراء العمساء والفقياء  -العقيجة  -الفتاوى 
 السختمفة وأراء الذييج سيج قصب؟

 الدؤاؿ األوؿ: 
 ما رأيظ في أراء ابغ تيسية السختمفة وأراء الذييج سيج قصب رحسيسا هللا ؟. 

 والدؤاؿ الثاني:
 ىل العبلقة التي تخبط بيغ أبشاء البمج الػاحج عبلقة أساسيا الػشغ أـ الجيغ ؟.

 

 

 

 



 67 الفصل احلادي عغز : آراء العلناء و الفكَاء الباب االول : 

 الجػاب: 
فسا وافق قبمشاه وما خالف رددناه  الجػاب األوؿ: أف كل إنداف تعخض أقػالو وأفعالو عمى الكتاب والدشة،

 عمى أصحابو...وال صػت يعمػ عمى صػت الػحييغ، وال حكع يتقجـ حكع هللا ورسػلو.
 أما الجػاب الثاني: ال تعارض بيغ الجيغ والػششية إال عشج مغ يخيجوف إثارة الذقاؽ بيغ الشاس.

 

اذا يفيع مغ قػؿ ابغ رسبلف في : م 003الفتػى  -آراء العمساء والفقياء  -العقيجة  -الفتاوى 
 أؿ مغ لع يجج معمسًا فميخحل ( ؟الدبج ) مغ لع يكغ يعمع ذا فميد

 دؤاؿ: ال
ىل يفيع مغ قػؿ ابغ رسبلف في الدبج "مغ لع يكغ يعمع ذا فميدأؿ مغ لع يجج معمسا فميخحل" أف مغ نذأ في 

يعيج ىحه  –ة أو الصسأنيشة فييا كالخكػع في الربل –دولة اسبلمية وجيل معمػما مغ الجيغ بالزخورة 
 أـ يعحر في ذلظ، وىل ىشاؾ خبلؼ بيغ العمساء في ىحا الذأف.  –واف كانت سشيشا  –الرمػات 

 الجػاب: 
 يتخجح عشجؼ أنو يأثع ولكغ اليعيج الربلة، وإنسا يتػب إلى هللا ويكثخ مغ االستغفار وأداء الشػافل.

 

 : ىل اإلنداف مخيخ أـ مديخ ؟ 004الفتػى  -لفقياء آراء العمساء وا -العقيجة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ىل اإلنداف مخيخ أـ مديخ ؟ 
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 الجػاب: 
 اإلنداف مخيخ في كل ما كمف بو ) افعل وال تفعل ( وإال لسا كاف لمتكميف معشى .

 قاؿ تعالى : 
ِبيَل ِإمَّا َشاِكخًا َوِإمَّا َكُفػرًا ﴾   ﴿ ِإنَّا َىَجْيَشاُه الدَّ

 مديخ في أمػر ليدت مغ التكميف ولكشيا لرالحو كذكمو وتاريخ والدتو ومكاف والدتو . وىػ
 ولمتفريل يسكغ قخاءة السػضػع في السػقع .

 

: ىشا في أستخاليا ما حكع دفع  005الفتػى  -آراء العمساء والفقياء  -العقيجة  -الفتاوى 
 لزخائب أو ىل يجػز التيخب مشيا؟ا

 دؤاؿ: ال
ع الزخائب لمحكػمة األستخالية مغ السدمسيغ العامميغ يتعارض مع إسبلميع ؟ وخاصًة ونحغ : ىل دف 1س

نعخؼ أف أستخاليا مغ أوؿ الجوؿ التي تػاجو بعس الجوؿ اإلسبلمية يخجى تػضيح حكع دفع الزخائب 
 واليخوب مشيا ؟

 : ىل الزخائب تختمف عغ غيخىا ؟ 2س
بالسئة  8.5، الشطاـ الدارؼ يعتبخ الغشى والفقخ بحالة واحجة أؼ ولكغ قج يكػف نػع غيخ عجؿ في ىحه القزية

مثبًل مغ حداب الشاس ولكغ ىشا الجولة أحيانًا تأخح أمػااًل كثيخة مغ الحؼ يبحؿ جيجًا كبيخًا بحجود كبيخة ججًا، 
لشفع عمى فيل ىحا الساؿ أصبح محققًا ليع وخرػصًا أف ىحه الخجمات التي تعصييا الجولة ال تخجع وحجىا با

 أو......................... هللا مغ أصميا مثل مشافع لمكبلب السدمسيغ وإنسا ىشاؾ مشافع أيزًا تخالف شخع
: الجولة ال تجفع ىحه األمػاؿ فقط لمسدمسيغ إنسا تجفعيا أيزًا لسشافع تخالف اإلسبلـ فيل ىحا األمخ  3س
 ؟جائد

  الجػاب : 
ديار، ديار السدمسيغ وديار الحخب وديار األماف، فساداـ بيغ دولتيغ تسثيل  : أنا أرػ أف في حياتشا ثبلثة 1ج

  .دبمػماسي وسفخاء واتفاقيات فيحه ببلد األماف، أىميا مدتأمشػف 
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وأما ببلد السدمسيغ فيي دار اإلسبلـ، ال يجػز ، ماداـ ىشاؾ بيششا حخب بيششا وبيغ إسخائيل فيحه ببلد الحخب 
شل ىحه قاعجة، والجليل: الشبي عميو الربلة والدبلـ وعشجه ودائع السذخكيغ لسا ىاجخ أف تأكل أمػاليع بالبا

 أكميا عمييع وقاؿ تباح لشا أمػاليع ؟ ال بل ردىا إلى أصحابيا، قاؿ تعالى: 

ـٍ َعَمى َأالَّ َتْعِجُلػا اْعِجُلػا ُىَػ َأْقَخُب ِلمتَّْقَػى﴾  ﴿َواَل َيْجِخَمشَُّكْع َشَشَآُف َقْػ
سحج يقػلػف أمػاليع مباحة لشا وندائيع مباحة لشا ىحا كبلـ فارغ، كبلـ الذيصاف، ما داـ ىشاؾ تسثيل أناس 

دبمػماسي، اتفاقيات، لظ حقػؽ وعميظ واجبات أما حيشسا تأخح شيئًا مغ بمج يحارب السدمسيغ ىحا مػضػع 
 آخخ وهللا أعمع.

 : الزخائب مقابل الخجمات. 2ج
ىحه الببلد أياـ معجودة أما في الػسائل والقزايا واألساليب أنا لدت مصمعًا  : إنداف عسخ إقامتو في 3ج

عمييا، أخػتشا العمساء األكاـر السقيسػف في ىحه البمج ولكغ أنا عشجؼ قػاعج الزخيبة شيء والدكاة شيء آخخ، 
، أما الزخيبة في األصل تؤخح مقابل خجمات، مقابل مجارس، جدػر، مدتذفيات، إعصاء رواتب مػضفػف 

حيشسا يؤخح مشظ مااًل ضمسًا ال تجفعو بصخيقة أو بأخخػ وىحا تأكيج لكبلمظ، حيشسا يؤخح مشظ مااًل ضمسًا، أنا 
أرػ أف القزايا الحسيسة الستعمقة بيحا البمج أنا لدت أىبًل أف أفتي بيا، وأنا أقػؿ دائسًا الجباف بالفتػػ ىػ 

جيشع، يػجج أشياء أحتاج إلى أف أقف فييا وقتًا شػيبًل، مثبًل إنداف جيج في ىحا األمخ ألف الفتػػ جدخ إلى 
 ماؿ مغترب اغترب مشظ وأتيح لظ أف ال تجفعو ال يػجج مانع، الحق أف ال تجفعو.

 

 الخزؽ ىل فيو تخييخ أـ تدييخ ؟ : 006الفتػى  -آراء العمساء والفقياء  -العقيجة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 خ.الخزؽ ىل فيو تخييخ أـ تديي

 وىل رزؽ اإلنداف السادؼ وزوجتو وأوالده مسا ىػ مكتػب عميو بالزخورة أـ ىي نتيجة أخحه باألسباب ؟

 الجػاب : 
قج يحـخ السخء بعس الخزؽ بالسعرية، الخزؽ متبجؿ لكغ لو بعس العبلقة بالصاعة والسعرية والجليل قاؿ 

 تعالى: 
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 ْسَقْيَشاُىْع َماًء َغَجقًا ﴾﴿َوَأْف َلِػ اْسَتَقاُمػا َعَمى الصَِّخيَقِة ألََ 
َساِء َواأْلَْرِض َوَلِكْغ َكحَّ  ُبػا َفَأَخْحَناُىْع ِبَسا َكاُنػا ﴿َوَلْػ َأفَّ َأْىَل اْلُقَخى َآَمُشػا َواتََّقْػا َلَفَتْحَشا َعَمْيِيْع َبَخَكاٍت ِمَغ الدَّ

 َيْكِدُبػَف ﴾
نْ  ِجيَل َوَما ُأْنِدَؿ ِإَلْيِيْع ِمْغ َربِِّيْع أَلََكُمػا ِمْغ َفْػِقِيْع َوِمْغ َتْحِت َأْرُجِمِيْع ِمْشُيْع ُأمٌَّة ﴿َوَلْػ َأنَُّيْع َأَقاُمػا التَّْػَراَة َواإلِْ

 ُمْقَتِرَجٌة َوَكِثيٌخ ِمْشُيْع َساَء َما َيْعَسُمػَف﴾
 ويقاس عمييا القخآف: 

بَلِة َواْصَصِبْخ َعَمْيَيا اَل َندْ   َأُلَظ ِرْزقًا َنْحُغ َنْخُزُقَظ َواْلَعاِقَبُة ِلمتَّْقَػى ﴾﴿َوْأُمْخ َأْىَمَظ ِبالرَّ
َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا﴾  ﴿َوَمْغ َيتَِّق َّللاَّ

 االستغفار يديجؾ رزقًا، صمة الخحع تديجؾ رزقًا، قاؿ تعالى: 

َساَء َعَميْ  ارًا * ُيْخِسِل الدَّ ُكْع ِمْجَرارًا * َوُيْسِجْدُكْع ِبَأْمَػاٍؿ َوَبِشيَغ َوَيْجَعْل َلُكْع ﴿َفُقْمُت اْسَتْغِفُخوا َربَُّكْع ِإنَُّو َكاَف َغفَّ
 َجشَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكْع َأْنَيارًا﴾

 الرجقة، واتقاف العسل، واألمانة، واالستغفار، والتقػػ، وإقامة القخآف الكخيع، ىحه عػامل زيادة الخزؽ.
 اؿ تعالى: إذا كاف أحجىع كافخ ورزقو واسع ىحا مػضػع آخخ، ق

ُىْع َبْغَتًة َفِإَذا ُىْع ﴿َفَمسَّا َنُدػا َما ُذكُِّخوا ِبِو َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َأْبَػاَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِخُحػا ِبَسا ُأوُتػا َأَخْحَنا
 ُمْبِمُدػَف﴾

 يقدع قدع. 

 أما الذصخ الثاني مغ الدؤاؿ:
اب أمخنا أف نأخح بيا واألسباب تخافق الشتائج، أما أف تتػىع أنيا األسباب وحجىا ال تكفي لخمق الشتائج، األسب

تخمق الشتائج فيحا شخؾ، قمت البارحة أف اإلنداف يأخح باألسباب ويعتسج عمى هللا، إف اعتسج عمييا فقج أشخؾ 
 وإف لع يأخح بيا فقج عرى، أنت بيغ السعرية والذخؾ يجب أف تأخح بيا وأف تعتسج عمى هللا وحجه.

 كتػر دمحم راتب الشابمديالج

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الثاني عذخ : الدحخ

  انصػى عميو الدحخ؟: ىل الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص 001الفتػى  -الدحخ  -العقيجة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ده السؤمشيغ بقػلو تعالى: " ِإفَّ ىل الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص انصػػ عميو الدحخ، عمسًا أف رب العالسيغ مشع الجاف عغ عبا

 ِعَباِدؼ َلْيَذ َلَظ َعَمْيِيْع ُسْمَصاٌف ".

 الجػاب: 
ماداـ الحجيث الرحيح في البخارؼ وغيخه جاء بقرة سحخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فبل مجاؿ لسشاقذة ىحا السػضػع 

كل شيء وفعاؿ لسا يخيج، وال معقب عقميا، والبج مغ التدميع واالستدبلـ لمشز الرحيح...وهللا قادر عمى 
لحكسو... بقي أف نؤكج أف أثخ سحخ الشبي ال يسكغ أف يتعجػ ضػاىخ وأعخاض في شخرو ملسو هيلع هللا ىلص، وال يؤثخ فيسا 

 يبمغو عغ ربو، وهللا قادر عمى كل شيء، ولو حكسة في كل شيء.

 

ة مغ ثبلثة بشات و شاب يدورنا : نحغ عائمة مؤلف 002الفتػى  -الدحخ  -العقيجة  -الفتاوى 
نفذ الذيء ىل ىػ  الخصاب لسخة واحجة فقط و الغخيب عشجما قخرنا أف نخصب لذقيقشا لقيشا

 سحخ أـ ماذا ؟

 دؤاؿ: ال
ال حياء بالجيغ نحغ عائمة مؤلفة مغ ثبلثة بشات و شاب نعير بكشف والجيشا و نحغ عائمة مؤمشة و محافطة 

اما و أختي تكبخني بعاـ واحج يدورنا الخصاب لسخة واحجة فقط و يعجبػف و ممتدمة عسخؼ ستة و عذخوف ع
بشا و مع ذلظ ال تكخر الديارة مخة أخخػ عمى اإلشبلؽ و نحغ عمى ىحه الحاؿ مشح ثبلثة عذخة عاما رغع أنشا 
شجما نعتبخ مغ البشات الجسيبلت و الستعمسات و العامبلت و مغ شبقة جيجة , و الغخيب باألمخ أنشا حتى ع

قخرنا أف نخصب لذقيقشا و عسخه أربع و عذخيغ عاما لقيشا نفذ السذكمة رغع أنو مغ الذباب السمتـد و لجيو 
بيت و عسمو جيج مسا جعمشا دوما بحالة نفدية سيئة , أناس قالػا لشا أف ىشاؾ سحخ أو ما شابو ذلظ , ما ىػ 

 الحل بخأيظ و والجيشا أمشيتيع أف يفخحػا بشا . 
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  الجػاب:
ال أستصيع أف أعصي رأيا في مدألة ال أعخؼ كل جػانبيا، وأستصيع أف أؤكج أف أمخ الدحخ غيخ وارد ىشا، 

 وعمى فخض وجػده، فالعبلج الجعاء والقخآف وكل ما سػػ ذلظ حخاـ . والربخ مفتاح الفخج .

 

يجعػف : ما حكع مغ يحىب إلى السذايخ المحيغ  003الفتػى  -الدحخ  -العقيجة  -الفتاوى 
 يديمػف الدحخ ويكتبػف الخقيا ؟ أنيع

 دؤاؿ: ال
ما حكع مغ يحىب إلى السذايخ المحيغ يجعػف أنيع يديمػف الدحخ ويكتبػف الخقيا إذ أف زوجي ذىب إلى واحج 

 مشيع فقاؿ لو انو ممبػس ىل ىحا حخاـ ؟. 

 الجػاب : 
 ػػ ذلظ ال يجػز.عبلج السذ والدحخ الجعاء والقخآف دوف حاجة لمجػء إلى أحج وما س

 

اف : ىل يػجج باإلسبلـ أف الجغ يتمبذ اإلند 004الفتػى  -الدحخ  -العقيجة  -الفتاوى 
 ويديصخ عمى جدسو وعمى عقمو ؟

 دؤاؿ: ال
ىل يػجج باإلسبلـ أف الجغ يتمبذ اإلنداف ويديصخ عمى جدسو وعمى عقمو ويتكمع بمدانو وىل يػجج دليل 

 في القخاف أو الدشة ؟.
جيػث عغ الخسػؿ )عميو الدػبلـ( انو قاؿ: لذخز متمبدػو الجغ اخخج عجو هللا أنا ) رسػؿ هللا ( وىل يػجج ح

 ىحا دليل عمى الدؤاؿ االوؿ ؟. 
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 الجػاب: 
نعع يتمبذ الجغ اإلنداف ويديصخ عميو ، وإليظ ىحا الحجيث الحؼ أخخجو الحاكع في مدتجركو عغ مخة بغ 

 وىب الثقفي قاؿ : 
 ػػؿ هللا صػمى هللا عميو وسػمع فخأيت مشو شيئًا عجبا ندلشا مشداًل فأتتو امخأة فقالت : سافخت مع رس

 إف ابشي ىحا بو لسع مشح سبع سشيغ يأخحه كل يـػ مختيغ .
 فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

 )) أدنيو ((
 فأدنتو مشو .

 )) فتفل في فيو وقاؿ : أخخج عجو هللا أنا رسػؿ هللا ((
 قاؿ ليا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ثع 

 )) إذا رجعشا فأعمسيشا ما صشع ((
 فمسا رجع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص استقبمتو ومعيا كبذاف وأقط وسسغ .

 فقاؿ لي رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :

 )) خح ىحا الكبر فاتخح مشو ما أردت ((
 فقالت :

 مشح فارقتشا . والحؼ أكخمظ ما رأيشا بو شيئًا 
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: أنا أشعخ باف ىشالظ سحخ)عسل لذيء معيغ(  005الفتػى  -الدحخ  -العقيجة  -الفتاوى 
 ا بإمكاني أف افعل لمتخمز مشو ؟في مشدلي , ماذ

 دؤاؿ: ال
أنا أشعخ باف ىشالظ سحخ)عسل لذيء معيغ( في مشدلي , ماذا بإمكاني أف افعل لمتخمز مشو أو دفع األذػ 

 رب عائمتي ؟ .الحؼ قج ي

 :الجػاب
 القخآف والجعاء فقط ...وإياؾ والدحخة والسذعػذيغ .

 

آليات واألحاديث : أريج معخفة الخقية الذخعية وا 006الفتػى  -الدحخ  -العقيجة  -الفتاوى 
 الستعمقة بيا ؟

 دؤاؿ: ال
 أريج معخفة الخقية الذخعية واآليات واألحاديث الستعمقة بيا ؟ 

 :الجػاب
 الذخعية ىي ما اجتسع فييا ثبلثة أمػر : الخقية
 أف تكػف بكبلـ هللا أو بأسسائو وصفاتو أو السأثػر عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص . - 1
 أف تكػف بالمداف العخبي وما يعخؼ معشاه . - 2
 أف يعتقج أف الخقية ال تؤثخ بحاتيا بل بتقجيخ هللا تعالى .- 3

 تسعة في الخقية فيي الخقية الذخعية .فإذا كانت ىحه الذخوط الثبلثة مج
 وقج قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص :

 )) ال بأس بالخقى ما لع تكغ شخكًا ((
 ] رواه مدمع [
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وإف أنفع الخقية وأكثخىا تأثيخًا رقية اإلنداف نفدو ، وذلظ لسا ورد في الشرػص عمى عكذ ما اشتيخ عشج 
 أو مذعػذًا . كثيخ مغ الشاس مغ البحث عغ قارغ ولػ كاف عامياً 

سػرة الفاتحة مغ أنفع ما يقخأ عمى السخيس ، وذلظ لسا تزسشتو ىحه الدػرة العطيسة مغ إخبلص العبػدية هلل 
والثشاء عميو عد وجل وتفػيس األمخ كمو إليو واالستعانة بو والتػكل عميو وسؤالو مجامع الشعع ، ولسا ورد 

 عشج رقية السخيس ػ يقػؿ :  -حيح البخارؼ . فييا مغ الشرػص مثل رقية المجيغ الػاردة في ص
 )) بدع هللا أرقيظ مغ كل شيء يؤذيظ ، ومغ شخ كل نفذ أو عيغ حاسج هللا يذفيظ ، بدع هللا أرقيظ ((
 ] رواه مدمع [

 وإذا اشتكى ألسًا في جدجه يزع يجه عمى مػضع األلع ويقػؿ : 
 مغ شخ ما أجج وأحاذر)سبع مخات( (( )) بدع هللا )ثبلثًا( ويقػؿ : أعػذ بعدة هللا وقجرتو

 ] رواه مدمع [

 والخقية الذخعية تشفع مغ العيغ والدحخ والسذ وكحا األمخاض العزػية .
 وقج تكػف اإلصابة مغ العيغ ، فقج قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص : 

 )) العيغ حق ولػ كاف شيء سابق القجر لدبقتو العيغ ((
 ] رواه مدمع [

 عشيا قالت : وعغ عائذة رضي هللا 
 )) أمخني الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أو أمخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أف ندتخقي مغ العيغ ((

 ] رواه البخارؼ [

 وقج رأػ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في بيت أـ سمسة جارية في وجييا سفعة فقاؿ : 
 )) استخقػا ليا فإف بيا الشطخة ((

 ] رواه البخارؼ [

ائغ فيؤمخ بأف يفعل ما أمخ بو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وذلظ أف عامخ بغ ربيعة رأػ سيل بغ حشيف يغتدل وإذا عخؼ الع
 فقاؿ : 

)) وهللا ما رأيت كاليـػ وال جمج مخبأة : قاؿ : فمبط سيل ، فأتى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عامخًا فتغيع عميو وقاؿ : ) 
ت . اغتدل لو ( فغدل عامخ وجيو ويجيو ومخفقيو وركبتيو وأشخاؼ رجميو عبلـ يقتل أحجكع أخاه ؟ أال بخك

 وداخمة إزاره في قجح ثع صب عميو فخاح سيل مع الشاس ((
 ] رواه مالظ [

 ومسا يقي مغ شخ العيغ السحافطة عمى األذكار الرباحية والسدائية وأف يتػكل عمى هللا تعالى . 
 كل شخ : ىحا ومغ أنفع ما يقي مغ الدحخ بل ومغ 
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السحافطة عمى أذكار الرباح والسداء وقخاءة آية الكخسي وسػرة اإلخبلص والسعػذتيغ عقب كل صبلة وعشج 
 الشـػ وقخاءة اآليتيغ مغ آخخ سػرة البقخة كل ليمة ، لسا في الحجيث : 

 )) اقخؤوا سػرة البقخة ، فإف أخحىا بخكة ، وتخكيا حدخة ، وال تدتصيعيا البصمة ((
 مدمع [] رواه 

 وفي حجيث آخخ :
)) إف هللا عد وجل كتب كتابًا قبل أف يخمق الدساوات واألرض بألفي عاـ ، أندؿ مشو آيتيغ ختع بيسا 

 سػرة البقخة ، ال يقخآف في دار ثبلث لياؿ فيقخبيا الذيصاف ((
 ] رواه التخمحؼ [

 وفي البخارؼ : 
فاقخأ آية الكخسي ، فإنو لغ يداؿ عميظ مغ هللا حافع )) أف الذيصاف قاؿ ألبي ىخيخة : إذا أويت إلى فخاشظ 

 ، وال يقخبظ شيصاف حتى تربح ، ولسا أخبخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بحلظ ، قاؿ : صجقظ وىػ كحوب ((
 والسحافطة عمى قخاءة اإلخبلص والسعػذتيغ ثبلثًا كل مداء وكل صباح ، لسا في الحجيث : 

 يغ تسدي وحيغ تربح ثبلثًا تكفيظ كل شيء (()) قل ىػ هللا أحج والسعػذتيغ ح
 ] رواه أحسج [

 والجعاء آخخ الميل وفي الدجػد ، فإف هللا تعالى يقػؿ : 
اِع ِإَذا َدَعاِف ﴾   ﴿ َوِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّي َقِخيٌب ُأِجيُب َدْعَػَة الجَّ

 [186] البقخة:

لقيع رحسو هللا تعالى في الداد فقاؿ : فسغ التعػذات والخقى : اإلكثار مغ والخقية الذخعية قج بيشيا العبلمة ابغ ا
 قخاءة السعػذتيغ ، وفاتحة الكتاب ، وآية الكخسي ، ومشيا : التعػذات الشبػية . نحػ : 

 أعػذ بكمسات هللا التامات مغ شخ ما خمق . 
 ونحػ : 

 المة .أعػذ بكمسات هللا التامة مغ كل شيصاف وىامة ، ومغ كل عيغ 
 ونحػ : 

أعػذ بكمسات هللا التامات التي ال يجاوزىغ بخ وال فاجخ ، مغ شخ ما خمق وذرأ وبخأ ، ومغ شخ ما يشدؿ مغ 
الدساء ، ومغ شخ ما يعخج فييا ، ومغ شخ ما ذرأ في األرض ، ومغ شخ ما يخخج مشيا ، ومغ شخ فتغ 

 خ يا رحسغ . الميل والشيار ، ومغ شخ شػارؽ الميل إال شارقًا يصخؽ بخي
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 ومشيا : 
 أعػذ بكمسات هللا التامة مغ غزبو وعقابو ، ومغ شخ عباده ، ومغ ىسدات الذياشيغ وأف يحزخوف . 

ومشيا : الميع إني أعػذ بػجيظ الكخيع ، وكمساتظ التامات مغ شخ ما أنت آخح بشاصيتو ، الميع أنت تكذف 
 يخمف وعجؾ ، سبحانظ وبحسجؾ . السأثع والسغـخ ، الميع إنو ال ييـد جشجؾ ، وال 

 ومشيا:
أعػذ بػجو هللا العطيع الحؼ ال شيء أعطع مشو ، وبكمساتو التامات التي ال يجاوزىغ بخ وال فاجخ ، وأسساء 
هللا الحدشى ما عمست مشيا وما لع أعمع ، مغ شخ ما خمق وذرأ وبخأ ، ومغ شخ كل ذؼ شخ ال أشيق شخه ، 

 صيتو ، إف ربي عمى صخاط مدتقيع . ومغ شخ كل ذؼ شخ أنت آخح بشا
 ومشيا : 

اء هللا كاف ، وما لع يذأ لع الميع أنت ربي ال إلو إال أنت ، عميظ تػكمت وأنت رب العخش العطيع ، ما ش
، ال حػؿ وال قػة إال باهلل ، أعمع أف هللا عمى كل شيء قجيخ، وأف هللا قج أحاط بكل شيء عمسًا ، وأحرى يكغ

لميع إني أعػذ بظ مغ شخ نفدي ، وشخ الذيصاف وشخكو ، ومغ شخ كل دابة أنت آخح كل شيء عجدًا ، ا
 بشاصيتيا ، إف ربي عمى صخاط مدتقيع .

وإف شاء قاؿ : تحرشت باهلل الحؼ ال إلو إال ىػ ، إليي وإلو كل شيء ، واعترست بخبي ورب كل شيء ، 
 قػة إال باهلل ، حدبي هللا ونعع الػكيل ، وتػكمت عمى الحي الحؼ ال يسػت ، واستجفعت الذخ ببل حػؿ وال
، مغ السخزوؽ ، حدبي الحؼ ىػ حدبي حدبي الخب مغ العباد ، حدبي الخالق مغ السخمػؽ ، حدبي الخازؽ 

حدبي الحؼ بيجه ممكػت كل شيء وىػ يجيخ وال يجار عميو ، حدبي هللا وكفى ، سسع هللا مغ دعا، ليذ 
 و إال ىػ عميو تػكمت وىػ رب العخش العطيع .وراء هللا مخمى ، حدبي هللا ال إل

ومغ جخب ىحه الجعػات والعػذ ، عخؼ مقجار مشفعتيا ، وشجة الحاجة إلييا ، وىي تسشع وصػؿ أثخ العائغ ، 
وتجفعو بعج وصػلو بحدب قػة إيساف قائميا ، وقػة نفدو ، واستعجاده ، وقػة تػكمو وثبات قمبو ، فإنيا سبلح ، 

 والدبلح بزاربو .

 

 

 

 



 78 الفصل الثاىي عغز : الضخز الباب االول : 

: ىل يجػز الحىاب لعشج السذعػذيغ بيجؼ التقخب  007الفتػى  -الدحخ  -العقيجة  -الفتاوى 
 مغ الدوج؟

 دؤاؿ: ال
يقاؿ بعس الشداء يحىبغ إلى بعس السذعػذيغ بحجة أنيغ يخدف أف يكغ محببات أكثخ إلى أزواجيغ فيفعمغ 

 بعس األمػر غيخ الئقة التي يأباىا الذخع والعقل. 

  الجػاب :
 عغ أبػ ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) مغ أتى عخافا أو كاىشا فرجقو فيسا يقػؿ فقج كفخ بسا أندؿ عمى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص((
مذعػذة بالذاـ دخمت الدجغ ألنيا تذعػذ وتزمل لكغ اكتذف أف سبب نجاحيا بذعػذتيا أنيا تأمخ الشداء 

بو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مغ الصاعة لمدوج فالحقيقة نجاحيا ما كاف بدبب شعػذتيا بدبب أنيا أعصت  بسا أمخ
تعميسات مذابية لتعميسات رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأحب األزواج زوجاتيع، فأؼ امخأة تتػىع أف زوجيا ال يحبيا وهللا 

  يدعج بيا وتدعج بو ألف هللا عد وجل يقػؿ: لسجخد أف تصبق سشة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع﴾ ُ ِلُيَعحِّ  ﴿َوَما َكاَف َّللاَّ
 معشى اآلية بعج وفاة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أؼ مادامت سشتظ مصبقًة في بيػتيع فمغ يعحبيع هللا عد وجل.

 

 

 

 

 



 79 الفصل الثالث عغز : الهتب الضناوية الباب االول : 

 الفرل الثالث عذخ : الكتب الدساوية

: ما معشى بيت العدة حيث ندؿ القخآف مغ  001الفتػى  -الكتب الدساوية  -العقيجة  -الفتاوى 
 الدساء الدابعة إلى بيت العدة ؟

 دؤاؿ: ال
 ما معشى بيت العدة حيث ندؿ القخآف مغ الدساء الدابعة إلى بيت العدة ؟.

 الجػاب: 
باس عغ مخاحل ندوؿ القخآف الكخيع فسغ أىل وبيت العدة ىػ ما يقابل الكعبة في الدساء الجنيا، وأما أثخ ابغ ع

 العمع مغ ضعف األثخ وىػ غيخ مخفػع إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

: ىل صحيح ال يجػز رمي األوراؽ  002الفتػى  -الكتب الدساوية  -العقيجة  -الفتاوى 
 والكتب وما شابو ذلظ التي كتبت باألحخؼ العخبية ، وىل يجب عميشا حخقيا ؟

 دؤاؿ: ال
جخت العادة أف نقـػ بإحخاؽ أوراؽ التقػيع الدشػؼ )الحؼ ندتخجمو لسعخفة أياـ الدشة والتاريخ كسا ىػ 
معخوؼ( وذلظ إذا ورد خمف الػرقة أحاديث نبػية شخيفة أو آيات قخآنية أو ذكخ السع هللا عد وجل... وىحا 

ه األوراؽ بل يقـػ بإحخاؽ جسيع األوراؽ شبيعي.. لكغ السذكمة أف ىشاؾ شخرًا لع يكتِف بإحخاؽ ىح أمخ 
التي كتب عمييا بالمغة العخبية حتى ولػ كانت كتابة عادية مثل دروس مادة الجغخافيا مثبًل... ولع يتػقف 
األمخ عشج ىحا الحج ولكشو يقـػ بإحخاؽ جسيع عبػات وأغمفة الصعاـ أو السشطفات أو مداحيق الغديل.. أؼ 

 بالمغة العخبية... أرجػ السداعجة بالسػضػع وإبجاء الخأؼ فيو.بالسخترخ كل شي كتب عميو 

 الجػاب: 
ال يحخؽ إال ما فيو كتابات شخعية...والبعس يخػ إحخاؽ كل مكتػب بالعخبية ألنيا لغة القخآف وال دليل عمى 

 ذلظ بل ىػ مغ األدب العاـ .

 



 80 الفصل الثالث عغز : الهتب الضناوية الباب االول : 

سػت ولع يبمغو اإلسبلـ أو : ما حكع مغ ي 003الفتػى  -الكتب الدساوية  -العقيجة  -الفتاوى 
 و تخبى عمى عقيجة غيخ إسبلمية ؟ان

 دؤاؿ: ال
 ما حكع مغ يسػت ولع يبمغو اإلسبلـ أو انو تخبى عمى عقيجة غيخ إسبلمية ؟. 

 الجػاب: 
هللا تبارؾ وتعالى يقػؿ: ) وما كشا معحبيغ حتى نبعث رسػال (، ومثل ىؤالء هللا أعمع بحاليع، فمشجع أمخىع إلى 

 وال نتجخل في شأف هللا. هللا،

 

: لساذا دائسا تقع الحخوب بيغ أصحاب  004الفتػى  -الكتب الدساوية  -العقيجة  -الفتاوى 
 الكتب الدساوية ) اإلسبلـ ، السديحية ، الييػدية ( مع العمع أف هللا واحج ؟

 دؤاؿ: ال
حية ، الييػدية ( مع العمع أف هللا لساذا دائسا تقع الحخوب بيغ أصحاب الكتب الدساوية ) اإلسبلـ ، السدي

 واحج ؟ 
ىحا الدؤاؿ جاء ألنشا نبلحع خبلؿ مخاقبتشا ألحػاؿ العالع أف أغمب الحخوب تقع بيغ السػاليغ لمجيانات التي 
يقاؿ عشيا أنيا سساوية ) اإلسبلـ , السديحية ، الييػدية ( . فيل ىحا شيء أراده هللا أو شيء حجث بسشىء 

 سو حتى حجث ( ؟. عشو ) أؼ لع يعم

 الجػاب: 
كل ما يحجث في العالع أراده هللا وىػ يعمسو واإلرادة ىشا ال تعشي الخضا أو األمخ ولكشيا تعشي اإلذف فيػ أذف 

 بػقػعو ولكشو لع يأمخ بو ولع يخض بو ، قاؿ تعالى : 
 اْلُكْفَخ ﴾ ﴿ ِإْف َتْكُفُخوا َفِإفَّ َّللاََّ َغِشي  َعْشُكْع َواَل َيْخَضى ِلِعَباِدهِ 

 [  7] سػرة الدمخ اآلية : 
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  وقاؿ أيزًا : 

 ﴿ ُقْل ِإفَّ َّللاََّ اَل َيْأُمُخ ِباْلَفْحَذاِء َأَتُقػُلػَف َعَمى َّللاَِّ َما اَل َتْعَمُسػَف ﴾
 [  28] سػرة األعخاؼ اآلية : 

الذخ لسا تحقق االختيار ، ثع وإف سألتشي لع سسح بحجوثو أقػؿ لظ ليتحقق اختيار العبج فمػ لػ لع يأذف بػقػع 
 لحكسة بالغة مآليا إلى الخيخ ولػ جيمتيا أنت أو أنا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82  الباب الثاىي : العبادات الغعائزية 

 الباب الثاىي : العبادات الععائرية

 الفصل األول : الطَارة 

 الفصل الثاىي : الصالة 

  الفصل الثالث : الصياو

  الفصل الزابع : الشناة

 اتالفصل اخلامط : مصارف الشناة و الصدق

 الفصل الضادظ : احلج و العنزة

 الفصل الضابع : الدعاء مخ العبادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

 الفرل األوؿ : الصيارة

 : ما حكع حبلقة الحقغ ؟ 001الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ :ال
 ما حكع حبلقة الحقغ ؟ 

 الجػاب : 
 احخص عمى أف تتبع سشة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص .

 

 ؟يشتقجوني بعجـ إعفائي لمحيتي : دائسًا أصجقائي 002الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -لفتاوى ا

 دؤاؿ: ال
العقيجة وأصػؿ الجيغ سيجؼ الفاضل حفطو هللا، دائسا أصجقائي يشتقجوني بعجـ إعفائي لمحيتي، أقػؿ ليع: 

 لدت أىبل لحلظ، ىي سشة.
 فيػبخػني ويقػلػف بأنشي فاسق.

ا الجكتػر راتب الشابمدي ليذ لو لحية، وىحا عسخو خالج كحلظ، إف هللا ال يشطخ إلى صػركع فيل فأقػؿ ليع ىح
 نحغ آثسػف أفيجونا.

 الجػاب: 
 . اسأؿ عغ حكع المحية في كل السحاىب ودعظ مغ عسخو خالج وراتب نابمدي

 

 

 

 



 84 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

 لمربلة ؟: ىل يجػز السدح عمى الجػارب  003الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
لي صجيقة مرابة بجاء التياب السفرل الخثياني بحيث ال تدتصيع الػضػء إال برعػبة وىي تعسل معي في 
السخبخ وقج اقتخحػا عمييا تدخيح مخضي لكشيا خافت مغ تجىػر حالتيا الرحية ألف ذلظ سيؤدؼ إلى قمة 

الػضػء السدح عمى الجػارب )عشجما تكػف  الحخكة وعجـ تسكشيا مغ السذي )تبخؾ( الدؤاؿ ىل تدتصيع في
 في عسميا خارج السشدؿ ( فقج قيل بجػاز ذلظ في رسالة البغ تيسية ؟.

 الجػاب: 
 السدح عمى الجػارب مغ سشة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بذخط لبديا عمى شيارة والتقيج بأحكاـ السدح.

 

 إشالة شعخ الخأس إلى الكتفيغ؟ : ما حكع 004الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ما حكع مغ يقػؿ أف إشالة الذعخ إلى الكتفيغ مغ الدشة، ويدتشج إلى أحاديث صحيحة في ىحا ويقػؿ أنيا 

 كالمحية تساما ؟.

 الجػاب: 
إال في عسل عمع أنو كاف يفعمو ديشا  ليذ مغ الدشة، مع أف الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص فعمو...ألف متابعة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، ال تكػف 

 أو قخبة إلى هللا.

 

 

 

 



 85 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

السخأة الحائس السدجج : ما حكع دخػؿ  005الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 ؟لمجراسة

 دؤاؿ: ال
ما حكع دخػؿ الحائس لمسدجج لحزػر مجمذ عمع أو في دورات تحفيع القخآف ؟ وىل ىشاؾ فخؽ بيغ 

 الجامع وكيف نعخؼ ذلظ.؟ السدجج والسكتبة في 

 الجػاب: 
 يجػز ذلظ فيسا تخجح عشجؼ مغ أقػاؿ العمساء، والسدألة الشظ خبلفية. والسكتبة ليدت مغ السدجج.

 

أف إشبلقيا : ىل حمق الحقغ حخاـ ؟ .. عمسا ب 006الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 يعخضشي لؤلذى الذجيج

 دؤاؿ: ال
 .. عمسا بأف إشبلقيا يعخضشي لؤلذػ الذجيج. ىل حمق الحقغ حخاـ ؟

 الجػاب:
إشبلؽ المحية مغ الدشة ، إال إذا كاف لئلنداف عحر مقبػؿ عشج هللا في حمقيا كالحؼ ذكخت ) بل اإلنداف 

 عمى نفدو بريخة (...

 

 

 

 



 86 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

مغ عسخىا  80: ما حكع التيسع المخأة بمغت  007الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 اء قخيب مشيا ؟والس

 دؤاؿ: ال
(مغ عسخىا لمربلة والساء قخيب ومتػفخ عمسا أف الحىاب إلى حيث الساء 80ما حكع أف تتيسع امخأة في )

 والػضػء ىػ بحج ذاتو مذكمة كبيخة المخأة مقعجة بالكاد تتجبخ أمخ قزاء حاجتيا في فخاشيا ؟ .
لدمغ لتشجده بسداعجة أحج ف ساعة مغ اما يقارب مغ نر -عجا السذقة  -وقج يتصمب مشيا الػضػء 

 . معيمييا

 الجػاب: 
 أما تيسسيا إذا كاف الػضػء يذق عمييا فجائد ...

 

س يفدج الػضػء أو : ىل وضع الجيل عمى الخأ 008الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 يبصل الربلة ؟

 دؤاؿ: ال
 ة ؟.ىل وضع الجيل عمى الخأس يفدج الػضػء أو يبصل الربل 

 الجػاب: 
 الجيل ال يفدج الػضػء.

 

 

 

 



 87 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

الفتاة حاؿ الصيخ : ىل السادة التي تخخج مغ  009الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 تفدج الػضػء ؟

 دؤاؿ: ال

بالشدبة لسادة الصيخ األبيس الحؼ تخاه الفتاة حاؿ الصيخ، سسعت أنو شاىخ لحا يجب الػضػء مغ خخوجو وال 
 ، أما إف كاف الخارج " ليذ أبيس " فيجب إزالتو والػضػء ألنو نجذ. يذتخط إزالتو

 أرجػ بياف رأيكع فاألمخ شاؽ خاصة إذا كانت الفتاة في الجامعة مثبًل وال يتيدخ ليا تججيج الػضػء دومًا.

 الجػاب: 
عس أىل ما يخخج مغ رحع السخأة، غيخ الجـ، فيػ شاىخ وال يفدج الػضػء حدب دراسات دقيقة معاصخة لب

 العمع والصب السػثػقيغ.

 

ج عمى الدخواؿ : ىل يؤثخ وجػد آثار الخخو  010الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 عمى صحة الربلة ؟

 دؤاؿ: ال
جاء فرل الريف و عشجما يعخؽ جدجؼ أرػ بعس آثار الخخوج عمى الدخواؿ الجاخمي ناحية الُجبخ نتيجة 

 ة صبلتي ؟ الَعَخؽ ىل ىحا يؤثخ عمى صح
 مع العمع أّني أستخجـ السياه في التصيخ مغ الجخػؿ لمخبلء. 

 الجػاب: 
 مادمت تصيخت بالساء حتى اإلنقاء فبل حخج مغ ضيػر المػف مع التعخؽ.

 

 



 88 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

ج عمى الدخواؿ : ىل يؤثخ وجػد آثار الخخو  010الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 عمى صحة الربلة ؟

 دؤاؿ: ال
ل الريف و عشجما يعخؽ جدجؼ أرػ بعس آثار الخخوج عمى الدخواؿ الجاخمي ناحية الُجبخ نتيجة جاء فر

 الَعَخؽ ىل ىحا يؤثخ عمى صحة صبلتي ؟ 
 مع العمع أّني أستخجـ السياه في التصيخ مغ الجخػؿ لمخبلء. 

 الجػاب: 
 مادمت تصيخت بالساء حتى اإلنقاء فبل حخج مغ ضيػر المػف مع التعخؽ.

 

سدمع الغدل مغ الجشابة : ىل يدتػجب عمى ال 011الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -فتاوى ال
 مباشخة ؟

 دؤاؿ: ال
أحج زمبلئي الصبلب استيقع يػمًا فإذا ىػ جشبًا، ولكغ عشجه امتحاف بعج نرف ساعة، وال يسمظ الػقت الكافي 

، أـ يحىب إلى االمتحاف، ويغتدل بعج لبلغتداؿ، فيل يمدمو اإلسبلـ باالغتداؿ حتى ولػ فاتو االمتحاف
عػدتو مباشخة، وإذا كاف ال يجػز لو أف يخخج مغ البيت دوف االغتداؿ، فسا حكسو إف ذىب إلى االمتحاف 

 أواًل ؟.

 الجػاب: 
وماذا تفعل لػ انقصعت بظ سبل الشقل فتأخخت …ما أضغ أف غدل الجشابة ميسا شاؿ يتجاوز خسذ دقائق

والسدمع …اجة لجعل مثل تمظ الػقائع معزبلت تحتاج إلى فتاوػ تخالف األصل؟ فبل ح…عغ االمتحاف 
وفػؽ ذلظ كمو يحخص عمى …ويدتفتي قمبو السؤمغ…ويقجـ أمخ الجيغ عمى كل أمخ…يتقي هللا ما استصاع 

 أال يكػف مفخشا في جشب هللا.



 89 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

مداء  ل الجسعة أف يكػف : ىل يجػز غد 012الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 الخسيذ ؟

 دؤاؿ: ال
ىل لػ اغتدل أحج بعج صبلة العذاء يـػ الخسيذ يعتبخ غدل الدشة ليـػ الجسعة أـ يجب الغدل قبميا 

 مباشخة...ومغ أؼ وقت يبجأ غدل يـػ الجسعة ؟. 

 الجػاب: 
 الخاجح أف غدل الجسعة البج أف يكػف بعج فجخ الجسعة

 

: أعاني مغ سمذ بػلي وخخوج ريح ىل يحق  013الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 والتيسع في حاؿ انقصاع الساء ؟ لي الػضػء قبل الربلة بشرف ساعة والجسع بيغ صبلتيغ

 دؤاؿ: ال
مغ الذعػر بدمذ أو باف شيئا بديصا ججا مغ البػؿ يخخج مشي، ولكغ ىحا اشعخ  -نفديا  -أنا فتاة أعاني 

 مغ كثخة خخوج الخيح ؛ لحلظ أنا اتػضا لكل صبلة بعج دخػؿ الػقت. بو عشج التفكيخ بو، وأعاني أحيانا
 ىل يجػز لي الػضػء قبل دخػؿ الػقت بشرف ساعة عشجما اضصخ لحلظ ؟.

مثل الخخوج مغ السشدؿ لسػعج محجد، أو حزػر محاضخة في الجامعة، أو مشاسبة تزصخني لمػضػء قبل 
 الػقت.

 ة ؟.ىل يجػز لي أف اجسع ما يذق عمي مغ الربل
 ماذا افعل في حاؿ قصع الساء عغ البيت ؟.

 خاصة أنشي اضصخ الستخجاـ الحساـ و االستشجاء كل مخة أريج فييا الػضػء.

 

 



 90 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

 الجػاب: 
ال يجػز الػضػء قبل الربلة بفتخة وتتغمبيغ عمى ذلظ بالجسع السذخوع بيغ كل صبلتيغ متتاليتيغ نياريتيغ 

 الساء جاز لظ التيسع. أو ليميتيغ في وقت إحجاىسا. وإف عجمت

 

ل : ما حكع مغ أصبحت حائس وىي جشب ى 014الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 عمييا غدل الجشابة وىي حائس ؟

 :دؤاؿال
ما حكع مغ أصبحت حائس وىي جشب ىل عمييا غدل الجشابة وىي حائس أـ يدقط عشيا حتى تغتدل 

  .حيس والجشابة معاُ قع الغدل عغ الغدل الصيارة مغ الحيس في

 :الجػاب
ليذ عمييا في األضيخ غدل جشابة ما دامت دخمت في حالة الحيس، فالحيس جشابة أيزا ويمتقي مع 

 جشابة الجساع في األحكاـ.
 وإذا تعجدت الجشابة أجدأ فييا غدل واحج لحجيث أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف يصػؼ عمى ندائو بغدل واحج. وهللا أعمع

 

 ؟ؽ المحى ، وىل تجدئ الدكدػكة: ما حكع إشبل  015الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -فتاوى ال

 دؤاؿ: ال
سشة و ألقى انتقاد شجيج عغ ذقشي التي ىي ليدت شػيمة كثيخا و  16أريج فتػػ عغ إشبلؽ المحى، عسخؼ 

ة )أو المحية الخفيفة لكغ غيخ محمػقة ىل ىػ كسا أسسع حمقيا حخاـ , و ألف كاف كحلظ ىل تجدغ الدكدػك
 .فقط عمى الحقغ تحت الفع( أفتػني أكخمكع هللا

 
 
 



 91 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

 لجػاب:ا
 الشظ أف إشبلؽ المحية واجب ألحاديث عجة صحيحة صخيحة، مشيا: 

 حجيث ابغ عسخ مخفػعا 
 )) خالفػا السذخكيغ، أحفػا الذػارب، وأوفػا المحى((

 )متفق عميو(

 حجيث ابغ عسخ و أبي ىخيخة 
 ارب و اعفػا المحى (()) أحفػا الذػ 

 )رواه مدمع والتخمحؼ والشدائي وغيخىع (

 حجيث مدمع عغ أبي ىخيخة 
 )) جدوا الذػارب، و أرخػا المحى، خالفػا السجػس ((

وبالتالي يكػف مقتزى ىحه األحاديث إعفاء المحية ما لع يكغ لو عشج هللا عحر مقبػؿ. وال عبخة بالصػؿ 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص , أمخ بإشبلقيا ولع يحجد ليا مػاصفات , واألمخ ذوقي. وال صحة والقرخ في أمخ المحية , فخسػؿ 

لؤلحاديث القائمة إف الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص لع يكغ يأخح مغ لحيتو , وابغ عسخ وأبػ ىخيخة وغيخىع مغ الرحابة كانػا 
 يأخحوف مغ لحاىع.

ببلد , فبل يجدؼء عغ المحية وحكسو كحمقيا , ألف المغة أما ما أسسيتو بالدكدػكة وىػ مشتذخ في بعس ال
 والعخؼ يقزياف أف العارضيغ مغ المحية , وهللا أعمع.

 وفي حمق المحية ثبلثة أقػاؿ: 
 قػؿ بالتحخيع : وىػ الحؼ ذكخه ابغ تيسية وغيخه. 

 وقػؿ بالكخاىة: وىػ الحؼ ذكخ في الفتح عغ عياض ولع يحكخ غيخه. 
 الحؼ يقػؿ بو بعس عمساء العرخ.  قػؿ باإلباحة: وىػ

ولعل أوسصيا أقخبيا وأعجليا وىػ القػؿ بالكخاىة وإلى ىحا ذىب اإلماـ الذافعي فإف األمخ ال يجؿ عمى 
الػجػب جدًما وإف عمل بسخالفة الكفار، وأقخب مثاؿ عمى ذلظ ىػ األمخ بربغ الذيب مخالفة لمييػد 

 ؿ عمى أف األمخ لبلستحباب.والشرارػ، فإف بعس الرحابة لع يربغػا، فج
 صحيح أنو لع يشقل عغ أحج مغ الدمف حمق المحية، ولعل ذلظ ألنو لع تكغ بيع حاجة لحمقيا وىي عادتيع.

 

 



 92 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

 جيغ فيسغ ال تشبت لو لحية أصبل؟: ما حكع ال 016الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
لميع اال بعس شعيخات اذا مانست تجعل مغ شكل الخجل غيخ ما حكع الجيغ فيسغ ال تشبت لو لحية أصبل" ا

 مقبػؿ ؟؟

 الجػاب: 
 ال يكمف هللا نفدا إال ما آتاىا.

 

شداء : ما حكع الدائل الحي يخخج مغ فخج ال 017الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 بذكل مدتسخ في فتخة الصيخ؟

 دؤاؿ: ال
ئمة مغ كل شخز، وبعس األسئمة يكػف مجاليا شبيًا.. ومغ أنا شالب في كمية الذخيعة أتعخض لؤلس

األسئمة التي حّيختشي الدؤاؿ التالي: ما ىػ حكع الدائل الحؼ يخخج مغ فخج الشداء بذكل مدتسخ في فتخة 
، عمسًا بأف مرجر ىحا الدائل ىػ غجد عشق الخحع وليذ الفخج الطاىخ  الصيخ التي ترمي فييا السخأة وترـػ

فقياء، فالدائل الحؼ يفخز مغ الفخج الطاىخ متفق عمى شيارتو ولكغ ما يفخز مغ الفخج الباشغ: كسا يدسيو ال
أؼ مغ السيبل والخحع وعشق الخحع وغيخ ذلظ.. ما حكسو؟ وما الجليل ؟ أفيجوني جداكع هللا خيخًا.. فيحا 

 مػضػع يذغل باؿ الكثيخ مغ الشداء.. 

 الجػاب: 
 يا أىل الصب وأىل الفقو كانت الفتيا:في أحجث الجراسات التي شارؾ في

 . ) أف رشػبة فخج السخأة شاىخة وخخوجيا ال يشقس الػضػء (

 

 



 93 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

االفخازات التي : ما الفخؽ بيغ رشػبة الفخج و  018الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 تشدؿ مغ السخأة ؟

  دؤاؿ: ال
 السخأة و البشت و أييسا ناقزة لمػضػء ؟.ما الفخؽ بيغ رشػبة الفخج و اإلفخازات التي تشدؿ عمى 

 الجػاب: 
كل ما يخخج مغ ميبل السخأة أو رحسيا ، باستثشاء دـ الحيس والشفاس فيػ شاىخ ، وخخوجو غيخ ناقس 

 لمػضػء ، وهللا أعمع.

 

ػضػء , مغ الفع : ىل القبمة بغيخ شيػة تفدج ال 019الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 ذلظ ؟ أو مغ غيخ

 دؤاؿ: ال
 ىل القبمة بغيخ شيػة تفدج الػضػء , مغ الفع أو مغ غيخ ذلظ؟

 الجػاب: 
القبمة مغ أؼ مكاف كانت ال تفدج الػضػء ,إال إذا تختب عمى ذلظ إثارة تفزي إلى خخوج السحؼ , فيجب 

في الحجيث الػضػء عشج ذلظ. فالقبمة إذف غيخ ناقزة لمػضػء بحاتيا بل بسا قج يشتج عشيا. وقج ثبت 
 . الرحيح عغ عائذة )أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف يقبل بعس أزواجو ثع يرمي وال يتػضأ (

 

 

 

 



 94 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

عػبة الغدل مغ : ىل يجػز التيسع في حاؿ ص 020الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 أجل صبلة الربح ؟

  دؤاؿ:ال
ة زوجي. أحخس عمى صبلة الفجخ في وقتو، لكغ أنا امخأة ممتدمة متدوجة أقصغ في شقة صغيخ مع عائم

السذكمة أف الحساـ يػجج خارج الذقة في الدصح، فيرعب عمي الرعػد في الميل لمغدل خاصة وأف الجػ 
 يكػف باردا في غالب األحياف. رجاء أفيجوني ىل يجػز لي التيسع حتى ال أضيع صبلة الفجخ في وقتو ؟.

  الجػاب:
رة الرغخػ )الػضػء ( أو الكبخػ )االغتداؿ ( فقجاف الساء ,أو تعحر استعسالو لدبب مسا يبيح التيسع , لمصيا

 ما كسخض أو ضخر أو عائق...
وتيسسظ لربلة الفجخ في وقتيا صحيح وأفزل مغ تأخيخ الربلة حتى يخخج وقتيا مغ أجل الصيارة بالساء 

رة ,فمَع تحسل لذخط الػقت ؟ والتيسع ,إف لع أقل إنو الػاجب.ألف السذكمة التي تػاجيظ ىي في شخط الصيا
 يقـػ مقاـ الغدل. فعغ عسخو بغ العاص قاؿ:

) احتمست في ليمة باردة في غدوة ذات الدبلسل فأشفقت إف اغتدمت أف أىمظ، فتيسست ثع صميت بأصحابي 
أخبختو بالحؼ مشعشي مغ الربح، فحكخوا ذلظ لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: "" يا عسخو، صميت بأصحابظ وأنت جشب ؟ "" ف

االغتداؿ، وقمت: إني سسعت هللا يقػؿ: }وال تقتمػا أنفدكع إف هللا كاف بكع رحيسا{ فزحظ رسػؿ هللا صمى 
 هللا عميو وسمع ولع يقل شيئا (.وىحا مغ إقخار الشبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 ..!لكغ ال تتداىمي فتجعمي ذلظ عادة ,واتقي مػاجية ىحه السذكمة ما استصعت.

 

 

 

 

 

 



 95 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

 : سؤاؿ عغ الجورة الذيخية والصيخ األبيس ؟ 021الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
أنا امخأة بعج الجورة الذيخية ال أرػ الصيخ األبيس ولكشي أرػ إفخازات صفخاء فيل الصيخ لو لػف أصفخ 

 .وكيف أستجؿ عمى أنشي أصبحت شاىخة ومييأة لكي أصمي

 الجػاب: 
يذ كل الشداء يخيغ الصيخ األبيس أو ) القرة البيزاء ( في نياية الجورة. ويكػف عبلمة الصيخ مغ ل

الحيس عشجئح انقصاع الجـ. لكغ الرفخة أو الكجرة التي تخاىا السخأة عقب الجورة , فإف كانت مترمة بالجورة 
 الحجيثيغ اآلتييغ:فيي مشيا وإف انفرمت عشيا بدمغ فيي شيخ. واألحكاـ الدابقة مأخػذة مغ 

) روػ مالظ عغ عمقسة عغ أمو إف الشداء كغ يخسمغ بالجرجة فييا الذيء مغ الرفخة إلى عائذة فتقػؿ ال 
و) قػؿ أـ عصية كشا ال نعج الرفخة والكجرة بعج الصيخ شيئا رواه أبػ  تعجمغ حتى تخيغ القرة البيزاء(

 داود(.

 

: ىل يجب أف تكػف المحية مػفػرة وشػيمة ،  022الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 وىل ىشالظ أحاديث تشز عمى ذلظ ؟

 دؤاؿ: ال
ىل يجب أف تكػف المحية مػفػرة وشػيمة، وىل ىشالظ أحاديث تشز عمى ذلظ وحجيث ابغ عسخ بأنو كاف 

 يأخح قبزة مغ لحيتو ويقز ما تحتيا ؟. 
 فأرجػ مشكع تدويجؼ باألدلة القاشع ليحا األمخ.

 ػاب: الج
أوصي نفدي وكل مدمع أف نكػف متػازنيغ في كل أمخ , وبخاصة في فيسشا وشخحشا لئلسبلـ والجعػة إليو 
,فحلظ أدعى لتحقيق الغايات.ومغ التػازف أف ال نخكد عمى مػضػع ما أكثخ مسا يحتسل ,عمى حداب إىساؿ 

 .شجه الخبلؼ آخخ , وأف ال نػغل في مػضػع و نغػص فيو , فتكثخ فيو األقػاؿ ويذتج ع



 96 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

والسدمسػف اليـػ بحاجة إلى تزييق الخبلؼ ال تػسيعو.والػقػؼ مع الشرػص الرحيحة ,مع استبعاد ارتباط 
ذىشي مدبق , أو اتباع ىػػ ,حدب قاعجة )استجؿ ثع اعتقج ( يػصمشا بعػف هللا إلى الرػاب ويجشبشا 

 تبديط:االختبلؼ.وبالشدبة لسػضػع المحية ,فإليظ حكسو عمى شكل نقاط لم
ػ حكع إشبلؽ المحية الػجػب ,وحمقيا حخاـ , ىحا ما قاؿ بو السحاىب الثبلثة )األحشاؼ والحشابمة والسالكية (  1

 وقاؿ الذافعية ىي سشة وحمقيا مكخوه.
 ػ ال يرح في الشيي عغ األخح مغ المحية )تقريخىا (حجيث مخفػع ألبتة. 2
خحوف مغ لحاىع , وعمى رأسيع , أبػ ىخيخة وابغ ػ ثبت بشرػص صحيحة أف بعس الرحابة كانػا يأ 3

 عسخ رضي هللا عشيسا , مع مبلحطة أف ابغ عسخ اشتيخ بيغ الرحابة بذجة االتباع لخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
 ػ لشدتعخض الشرػص الػاردة في المحية , فشخاىا مغ حيث األلفاظ تتسثل باآلتي:  4

 فػا السجػس.ػ جدوا الذػارب و أرخػا المحى خال
 ػ خالفػا السذخكيغ أحفػا الذػارب و أوفػا المحى.

 ػ وفخوا المحى و خحوا مغ الذػارب.
وفخوا ( البج مغ حسميا , مع غياب الشيي عغ األخح مغ المحية , واستحزار فعل  –أرخػا  –فاأللفاظ )أوفػا 

بج مشو يغيب أؼ دليل يحجد بعس الرحابة في القز مشيا , عمى معشى تخؾ الحمق. وبيحا الفيع الحؼ ال
شػؿ المحية السقبػؿ شخعا. فالسأمػر بو تخؾ الحمق , وأما الصػؿ والقرخ والكثاثة فأمخ متخوؾ لمحوؽ 
واالعتبارات الذخرية األخخػ وليذ مسا تعبجنا بو هللا. مخة أخخػ فاإليغاؿ في السػضػع وتعقيجه ال ججوػ 

 حمة , وهللا أعمع.فيو , وبإشبلؽ المحية )تخؾ حمقيا ( تبخؤ ال

 

 

 

 

 

 



 97 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

: ىل لي أف أساؿ عغ كيفية تصييخ الثػب مغ  023الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 الشجاسة العالقة بو ؟

 دؤاؿ: ال
بالشدبة لغدل الثياب إذا أصابتيا الشجاسة، ىل يكفي فيو الشقع بالساء والعرخ، وتكخار ذلظ ثبلث مخات ؟ أـ 

 فية الساء مجة زمشية محجودة أـ ىػ أمخ أخخ؟.يجب وضع الثػب تحت حش

 الجػاب:
ال يكفي لتصييخ الثػب نقعو ثع عرخه، والسخات الثبلث ال دليل عمييا مغ الذخع. والبج مغ غدمو بالساء، 

 والغدل جخياف الساء عميو أو تغييخه حتى تدوؿ عيغ الشجاسة وآثارىا مغ لػف أو رائحة. 
سساء بشت أبي بكخ) أف امخأة سألت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عغ الثػب يريبو الجـ مغ ودليل ذلظ أحاديث مشيا حجيث أ

 الحيزة فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتيو ثع اقخصيو بالساء ثع رشيو وصمي فيو(.

 

: ىل ندتصيع اعتبار الجدمة في يػمشا ىحا مثل  024الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 يث يسكغ السدح عمييا والربلة فييا ؟الخف بح

 دؤاؿ: ال
 ىل ندتصيع اعتبار الجدمة في يػمشا ىحا مثل الخف بحيث يسكغ السدح عمييا والربلة فييا ؟

 الجػاب: 
 نعع، بالتداـ أحكاـ السدح.

 

 

 



 98 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

دبة مغ : ما حكع ماء الكػلػنيا التي فييا ن 025الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 ل تفدج الػضػء ؟الكحػؿ ى

 دؤاؿ: ال
 ما حكع ماء الكػلػنيا التي فييا ندبة مغ الكحػؿ ىل تفدج الػضػء؟

 الجػاب: 
ال تفدج الػضػء وال حخج في استعساليا، ألف الخاجح أف نجاسة الكحػؿ حكسية وليدت عيشية. أؼ إف الشجاسة 

 رجيا.الذخعية حكسية في شخبيا لعمة اإلسكار وليدت عيشية في استعساليا خا

 

 بلـ أثشاء الػضػء يفدج الػضػء ؟: ىل الك 026الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ىل الكبلـ أثشاء الػضػء يفدج الػضػء ؟.

 الجػاب: 
 . ال

 

 

 

 

 

 



 99 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

خخوج  : أشعخ دائسًا عشج الربلة وأثشاء الدجػد 027الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 ماذا افعل؟نقصة مغ البػؿ 

 دؤاؿ: ال
أنا ال أعاني مغ مذكمة سمذ بػلي لكغ أحيانا وبعج الخخوج مغ التػاليت وبعج الػضػء والجخػؿ بالربلة 
أحذ بخخوج نقصة بػؿ عشجما أريج الشدوؿ إلى الدجػد )وقج تيقشت بالشطخ إلى المباس الجاخمي كحا مخة ( فيل 

ب الديصخة عميو حيث أنشي قج حاولت كحا مخة أف أسيصخ أقصع صبلتي أـ أتابع عمسًا أف ىحا السػضػع صع
عمى ىحا السػضػع ولع أتسكغ وعمسًا أف ىحا السػضػع يحجث معي بسعجؿ )مثبًل باليـػ مخة واحجة أو مختيغ أو 

 قج ال يحجث...( وجداكع هللا عشا كل خيخ 

 الجػاب: 
الربلة ليكػف عشجؾ الػقت إلحكاـ أمخ  إذا اتبعت شخائق االستشداه مغ البػؿ، والتصيخ قبل أف يحيغ وقت

الصيارة...وبقيت ىحه السذكمة قائسة فحكسظ حكع صاحب الدمذ...وإف كاف األمخ ليذ كثيخ الحجوث كسا 
 ذكخت، فقصع الربلة وإعادة التصيخ أولى.

 

 ـ بعج أربعيغ يػما مغ الػالدة ؟: ما حكع ندوؿ د 028الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: لا
 ما حكع ندوؿ دـ الشفاس بعج أربعيغ يػما مغ الػالدة ؟.

 الجػاب: 
األربعػف ليذ حجا قاشعا فقج يدتسخ الشفاس أكثخ مغ ذلظ، والحجيث في ذلظ يتكمع عغ غالب حاؿ الشداء.، 

 والبج مغ التحخؼ لسعخفة ىل الجـ بعج األربعيغ دـ نفاس أـ حيس أـ استحاضة...؟

 

 



 100 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

 ة الحائس قخاءة القخآف الكخيع ؟: ىل يجػز لمسخا 029الفتػى  -الصيارة  -ات العباد -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
مغ فتخة غيخ قريخة بجأت بحفع القخآف الكخيع ولكغ خبلؿ فتخة الحيس ال أستصيع قخاءة أؼ شئ مغ القخآف 

ة الحفع ولكغ بحكع تحخيع قخاءة القخآف لمسحيس، ولكششي سسعت بفتػػ تدسح لمسحيس بقخاءة القخآف بغاي
دوف السداس بالسرحف أؼ مغ خبلؿ كتب التفديخ مثبل و بخرو ىحه الفتػػ بأف الحيس شئ خارج عغ 
اإلرادة ليذ بيج السخأة، خاصة إذا كانت فتخة الحيس شػيمة كسا ىي لجؼ فإذا تخكت السخأة قخاءة القخآف فخبسا 

يحه الفتػػ حتى أتأكج مغ صحتيا فأرجػ مغ تشدى ما حفطتو أو تقرخ في الحفع ولكششي لع استصع القبػؿ ب
 سساحتكع تػضيح ىحا األمخ .

 الجػاب: 
ال يػجج نز صحيح يسشع الحائس مغ قخاءة القخآف وما جاء في ذلظ ضعيف .وإذ األمخ كحلظ يكػف الحكع 

يق الحج )افعمي ما لمبخاءة األصمية ويؤكج ىحا قػؿ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص لعائذة رضي هللا عشيا لسا حاضت في شخ 
يفعل الحاج غيخ أف ال تصػفي بالبيت حتى تصيخؼ( متفق عميو و )قػلو ملسو هيلع هللا ىلص لعائذة ناوليشي الخسخة مغ 

 السدجج فقالت إني حائس فقاؿ إف حيزتظ ليدت في يجؾ ( والبحث شػيل وىحه خبلصتو .

 

 عخؼ ما ىػ مشي السخأة ؟ريج أف ا: أ 030الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
أريج أف اعخؼ ما ىػ مشي السخأة فانا حيغ أتخيل شيئا جشدي أجج بمل في مبلبدي الجاخمية ماء شفاؼ و بو 
بعس االصفخار البديط كأنو خط رفيع اصفخ و لكغ معطع الدائل شفاؼ و رائحتو نفاذه كالخل ال ادرؼ ما 

 ىحا ىل ىػ السشي ؟ 
 ؿ بعجه ؟. و ىل يجب االغتدا

 
 
 



 101 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

 الجػاب: 
 الحؼ تتحجثيغ عشو ىػ السحؼ، وال يػجب الغدل. وإنسا الػضػء. 

 

: ما حكع اإلفخازات التي تخخج مغ السخأة والعالقة  031الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 عمى الثياب ؟

 دؤاؿ: ال
يعا مغ خخوج الدائل ولكغ بعس إف مغ نػاقس الػضػء خخوج شيء مغ أحج الدبيميغ. وتعاني الشداء جس

 األحياف ال تدتصيع الػضػء وقج تفػتيا الربلة السفخوضة لزيق الػقت. والدؤاؿ:
 ىل تدتصيع السخأة الربلة بػضػءىا قبل ندوؿ تمظ السادة ؟ -1
اف استصاعت الػضػء ولع تدتصيع تغييخ مبلبديا ىل ترمي )بسعشى آخخ ىل وجػد تمظ السادة عمى -2

 نجاسة( ؟ مبلبديا يعج

 الجػاب: 
بعج دراسات مدتفيزة قاـ بيا بعس أىل الصب وأىل الجيغ مسغ يػثق في فتػاىع في الدشػات األخيخة خمرػا 
إلى أف السفخزات السيبمية ال تفدج الػضػء وليدت نجدة عمى الثياب والبجف والسيع التأكج مغ أف مرجرىا 

 ميبمي وليذ مغ مجخػ البػؿ.

 

 

 

 

 



 102 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

: إذا قاـ الدوج بسجاعبة زوجتو حتى قزت  032الفتػى  -الصيارة  -دات العبا -الفتاوى 
 شيػتيا دوف أف يكػف ىشالظ إيبلج فيل عمى تمظ الدوجة غدل أـ ال ؟

 دؤاؿ: ال
إذا قاـ الدوج بسجاعبة زوجتو حتى قزت شيػتيا دوف أف يكػف ىشالظ إيبلج فيل عمى تمظ الدوجة غدل أـ 

 ال ؟.

 الجػاب: 
 عمييا الغدل.

 

: ىل وضع الكحػؿ عمى اليجيغ يشقس الػضػء  034الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 سل في مجاؿ العسميات الجخاحية ؟بسا أنو أع

 دؤاؿ: ال
 ىل وضع الكحػؿ عمى اليجيغ يشقس الػضػء بسا أنو أعسل في مجاؿ العسميات الجخاحية ؟ 

 الجػاب: 
 ليذ نجدا.ال يشقس في الخاجح مغ األقػاؿ ألنو 

 

 

 

 

 

 



 103 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

يخي بعج وضع المػلب : عجـ انتطاـ الجورة الذ 035الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 ماذا أفعل ؟

 دؤاؿ: ال
سؤالي ىػ أنشي وضعت المػلب قرج مشع الحسل ومغ ثع أصبحت الجورة الذيخية لجؼ غيخ مشتطسة حيث 

األياـ األولى يكػف فييا الجـ عبارة عغ نقاط فقط وفي أياـ مع العمع أف  5أياـ بجال مغ  10أصبحت تأتيشي 
األياـ األخيخة يربح عاديا فكيف افعل مع قجـو شيخ رمزاف ىل أقزي األياـ الخسدة أـ كل األياـ التي 

 أكػف فييا حائزا ؟. 

  الجػاب: 
ما تبقى استحاضة إذا كانت أياـ دورتظ قبل وضع المػلب مشتطسة، فاعتبخؼ األياـ نفديا بعج المػلب حيزا و 

 التسشع مغ الرـػ والربلة والجساع.

 

: ما حكع السدح عمى الححاء أثشاء الػضػء ،  036الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 أنشي خخجت مغ مشدلي بجوف وضػء ؟مع العمع 

 دؤاؿ:ال
ػء و أنا اآلف في ما حكع السدح عمى الححاء أثشاء الػضػء , مع العمع أنشي خخجت مغ مشدلي بجوف وض

 عسمي ووجػد صعػبة في خمع الححاء ؟ 

 الجػاب:
اليجػز السدح عمى أؼ ممبػس في القجميغ عشج الػضػء مالع يكغ قج لبذ عمى شيارة ) وضػء ( لمحجيث ) 
فسدح  روػ السغيخة قاؿ كشت مع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في سفخ فأىػيت ألندع خفيو فقاؿ دعيسا فإني أدخمتيسا شاىختيغ

 .عمييسا (

 



 104 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

: ىل يجػز غدل السبلبذ والتي بيا نجاسة ))  037الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 خجل (( بسادة الكمػر فقط جائد ؟مشي ال

 دؤاؿ: ال
صجيقي يسمظ مغدمة ومربغة لغديل السبلبذ بجسيع أنػاعيا.ويدتعسل لغديل بعس أنػاع السبلبذ مادة 

طيف السبلبذ.بعس السبلبذ تأتى إلى السغدمة و بيا بعس الجشابة )مشى الخجل( الكمػر وذلظ لديػلة تش
ىل في غدميا بسادة الكمػر فقط يعتبخ تصييخ لمسبلبذ دوف غدميا بالساء خاصة واف ىحه السبلبذ مكتػب 

 عمييا ال تغدل بالساء.....؟

 الجػاب: 
 اجح.ال يديل الشجاسة إال الساء. عمسا أف السشي ليذ نجدا في الخ 

 

بعج الغدل مباشخة مغ دوف : ىل ترح الربلة  038الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 وضػء ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل ترح الربلة بعج الغدل مباشخة مغ دوف وضػء ؟ 

 الجػاب: 
 نعع ترح، ألف الغدل شيارة كبخػ وتتزسغ الرغخػ وىي الػضػء ولػ لع يتػضأ اإلنداف مع االغتداؿ.

 

 

 



 105 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

و مجخد : إذا كاف الذخز متػضأ والمذ زوجت 039الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -اوى الفت
 مبلمدو ىل يفقج الػضػء ؟

  دؤاؿ: ال
 إذا كانت الذخز متػضأ والمذ زوجتو مجخد مبلمدو ىل يفقج الػضػء ؟.

 الجػاب: 
 .ال يشتقس في الخاجح مغ األدلة 

 

ذباب و ما ىي : ما ىػ حكع العادة الدخية لم 040الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 
 شخؽ التخمز مشيا ؟

 دؤاؿ: ال
ما ىػ حكع العادة الدخية لمذباب و ما ىي شخؽ التخمز مشيا و ما ىي كفارتيا و أدلة حكسيا مغ الكتاب 
والدشة والسرادر الذخعية األخخػ و ىل تفصخ الرائع في رمزاف أرجػ إرساؿ شخؽ فعالة و أكيجة لكي 

 رح بيا شباب األمة ؟.نش

 الجػاب: 
اختمف العمساء قجيسا وحجيثا في حكع العادة الدخية بيغ محـخ ومبيح ولع يكغ لمسحخميغ مغ دليل إال قػلو 
تعالى ) فسغ ابتغى وراء ذلظ فأولئظ ىع العادوف ( وفي ىحا االستجالؿ نطخ... وال يرح حجيث البتة في 

في ذلظ بيغ ضعيف ومػضػع والػضع أغمب... والحؼ أختاره مػقف تحخيع العادة الدخية بل كل األحاديث 
اإلماـ أحسج رحسو هللا أف مغ خذي عمى نفدو الدنا لثػراف شيػتو، فمو إشفاؤىا بسسارسة العادة وال إثع عميو. 
وأنرح الذباب بالبعج عغ االختبلط الساجغ، ومػاشغ اإلثارة مغ السػاقع اإلباحية والسجبلت الفاضحة وملء 

خاغيع بسا يشفع مغ ثقافة ورياضة وعبلقات اجتساعية ىادفة...وفػؽ كل ذلظ تعسيق صمتيع بخبيع وديشيع ف
وأداء العبادات والذعائخ بانتطاـ...وليذ لسسارستيا كفارة مشرػص عمييا إال االستغفار. وال تجػز أثشاء 

 الرياـ.



 106 الفصل األول : الطَارةالباب الثاىي :  

 اف لمسخأة ؟: ما ىػ حكع الخت 041الفتػى  -الصيارة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما ىػ حكع الختاف لمسخأة ؟ 

 الجػاب: 
 الختاف واجب إذا كانت الفتاة بحاجة إلى ختاف، ومعطع اإلناث يػلجف وىغ لدغ بحاجة لمختاف...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

 الفرل الثاني : الربلة

 ة ؟: ما حكع صبلة الطيخ بعج صبلة الجسع 001الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع صبله الطيخ بعج الجسعة ؟.

 الجػاب: 
  . ال أصل لحلظ

 

 : ما حكع الربلة عمى الشبي بعج األذاف ؟ 002الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع الربلة عمى الشبي بعج اآلذاف وأرجػكع الجػاب في أسخع وقت ؟ 

 الجػاب: 
 اف، أما جيخ السؤذف بيا في آخخ األذاف فبجعة كسا يقػؿ ابغ حجخ وغيخه.ىي الدشة لسغ يدسع األذ

 

 

 

 

 

 

 



 108 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

 ليبًل ؟ 12: ما حكع صبلة العذاء بعج الداعة  003الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

  دؤاؿ : ال
 ليبل ؟. 12ما حكع صػبلة العذػاء بعج الدػاعة 

 الجػاب : 
بل يتغيخ.  12رف الميل، وليذ مشترف الميل دائسا عشج الداعة يخخج وقت العذاء في الخاجح بعج مشت

 وذلظ لحجيث إمامة جبخيل لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص والحؼ جاء فيو :
حجيث جابخ أف الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص جاءه جبخيل عميو الدبلـ فقاؿ : قع فرمو، فرمى الطيخ حيغ زالت الذسذ، ثع 

مو، فرمى العرخ حيغ صار ضل كل شيء مثمو، ثع جاءه السغخب فقاؿ : قع جاءه العرخ فقاؿ : قع فر
فرمو فرمى السغخب حيغ وجبت الذسذ، ثع جاءه العذاء فقاؿ : قع فرمو فرمى العذاء حيغ غاب 
الذفق، ثع جاءه الفجخ فقاؿ : قع فرمو فرمى الفجخ حيغ بخؽ الفجخ، أو قاؿ سصع الفجخ، ثع جاءه مغ 

قع فرمو فرمى الطيخ حيغ صار ضل كل شيء مثمو، ثع جاءه العرخ فقاؿ : قع فرمو الغج لمطيخ فقاؿ : 
فرمى العرخ حيغ صار ضل كل شيء مثميو، ثع جاءه السغخب وقتا واحجا لع يدؿ عشو ثع جاءه العذاء حيغ 
ع ذىب نرف الميل أو قاؿ ثمث الميل فرمى العذاء ثع جاءه حيغ أسفخ ججا فقاؿ لو قع فرمو فرمى الفجخ ث

 قاؿ ما بيغ ىحيغ وقت.

 

 ة أـ سشة ؟: ما حكع صبلة الػتخ واجب 004الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
أنا شاب مغ سػريو شبيعة عسمي تتصمب الدفخ الكثيخ بيغ السحافطات وأقـػ بقرخ الربلة أثشاء الدفخ وال 

 أف الػتخ واجب مثل الفخض.أصمي الدشو وال الػتخ أثشاء الدفخ وقاؿ لي شخز متجيغ 
 فسا ىػ حكع عجـ صبلة الػتخ ؟.

 
 
 



 109 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

 الجػاب: 
الخاجح أف الػتخ ليذ واجبا، ولكغ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص، كاف يحافع عميو وعمى سشة الفجخ في الدفخ دوف سائخ 

 الخواتب. 

 

مى يدار زوجيا لعاجدة ع: ما حكع صبلة السخأة ا 005الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 العاجد ؟

  دؤاؿ:ال
لعجـ قجرتو أف يجمذ عمى يسيشيا أو  -عمى فخاشيا-ما حكع أف ترمي السخأة عمى يدار زوجيا العاجد مثميا 

 أف تجمذ ىي عمى يداره ؟ .

 الجػاب: 
ال أرػ مبخرا إلعشات ىحيغ الدوجيغ بأداء الربلة جساعة، فيسا غيخ مأمػريغ بحلظ، وليؤديا صبلتيسا 

 لذكل األرفق بيسا، فجيغ هللا يدخ .با

 

: ىل يجػز لي أف أصمي العرخ بعج الطيخ  006الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 بداعة ونرف بشية الجسع والقرخ ؟

 :دؤاؿال
إذا كشت مدافخا و أنا أقرخ في الربلة و أجسع ىل يسكششي أف أصمي الطيخ ثع أصمي العرخ بعج أف 

 ة و نرف أـ عمّي أف أجسعيسا في نفذ الػقت و في نفذ السدجج.صميت الطيخ بداع
 
 
 



 110 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

 :الجػاب
 يجػز ذلظ ولػ بعج مزي زمغ.

 

 : ما حكع تارؾ الربلة ؟ 007تػى الف -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
الحخاـ أنا مغ متابعيظ في اإلذاعة بذكل يػمي وهللا أحبظ في هللا وعشجؼ أخي يخاؼ مغ هللا وال يأكل 

وصاحب واجب لكشو ال يرمي وكل ما أقػؿ لو صمي وأنرحو وأىجيو كاسيتات وسيجييات ليجايتو يقػؿ لي 
 أنا يمي بجؼ أتحاسب ماذا أفعل لو وكل شي فيو مشيح غيخ أنو ال يرمي أرجػ الشريحة.

 الجػاب: 
صمحت صمح لو سائخ عسمو. وإف فدجت فدج يقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ) أوؿ ما يحاسب بو العبج يـػ القيامة الربلة. فإف 

 سائخ عسمو (. فسا ذكخت في أخيظ ال يشفعو إف لع تػجج الربلة...فتابع نرحو وال تدأـ.

 

يخ : ىل يجػز لمسخء أف يرمي في بيت أناس غ 008الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 مدمسيغ؟

 دؤاؿ: ال
مسيغ سػاء كاف عمى وضػء قببل أو تػضأ عشجىع ما حكع ىل يجػز لمسخء أف يرمي في بيت أناس غيخ مد

 ذلظ ؟؟؟ 

 الجػاب: 
 أما الػضػء والربلة عشج غيخ السدمسيغ فجائد.

 



 111 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

جساعة في مكاف قخيب مغ : ما حكع صبلة ال 009الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 السدجج ؟

   دؤاؿ:ال
ألداء صبلة الفخيزة مع العمع أف السدجج يبعج مدافة مجيخ شخكة يسشع السػضفيغ مغ الحىاب لمسدجج  -أوال

 دقيقة واحجة عغ الذخكة. ما حكع ذلظ؟ 
 ىل صبلة السػضفيغ جساعة في الذخكة ليا نفذ أجخ صبلة الجساعة في السدجج ؟

 الجػاب: 
( ومسا يعيغ عمى ذلظ فيع الحكسة مصمػبة في كل ترخفات السدمع ) َوَمْغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيخًا َكِثيخاً 

الػاقع السحيط بالدمع.وإف افتعاؿ السذكبلت مع اآلخخيغ وجخىع إلى خرػمات ال غشاء فييا ليذ مغ سسات 
التجيغ الحق.إف استصعتع الحرػؿ عمى إذف بالربلة في السدجج بالتفاىع والػد,فالحسج هلل ,وإال فربلتكع 

جخ نفدو إف شاء هللا.وقج يجرؾ السؤمغ بشيتو ما ال يجركو جساعة في الذخكة مع السشع مغ السدجج ليا األ
بعسمو واقخأ معي الحجيث التالي )عغ أبي الجرداء يبمغ بو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ مغ أتى فخاشو وىػ يشػؼ أف يقـػ 

 فيرمي مغ الميل فغمبتو عيشو حتى يربح كتب لو ما نػػ وكاف نػمو صجقة عميو مغ ربو(.
 .ألمخ فميرل كل وحجه ,السيع أف ال تزيع الربلة ,وأف ال تثار الدوابعوإف ضاؽ ا

 

الجساعة في الببلد  : ما حكع وجػب صبلة 010الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 األوروبية ؟

 دؤاؿ: ال
 .ىل ما ندسعو مغ عجـ وجػب صبلة الجساعة في الببلد األوروبية صحيح و ما ىػ دليل ذلظ 

 
 
 
 



 112 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

 اب: الجػ 
إف وججت السداجج ,وكاف نطاـ البمج األجشبي يدسح لمسدمسيغ بأداء صبلة الجساعة فييا, كانت الجساعة 

 واجبة عمى القخيبيغ مغ السدجج مسغ يدسعػف الشجاء.
أما إف تعحر أداء الربلة جساعة في بمج غيخ مدمع،سقط وجػبيا وتؤدػ بذكل فخدؼ.أما أنيا ال تجب أصبل 

و إال عشج مغ ربط الجسعة والجساعة باإلماـ ,وىحا رأؼ مخجػح ال دليل عميو مغ كتاب أو فيحا ال دليل عمي
 سشة.

 

الجسعة ، وما : ىل يجػز التدبيح أثشاء خصبة  011الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 حكع بعس األوراد ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز التدبيح أثشاء خصبة الجسعة ؟• 
 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عذخات السخات أثشاء خصبة الجسعة ؟ ىل يجػز الربلة عمى• 
 مخات ؟ 10ىل قخاءة يذ = قخاءة القخآف • 
 ألف ممظ ؟ 70آيات مغ الحذخ و الجخاف = استغفار  3ىل قخاءة آخخ • 

 الجػاب: 
 ملسو هيلع هللا ىلص  ال يجػز التدبيح وال الربلة عمى الشبي جيخا أثشاء الخصبة , والػاجب اإلنرات الكامل ,لقػلو

 ))إذا قمت لراحبظ و اإلماـ يخصب يـػ الجسعة: أنرت فقج لغػت ((
 ) متفق عميو (

وقج قجـ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اإلنرات لمخصيب عمى األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ وىػ مغ آكج الػاجبات 
 الذخعية .

لظ شيء البتة .وكل ما يحكخ في بعس الكتب مغ أما عغ قخاءة يذ والجخاف والحذخ فبل يرح في ذ
 أحاديث فيي بيغ مػضػع وشجيج الزعف .



 113 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

مشي صبلتي  : أصمي لكغ ال أشعخ أف هللا يتقبل 012الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 ماذا أفعل أفيجوني ؟

  دؤاؿ: ال
أصبحت ىكحا، أصبحت ال أصمي، سشة، أعير في عائمة مدمسة ال اعخؼ لساذا  16أنا فتاة ابمغ مغ العسخ 

وال ارضي هللا أبجا، وال اعخؼ لساذا ؟ أتػقع ألنشي أضغ أف صبلتي غيخ مقبػلة مغ هللا، اخفي قرة صبلتي 
 عغ العائمة كميا أرجػؾ ساعجني؟؟؟؟؟؟

 الجػاب: 
 البج مغ مبلزمة مغ تثقيغ بجيشو ونرحو لسعالجة حالتظ .

 

: ىل يجػز لي الربلة في السشدؿ حاضخ عمسا  013ػى الفت -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 ليذ لجي عحر في الحىاب لمسدجج ؟بأنو 

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز لي الربلة في السشدؿ حاضخ عمسا بأنو ليذ لجؼ عحر في الحىاب لمسدجج ؟

 الجػاب: 
 الجساعة واجبة عمى الحكػر وصبلة الخجل وحجه ببل عحر صحيحة ولكشو يأثع بتخؾ الجساعة .

 

 

 

 



 114 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

عة وىػ : ما حكع مغ ال يحىب لربلة الجسا 014الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 يذاىج مبارة كخة القجـ ؟

 دؤاؿ: ال
ما ىػ حكع مغ يدتسخ في مذاىجة مباراة لكخة القجـ و ىػ يدسع اآلذاف، و ال يحىب إلى السدجج ألداء صبلة 

يؤدييا جساعة مع مجسػعة مغ األصجقاء الحاضخيغ معو، أو الجساعة، ويقـػ بأداء الربلة في البيت، وقج 
 يؤدييا مشفخدا ؟ 

 الجػاب: 
 .يأثع بحلظ ألف الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ ) الربلة خيخ مػضػع (

 

: سؤالي عغ صبلة اإلستخارة ، وقتيا ،  015الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 دعاءىا ، والحكسة مشيا .......؟و 

  دؤاؿ: ال
أود أف أسئل عغ مػضػع االستخارة ما ىي وما دعاؤىا وما الحكسة مشيا وكيف شخيقة دعاؤىا وكع عجد 

 ركعات صبلة االستخارة ووقت إقامتيا. 

 الجػاب: 
لقخآف عغ جابخ بغ عبج هللا قاؿ كاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعمسشا االستخارة في األمػر كميا كسا يعمسشا الدػرة مغ ا

 :قاؿ: إذا ىع أحجكع باألمخ فميرل ركعتيغ غيخ الفخيزة يقػؿ
الميع إني استخيخؾ بعمسظ وأستقجرؾ بقجرتظ وأسالظ مغ فزمظ العطيع فإنظ تقجر وال أقجر وتعمع وال أعمع 
وأنت عبلـ الغيػب إف كاف ىحا األمخ خيخا لي في ديشي وعاقبة أمخؼ فيدخه لي واقجره ثع بارؾ لي فيو وإف 

 اف شخا لي في ديشي وعاقبة أمخؼ فاصخفو عشي وأقجر لي الخيخ حيث كاف ثع رضشي بوك

 



 115 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

: أعسل في بمج غخبي وصاحب العسل يخفس أف  016الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 فخيزة صبلة الجسعة ماذا افعل ؟ أذىب إلداء

 دؤاؿ: ال
خاليا, اعسل وادرس مداءا", واممي اف تتحدغ ضخوؼ لقج قخات الفتاوػ الدابقو لحزختكع, وأنا أعير في أست

بمجؼ االصمي العخاؽ, واعػد بذياده جيجة مغ ىشا أخجـ بيا السدمسيغ, وبيغ سشة واخخػ اسافخ لجوؿ الخميج 
ايزا ابحث فييا عغ عسل ولكغ ببل ججوػ لحج االف. وكانت فتاواكع الدابقو بعجـ جػاز العير في الخارج. 

يتي ىحه؟ اؼ العير مؤقتا" لحيغ استقخار بمجؼ االصل او ايجاد عسل في الببلد فيل يجػز لي ذلظ بش
السدمسو؟ عمسا" باف لي شفميغ االف صغارا" باعسار قبل السجرسو. سؤاؿ اخخ جداكع هللا خيخا": عسمي الحالي 
لعسل صعب)لحاـ وقصع( واتعخض فيو لحػادث متفخقو )جخوح وحخوؽ احيانا" تتصمب الخياط(و لكغ صاحب ا

يدسح لي بأداء صبلة الجسعو, وانا عشجؼ شياده عميا وقج اجج عسبل" اخخ باجخ افزل وايدخ مشو, ولكغ ال 
أضسغ اف يدسحػا لي بربلة الجسعو, فيل يجب عمي البقاء في ىحا العسل وعجـ البحتث عغ فخص تصػر 

 لسدتقبمي السيشي؟ 

 الجػاب: 
ح...وال حخج مغ بقائظ ريثسا تجج عسبل في بمج مدمع أو تعػد لظ حكع السدافخ، والجسعة تدقط عشظ في الخاج

 إلى أرضظ. 

 

 

 

 

 

 



 116 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

وركعة الػتخ بعج  : ما حكع مغ تخؾ ركعتى الذفع 017الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 صبلة العذاء ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع مغ تخؾ ركعتى الذفع وركعة الػتخ بعج صبلة العذاء ؟

 الجػاب: 
 و.ال إثع عمي

 

: عسمي شػيل وال أستصيع أف أصمي فأجسع  018الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 غخب والعذاء معًا ىل يجػز ذلظ ؟العرخ والس

 دؤاؿ: ال
أنا اعسل في ميشو يبجأ العسل فييا مغ بعج الداعة الػاحجة صباحا حتى الداعة الثانية ضيخا، وبعج ذلظ أناـ 

 مداء فأجسع صبلة العرخ والسغخب والعذاء فسا حكع ذلظ ؟. حتى الداعو الحاديو عذخه

 الجػاب: 
 ال يجػز ذلظ.
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: ىل يجػز أف ترمي قياـ الميل أثشتي عذخة  019الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 بقعػد واحج أي العقػد األخيخ ؟ ركعة

 دؤاؿ: ال
 احج أؼ القعػد األخيخ ؟ىل يجػز أف ترمي قياـ الميل اثشتي عذخة ركعة بقعػد و 

 الجػاب: 
لع تثبت ىحه الكيفية في صبلة الميل عشو ملسو هيلع هللا ىلص .وقج ثبت جسعو أربع ركعات ,و خسذ ركعات , وست ركعات , 
وثساني ركعات , ال يقعج إال في الخكعة األخيخة مشيا ,في صبلة الميل .ولبعس العمساء رأؼ وجيو , مغ السفيج 

غ التبديط والتدييل عمى الشاس .مفاده أنو ثبت أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص صمى قياـ الميل بكيفيات متعجدة , ذكخه لسا فيو م
كسا ذكخ آنفا ,مغ فعمو ملسو هيلع هللا ىلص .لكشو لسا سئل عغ كيفية صبلة الميل وجو األمة بقػلو إلى األسيل أداء , كسا في 

 عشيسا، أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "" صبلة الميل مثشى مثشى، فإذا الحجيث الستفق عميو )عغ ابغ عسخ رضي هللا
خفت الربح فأوتخ بػاحجة ( متفق عميو . فاألولى واألعػف عمى الزبط أداء قياـ الميل ركعتيغ ركعتيغ 

 التداما بقػلو ملسو هيلع هللا ىلص ,وفعمو يفيج جػاز الكيفيات األخخػ الػاردة ,وهللا أعمع .

 

وقتيا  : ماذا أفعل بذأف صبلة الجسعة إذا كاف 020الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 يتعارض مع دواـ السعيج ؟

 دؤاؿ: ال
و حتى  9:30أنا اآلف أدرس المغة اإلنكميدية مغ خبلؿ دورة و لجؼ يـػ الجسعة دواـ كسا تعمع مغ الداعة 

فساذا أفعل بذأف صبلة الجسعة مع العمع أف 3:30اعة و حتى الد 1:30و ثع مغ الداعة  12:30الداعة 
 أقخب مدجج يبعج نرف ساعة عغ مكاف الجورة و أف الجورة كمفتشي الكثيخ.
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 الجػاب: 
إف شئت األخح بالقػؿ الػاسع , وىػ الحق إف شاء هللا ,أنظ مدافخ حتى تخجع إلى وششظ ميسا شاؿ الدمغ , 

لسجة اإلقامة , و لسا صح عغ ابغ عسخ ) أنو أقاـ بأذربيجاف ستة وأنو لع يخد في الدشة الرحيحة تحجيج 
أشيخ يقرخ الربلة وقج حاؿ الثمج بيشو وبيغ الجخػؿ (, ومثل ذلظ جاء عغ أنذ في أنو أقاـ في بمج سشتيغ 

 يقرخ الربلة ,فالسدافخ ال جسعة عميو. وإال فبلبج مغ أداء الجسعة.

 

 مخالفة األـ مغ أجل اإلستخارة ؟: سؤاؿ عغ  021ى الفتػ  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 شيخي و أستاذؼ و حبيبي الجكتػر دمحم راتب الشابمدي حفطكع هللا ووفقكع..

أشيج هللا تعالى أني أحبكع في هللا , و أني مغ السجاوميغ عمى عمسكع و دروسكع ومحاضخاتكع عبخ مػقعكع 
سشػات و وقج حرمت مؤخخا عمى أقخاص السػسػعة , فأنا  4شح و قج حرمت عمى عجد كبيخ مغ أشخشتكع م

أتتمسح عمي يجكع و أسأؿ هللا تعالى أف يبارؾ فيكع و أف يػفقكع و يبقيكع ذخخا لمسدمسيغ, و أتسشى وهللا أف 
 تدورونا ىشا في ماليديا لتحكخونا و تعطػنا , إف شاء هللا تعالى.

سسع كمساتكع حػلو بارؾ هللا فيكع وىػ سؤاؿ يتعمق بجقيقة مغ شيخي الحبيب , عشجؼ سؤاؿ دقيق , أحب أف ا
 .دقائق اإليساف بالقجر و ما يتعمق باالستخارة

 فأنا شاب بحسج هللا ممتـد حافع لكتاب هللا أرجػ أف يغفخ هللا ذنػبي بحلظ.
فذ عدمت عمى الدواج مغ إحجػ األخػات و استخخت هللا تعالى في ذلظ و سخت في السػضػع , و في ن
الػقت كانت والجتي استخارت هللا تعالى و دعت لي بالتػفيق إف كاف ىحا األمخ خيخا,و أف يجشبشي هللا تعالى 
األمخ إف كاف فيو شخ لي في ديشي و دنياؼ و معاشي و أمخؼ, لكغ ضيخ أنيا رأت في السشاـ تمظ البشت 

يخ ليا نتيجة ما استخارت هللا برػرة بذعة مسا جعميا تشفخ مغ السػضػع و أحدت أف األمخ شخ كسا ض
 .تعالى فيو, وربصت الخؤيا كشتيجة لبلستخارة, فمع يدتخح قمبيا لسا عدمت عميو
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بعج أف أخبختشي والجتي و نرحتشي أنيا ال تخػ األمخ خيخا الف قمبيا قج نفخ مغ تمظ الفتاة , ما ىػ الترخؼ 
 في القزية يعتبخ تصيخا و خػفا مغ قجر هللا" العقجؼ" الدميع الحؼ يكػف عمي أف أترخفو ؟ ىل تػقفي 

؟ و أف إيساني ضعيف يجخل في باب الخػؼ مغ القزاء و شخه ؟ أـ يكػف عمي أف ال أجعل لسا رأتو تعالى
أمي نريبا و أمزي متكبل عمي هللا في مدألتي , و في ىحه الحالة , ىل أعتبخ مخالفا ألمخ أمي و أمخ 

ب , و إني ألرجػ أف أكػف مخاقبا هلل تعالى في جسيع أحػالي و أف ال أخالفو ربي ؟ أفيجونا بتفريل يثمج القم
 في أمخه. كسا أسألكع أف ال تشدػنا بالجعاء أف يػفقشا هللا تعالى, و بارؾ هللا فيكع و أحدغ إليكع.

 الجػاب: 
مخ الذخعي الحؼ يقـػ باالستخارة الذخعية ىػ صاحب الذأف نفدو وليذ لو أف يشيب أحجا في ىحا األ -1

لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص )إذا ىع أحجكع باألمخ، فميخكع ركعتيغ مغ غيخ الفخيزة، ثع ليقل....( وما درج عميو الشاس اليـػ 
 مغ شمب االستخارة مغ الػالجيغ أو األججاد أو الذيػخ أو مغ يطغ بيع الربلح ,ال أصل لو البتة.

سشامات بعجىا ال أصل لو. حتى إف الشاس وضعػا ليحا الخصأ ربط نتيجة االستخارة الذخعية بالخؤػ وال – 2
 مرصمحا فيسا بيشيع وىػ )تبييت االستخارة ( لتأكيج أمخ الشـػ بعجىا لتمقي الجػاب...!

االستخارة الذخعية ليدت سؤاال يشتطخ مغ هللا الجػاب....إنسا ىي دعاء إلى هللا , وسؤالو التػفيق  – 3
لغيب خارج نصاؽ الصاقة البذخية في اإلعجاد , وال تكػف االستخارة إال بعج والتثبيت فيسا ىػ مغ أمخ ا

 استكساؿ الجراسة وإعجاد العجة ,وال تغصي االستخارة الذخعية التقريخ ,ونقز الخبخة ,وتجاوز الزػابط...
خؤيا رأتيا إذا تػفخت في مذخوع زواجظ الزػابط الذخعية ,واستخخت هللا ,فامس عمى بخكة هللا وال تعبأ ب – 4

 أمظ ,وال تثخيب عميظ إف شاء هللا.
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سدسػح في زاوية القبمة : ما ىػ االنحخاؼ ال 022الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 لمربلة ؟

 دؤاؿ: ال
عغ مػضػع في اتجاه  12/4/1992لقج قخأت في درس لمجكتػر دمحم راتب تحت مػضػع مشاسظ الحج بتاريخ 

 االنحخاؼ كاف بديط و إليكع ىحا الشز:القبمة وفيست أف 
 الدبلـ عميكع ورحسة هللا و بخكاتو 

مداجج )جامع( و أوليع الجامع الكبيخ السػجػد في السجيشة العتيقة و يخجع بشائو إلى اكثخ  4يػجج في مجيشتشا 
لمشطخ أف سشة. وفي اآلونة األخيخة بشي مدجج خامذ )اإلحداف ( عمى نفقة أصحاب البخ والسمفت  800مغ 

درجة شخؽ جشػب وحدب  22اتجاه القبمة في ىحا السدجج مختمف عغ بقية السداجج األولى فيػ عمى زاوية 
السدؤوؿ عغ بشاء السدجج انو وقع ضبط االتجاه عغ شخيق وزارة الذؤوف الجيشية وىػ مصابق لعجة بخامج 

فالفخؽ بيغ السدجج الججيج و بقية  مغ الذساؿ نحػ الذخؽ(. وىشا بجأت االختبلفات, 112لتحجيج القبمة )
 السداجج واضح لمعيغ السجخدة.

درجات ( اتزح أف السدجج الكبيخ  3 -و حدب البػصمة التي اممكيا)بػصمة عادية مع ندبة الخصأ + او 
 درجة نحػ الجشػب ويسيل اإلماـ نحػ الذخؽ قميبل مسا يجعمو في االتجاه الرحيح. 12مشحخؼ حػالي 
درجة وباقي السدججيغ )الغفخاف و  35يميو تاريخيا)جامع الدبلـ( فانحخافو عغ القبمة حػالي  أما السدجج الحؼ

درجة إلى الذخؽ و  15درجة و يسيل اإلماـ حػالي  50التػبة( فانحخافيع عغ القبمة كبيخ فيػ يرل إلى 
البقاء عمى ىحه الحالة بالخغع أف السداجج )الدبلـ,التػبة و الغفخاف(في حالة تػسعة أفتى بعس األئسة عمى 

وعجـ تعجيل الرفػؼ أو اتخاذ أؼ قخار مدتشجيغ عمى اآلية القخآنية: )وهلل السذخؽ و السغخب فأيشسا تػلػا فثع 
وجو هللا ( وقػؿ السرصفى صمى هللا عميو و سّمع:ما بيغ السذخؽ و السغخب قبمة.وحدب فتػػ لدساحة الذيخ 

 لح العثيسيغ أف االنحخاؼ اليديخ ال يزخ.عبج العديد بغ باز و الذيخ دمحم بغ صا
 الدؤاؿ:

 كع يكػف أقرى انحخاؼ يدسح بو ؟
 ىل ترّح الربلة في السداجج السحكػرة مع وجػد السيبلف ؟

 ىل يرح لبعس السرّميغ اتخاذ اتجاىا مغايخا لمجساعة ولػ كانػا عمى االتجاه الرحيح ؟
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 ىل يكفي انحخاؼ اإلماـ لرحة الربلة ؟ 
 ميبلف الرفػؼ عغ ججار السدجج وفقجاف كسية مغ األماكغ كافية لبقائيع عمى االتجاه الخاشئ ؟ ىل حجة 

 
 

 الجػاب: 
مخترخ السدألة أف االنحخاؼ إف لع يخخج السرميغ عغ استقباؿ جية القبمة فبل بأس بو وال ييجـ السدجج أو 

خب قبمة ( ويقزي ىحا الحجيث أف يغيخ اتجاه الرفػؼ مغ أجمو لمحجيث الرحيح )ما بيغ السذخؽ والسغ
 السصمػب استقباؿ جية الكعبة وليذ عيشيا.
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: ما ىي صبلة السذيذية لراحبيا اإلماـ أبػ  023الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 ي بغ عبج هللا الجبار الذاذلي ؟الحدغ عم

 دؤاؿ: ال
 الحدغ عمي بغ عبج هللا الجبار  الخجاء أف تكخمشا بذخح الربلة السذيذية لراحبيا اإلماـ أبػ

 .الذاذلي رحسو هللا تعالى ونفعشا بعمػمو جداكع هللا خيخا وأعانكع عمى ما أقامكع فيو مغ السيسات 

 الجػاب: 
ال أعخؼ في كل ما جاء عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص صبلة بيحا االسع.وهللا تبارؾ وتعالى يقػؿ )وما آتاكع الخسػؿ فخحوه ( 

, والسفيـػ السخالف يقتزي )مالع يأتكع بو فجعػه ( ألنو ليذ بجيغ.وما مػت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,إال ألنو ديغ
سْ  بلـَ شيادة عمى كساؿ الجيغ وتسامو ) اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َوَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي َوَرِضيُت َلُكُع اأْلِ

السرجوؽ ملسو هيلع هللا ىلص )مغ عسل عسبل ليذ عميو أمخنا فيػ رد (.فساذا بعج الحق إال ِديشًا(.ويقػؿ الرادؽ 
 الزبلؿ...؟ 

 

: ما رأيكع فيسا يجعى بالربلة الشارية ، وىل  024الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 ء في القعػد األخيخ مغ الربلة ؟يجػز رفع اليجيغ بالجعا

 دؤاؿ: ال
 سا يجعى بالربلة الشارية؟ ومثيبلتيا مسا يتشاقمو العامة؟ما رأيكع في -
 ىل يجػز رفع اليجيغ بالجعاء في القعػد األخيخ مغ الربلة )السفخوضة أو الدشغ والشػافل(؟-

 الجػاب: 
 .العبادات األصل فييا الحطخ وال تذخع عبادة إال بالجليل، ولع تخد الربلة الشارية عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: صمػا كسا رأيتسػني أصمي، ولع يخد رفع اليجيغ بالجعاء في القعػد األخيخ عغ 
 رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
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ىػ : ما حكع الذخز الحي يرمي الربلة و  025الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 شارد الحىغ وال يرمي الدشغ ؟

 دؤاؿ: ال
ز الحؼ يرمي الربلة وىػ شارد الحىغ وال يرمي الدشة بعج الفخائس اليػمية ؟ وما عمية أف ما حكع الذخ

 .يفعل حتى يتخصى ىحه السذكمة وشكخا لكع

 الجػاب: 
لػ أف هللا قاؿ: فػيل لمسرميغ الحيغ ىع في صبلتيع ساىػف ليمظ معطع السدمسيغ، لكغ "فػيل لمسرميغ 

في الربلة مغ فخائزيا ال مغ فزائميا، لحلظ عمى السرمي أف  الحيغ ىع عغ صبلتيع ساىػف"، والخذػع
يقـػ بأداء أسباب الخذػع لمتفخغ لمربلة والبعج عغ أؼ شيء يذػش عميو صبلتو وأف ُيحِكع استقامتو بيغ 
 الربلتيغ وحيشسا يتداىل العبج باالستقامة فيسا بيغ الربلتيغ فبل يدتصيع تحقيق الخذػع في الربلة. 

حج أدنى ال بج أف تؤدػ وىي الفخائس، وحج وسط يتسثل في أداء الدشغ الخاتبة والػتخ، والحج  في العبادات
، ولئلماـ عمي كـخ هللا وجيو قػؿ …األعمى وىي الشػافل غيخ الخاتبة كقياـ الميل والزحى وصبلة األوابيغ 
 ذا أدبخت فاحسمػىا عمى الفخائس.في ىحا: " إف لمشفذ إقبااًل و إدبارًا، فإذا أقبمت فاحسمػىا عمى الشػافل وإ

 

 دسية الجامع باسع أحج العمساء ؟: ىل يجػز ت 026الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ِحيِع)2(اْلَحْسُج َّللَِّ َربِّ اْلَعاَلِسيَغ)1﴿) ْحَسِغ الخَّ يِغ)3(الخَّ ـِ الجِّ َخاَط (ِإيَّاَؾ َنْعبُ 4(َمِمِظ َيْػ ُج َوِإيَّاَؾ َنْدَتِعيُغ)(اْىِجَنا الرِّ
الِّيَغ)6اْلُسْدَتِقيَع) ( ُسْبَحاَف الَِّحي َأْسَخى ِبَعْبِجِه 7(ِصَخاَط الَِّحيَغ َأْنَعْسَت َعَمْيِيْع َغْيِخ اْلَسْغُزػِب َعَمْيِيْع َواَل الزَّ

ـِ ِإَلى اْلَسْدِجِج اأَلقْ  َغ اْلَسْدِجِج اْلَحَخا ِسيُع الَبِريُخ﴾َلْيبًل مِّ  َرى الَِّحي َباَرْكَشا َحْػَلُو ِلُشِخَيُو ِمْغ آَياِتَشا ِإنَُّو ُىَػ الدَّ
 )سػرة الفاتحة (
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األستاذ الفاضل دمحم راتب الشابمدي حفطو هللا رحسة هللا وبخكاتو عميكع أىل البيت أنو حسيج مجيج تمقيشا ردكع 
 .ع ما يحب ويخضىالجسيل سائميغ هللا عد وجل أف يسشحشا وإياك

األستاذ الفاضل: بعج اشبلعشا بإذف هللا عمى ما وفقكع هللا مغ آياتو والحكسة التي مغ ىػجؼ الخحسغ لسغ شاء 
 مغ عباده واقتبدشا مػغ هللا ما زاد حبا لكع في هللا.........

ده بأف جعل ليع ومغ ضسغ مصالعتشا مبلحطاتشا تدسية السدجج الخاص باسسكع وأنتع تعمسػف محبة هللا لعبا
مداجج يحكخ فييا اسسو ومغ رغبتشا الخالرة لكع بأف ييبكع هللا الخبح الكامل لثػابو واجخه العطيع باف نذيخ 
إليكع بتدسية السدجج بإحجػ أسساء هللا الحدشى والتي كاف لكع شخؼ عطيع مغ هللا أف جعمكع مشارا ييجؼ بو 

 .صائكع هللا مغ يذاء مغ عباده وال يحخمشا هللا مغ ع
أني بقػلي ىحا مدتشجا إلى قػؿ هللا عد وجل في آيات متعجدة في كتابة العديد إلى أف هللا يحب أف تكػف 

 السداجج باسسو عد وجل تقجست أسساؤه

ْخ َبْيِتَي ِلمصَّاِئِفيَغ وَ  ْبَخاِىيَع َمَكاَف اْلَبْيِت َأف الَّ ُتْذِخْؾ ِبي َشْيًئا َوَشيِّ ُجػِد﴾﴿ َوِإْذ َبػَّْأَنا إلِ كَِّع الد   اْلَقاِئِسيَغ َوالخ 
 ) سػرة الحج(

بَلَة َوآَتى الدََّكاَة َوَلْع يَ  ـَ الرَّ ـِ اآلِخِخ َوَأَقا ْخَر ِإالَّ َّللّاَ َفَعَدى ﴿ ِإنََّسا َيْعُسُخ َمَداِجَج َّللّاِ َمْغ آَمَغ ِباَّلّلِ َواْلَيْػ
 ُأْوَلػِئَظ َأف َيُكػُنػْا ِمَغ اْلُسْيَتِجيَغ ﴾

 ( 18سػرة التػبة ) 

َمْت َصَػاِمُع َوِبَيٌع َوَصَمَػاٌت َوَمَداِجُج ُيْحَكُخ ِفييَ  ا اْسُع َّللاَِّ َكِثيًخا ﴿ َوَلْػاَل َدْفُع َّللاَِّ الشَّاَس َبْعَزُيع ِبَبْعٍس لَُّيجِّ
َ َلَقِػي  َعِديٌد ﴾ ُ َمغ َيشُرُخُه ِإفَّ َّللاَّ  َوَلَيشُرَخفَّ َّللاَّ

 ( 40) سػرة الحج اية 

 ﴿ َوَأفَّ اْلَسَداِجَج َّللَِّ َفبل َتْجُعػا َمَع َّللاَِّ َأَحًجا ﴾
 ) سػرة الجغ (

َساَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل ُنػرِِه َكِسْذَكاٍة ِفيَيا ِمْرَباٌح اْلِسْرَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الد َجاَجُة  ُ ُنػُر الدَّ َكَأنََّيا َكْػَكٌب ُدرِّي  ﴿َّللاَّ
َباَرَكٍة َزْيُتػِنٍة الَّ َشْخِقيٍَّة َواَل َغْخِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَيا ُيِزيُء َوَلْػ َلْع َتْسَدْدُو َناٌر ن ػٌر ُيػَقُج ِمغ َشَجخَ  َعَمى ُنػٍر ٍة م 

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميٌع ِفي بُ  ُ اأْلَْمَثاَؿ ِلمشَّاِس َوَّللاَّ ُ ِلُشػرِِه َمغ َيَذاء َوَيْزِخُب َّللاَّ ُ َأف ُتْخَفَع َوُيْحَكَخ َيْيِجي َّللاَّ ُيػٍت َأِذَف َّللاَّ
بَلِة َوِإيَتاء ِفيَيا اْسُسُو ُيَدبُِّح َلُو ِفيَيا ِباْلُغُجوِّ َواآْلَصاِؿ ِرَجاٌؿ الَّ ُتْمِييِيْع ِتَجاَرٌة َواَل َبْيٌع َعغ ِذْكِخ َّللاَِّ  ـِ الرَّ  َوِإَقا

َكاِة َيَخاُفػَف َيْػًما َتَتَقمَُّب ِفيِو الْ  ُ الدَّ غ َفْزِمو َوَّللاَّ ُ َأْحَدَغ َما َعِسُمػا َوَيِديَجُىع مِّ ُقُمػُب َواأْلَْبَراُر ِلَيْجِدَيُيُع َّللاَّ
 َيْخُزُؽ َمغ َيَذاء ِبَغْيِخ ِحَداٍب ﴾

 (  38 -35) سػرة الشػر 
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عمي العطيع ىحا ما لجؼ وفػؽ كل ذؼ عمع هللا العميع الحكيع....... فأخي في هللا تقبل رجائي ىحا وقع هلل ال
مرميا ما شئت مدتخيخا إياه في ىحا اآلمخ عدى آف نكػف عشج هللا مغ الفائديغ.... واكخر قػلي ىحا مدتشيخ 

 .بقػؿ هللا تعالى وأحدغ كسا أحدغ هللا عميظ
السػضػع الثاني: سعجنا بػجػد تدجيل ألعسالكع الجميمة في سبيل هللا وسعجنا باالشبلع عمى بعس مشيا ومغ 

جيبلت الخاصة بكع ولكغ لدػء الحع وججنا صعػبة في ندخ التدجيبلت الدسعية حيث تذيخ آلي تمظ التد
وجػد خمل تقشي في ذلظ....... لحا نخجػ اشبلعكع الكخيع عمى ذلظ ومحاولة إصبلحو آو إرشادنا آلي افزل 

 أجخ السؤمشيغ وسيمو لشدخيا واالستساع إلييا عدى هللا آف يديجكع مغ فزمو واصبخ فاف هللا ال يزيع 
 أوؿ و أخخ ما نجعػ أف الحسج هلل رب العالسيغ والدبلـ عمى مغ اتبع اليجػ.

 الجػاب: 
أشكخؾ عمى مبلحطاتظ القيسة ولكغ يخػ الذاىج ما ال يخاه الغائب ، األمخ ليذ بيجؼ، وال أستصيعو ، ألنو 

لجامع مدسى باسع الذيخ عبج الغشي متعمق بسجيخية اآلثار ، وعقمية مجيخية اآلثار أثخ مغ اآلثار حيث أف ا
 .الشابمدي

أما الدؤاؿ الثاني فبل تداؿ ىشاؾ عقبات فشية متعمقة بخرائز اإلنتخنت في بمجنا الصيب ، نخجػ أف نتجاوزىا 
 .في السدتقبل القخيب

 

لػ كاف اإلماـ يرمي  : ما حكع الربلة فيسا 027الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 التخاويح ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع الربلة فيسا لػ كاف اإلماـ يرمي التخاويح وخمفو مقتٍج بو يرمي فخض الطيخ مثبًل قزاء ؟
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 الجػاب: 
في الدؤاؿ مدألتاف: أوالىسا قزاء الربلة، وال تقزى الربلة إال في حالتيغ جاء الحجيث الرحيح 

فػع عشو قمع التكميف، ففي الحجيث الستفق عميو بتحجيجىسا ؛ الشـػ والشدياف، واإلنداف في ىاتيغ الحالتيغ مخ 
)مغ ناـ عغ صبلة أو ندييا فميرميا إذا ذكخىا ( أما أؼ صػرة أخخػ مغ صػر تخؾ الربلة، فيي ذنب 
كبيخ ومعرية، لتفخيط اإلنداف وتزييعو الربلة بجوف عحر، و ال يسحػىا إال التػبة والشجـ واالستغفار، وأف 

ل التي تجبخ نقراف الربلة، لمحجيث الرحيح )إف أوؿ ما يحاسب بو العبج السدمع يدتكثخ اإلنداف مغ الشػاف
يـػ القيامة الربلة السكتػبة فإف أتسيا وإال قيل انطخوا ىل لو مغ تصػع فإف كاف لو تصػع أكسمت الفخيزة 

 مغ تصػعو (.
بجػاز ذلظ في إقخار الشبي  وأما السدألة الثانية، وىي صبلة السفتخض خمف اإلماـ الستشفل، فقج جاء الحجيث

از ملسو هيلع هللا ىلص معاذًا عمى ذلظ كسا في أبي داود )إف معاذًا كاف يرمي مع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ثع يخجع فيـؤ قػمو (.وىشا أج
أما الرػرة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص اختبلؼ الشية بيغ اإلماـ والسأمـػ )مفتخض ومتشفل (، مع اتفاقيسا في اسع الربلة. 

السدؤوؿ عشيا وفييا االختبلؼ في اسع الربلة )فاإلماـ في التخاويح والسأمـػ في فخيزة، فبل دليل عمى ذلظ 
مغ الدشة وقرة معاذ ال تغصييا، فبلبج إذف مغ االتفاؽ في اسع الربلة وال يزخ االختبلؼ في أف يكػف 

 أحجىسا مفتخضًا واآلخخ متشفبًل وهللا أعمع.

 

واحجة أو  : ما ىػ الرػاب : تحخيظ اإلصبع مخة 028الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 عجة مخات في التذيج ؟

  دؤاؿ: ال
 ما ىػ الرػاب: تحخيظ اإلصبع مخة واحجة أو عجة مخات في التذيج األوؿ و األخيخ في الربلة و شكخا.

 الجػاب: 
 .كل ذلظ ترح بو الربلة وال حاجة لمتذجد
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 : ما حكع الرمػات الفائتة ؟ 029الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
أنا فتاة في الدابعة و العذخيغ مغ العسخ بجأت بالربلة متأخخة يعشي بجأت بالربلة بعج ثبلث سشػات مغ 
الدمغ الحؼ تجب عمي فيو الربلة عخفت باف عمي قزاء ما فاتشي مغ صمػات و لكششي أعاني مغ مذاكل 

لجياز اليزسي و البػلي و وسػسة قاتمة فخخجت مغ كل ىحا بحل أنشي اعتبخت نفدي دائسة حجث و في ا
صخت أتػضا و أصمي بجوف فاصل اآلف كيف أقزي ما فاتشي مغ صمػات الثبلث سشيغ و وضػئي ال 
 يدسح لي إال بأداء فخض واحج لكل وضػء و ىل مقػلة أنو ال يجب القزاء ماداـ ىشاؾ تػبة صحيحة أـ

 عمي القزاء.

 الجػاب:
 السػضػع خبلفي والخاجح عشجؼ أف التػبة تكفيظ ، واكتفي بالربلة الحاضخة .

 

: ىل يجػز تأخيخ صبلة الطيخ والعرخ إلى  030الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 قت متأخخ مغ الميل لصبيعة عسمي؟و 

 دؤاؿ: ال
ا األمخ الحؼ يذغمشي كثيخا أنا فتاة اشتغل بسحل انتخنيت وىػ أرجػ مغ فزيمة السفتي الكخيع أف يفتيشي في ىح

مكاف ضيق بسعشي أني ال استصيع الربلة فيو و خرػصا صبلتي الطيخ و العرخ و كحلظ لػجػد الدبائغ 
و أخذى كحلظ أف يدخؽ شيء مغ السحل و ىػ أمانة في يجؼ كل ىحه األسباب تجعمشي أأخخ الربلة إلى 

 لجؼ و أرجػ مغ حزختكع أف تفتػني في ىحا األمخ.  الميل ألنو ال حل آخخ

 الجػاب: 
 ما تفعميشو ال يجػز والبج مغ أداء الربلة في وقتيا. 
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 ع صبلة الطيخ بعج صبلة الجسعة ؟: ما حك 031الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
حكخ أقػاؿ عغ الدادة الفقياء فسا حكع في بمجنا عجة مداجج ويحجث اختبلؼ في إعادة صبلة الجسعة ضيخا وت
 مغ صمى الطيخ إعادة وما حكع مغ لع يرل......... أفيجونا رحسكع هللا . 

 الجػاب:
 صبلة الطيخ بعج الجسعة ال أصل لو في الجيغ، وىػ مغ اجتيادات ال دليل عمييا، ولع يفعميا سمف األمة.

 

كاف عسمي ستصيع أف أصمي الدشغ في م: ال أ 032الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 ىل أقزييا في السشدؿ ؟

 دؤاؿ: ال
أنا سيجة أعسل في شخكة خاصة كدكختيخة لسجيخ ىحه الذخكة. إنشي إندانة مؤمشة وأصمي والحسج هلل مشح زمغ 
 شػيل، ومحجبة. وقج رآني السجيخ أصمي عجة مخات، ونػه لي أنو ال يخيج أف يخاني وأنا أصمي، ثع أرسل لي
خبخ مع أحج السػضفيغ بأال أصمي في العسل بل أرجئ صبلتي لحيغ عػدتي إلى مشدلي، وبأف الخجاؿ فقط 
يدسح ليع بالربلة. لقج تزايقت ججًا مغ ىحا األمخ وصخت أصمي بالخفية في مكاف ال يخاني فيو، وبخػؼ 

و وأصمي الدشغ. أشعخ بزيق شجيج، وفقط الربلة السفخوضة دوف الدشغ الستختبة، وأحيانًا أستغل فخصة غياب
شجيج مغ حخماني مغ صبلة الدشغ، وال أدرؼ ماذا أفعل وخاصة كمسا أقخأ أف الربلة الشافمة تجبخ الرمػات 
السفخوضة التي تحتػؼ عمى خمل ونقز مثل عجـ الخذػع التاـ في الربلة. لقج حاولت جاىجة أف أبحث عغ 

حجابي. وحتى أكػف صادقة كشت أبحث عغ عسل  عسل آخخ يتشاسب مع إمكانياتي ولكشي رفزت بدبب
يجر عمي مػردًا ماديًا أفزل مسا أتقاضاه في ىحه الذخكة، ولكشي رفزت بدبب حجابي وسشي الكبيخ إذ أنشي 
في الخسديغ مغ عسخؼ ولكغ لجؼ خبخة جيجة ونذاط ممحػظ في عسمي. بعج أف لسدت ذلظ وججت أف 

صبع غ عجـ الربلة في شخكة تخفزشي لسجخد أني محجبة وبالصبلتي في الخفاء مع نقراف الدشغ أفزل م
  .سيخفزػف مبجأ الربلة مغ أصمو
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ووججت أيزًا أف تقاضي أجخ زىيج ال يكاد يدج الخمق أفزل مغ األجخ الكبيخ والحخماف مغ الربلة. إنشي 
الشػافل، وىحا  أبحؿ جيجؼ إلرضاء رب العالسيغ وأعمع أف التقخب مغ هللا يكػف بأعساؿ التصػع مثل صبلة

األمخ يعحبشي ججًا ويقس مزجعي. ىل يا تخػ أستصيع أف أصمي الدشغ بعج فػات وقت الربلة السفخوضة، 
 مثبًل أصمي سشغ صبلة الطيخ التي تفػتشي ىي بالحات قبل صبلة العرخ مباشخة؟

 الجػاب: 
خعية مقمقة، والبج مغ أف ال تزخسي األمخ أكثخ مغ حقيقتو، فتخكظ الدشغ أثشاء العسل ال يذكل مذكمة ش

أىسذ في أذنظ أف مذكمتظ والكثيخ مغ السدمسيغ في أف قاعجة تجيشيع عاشفية وليدت عمسية. واقخئي ىحا 
الحجيث ليكػف فيسظ لسذكمتظ عمسيا...) جاء رجل إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مغ أىل نجج، ثائخ الخأس، ندسع دوؼ 

ا مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا ىػ يدأؿ عغ اإلسبلـ، فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "" خسذ صػتو وال نفقو ما يقػؿ، حتى دن
صمػات في اليـػ والميمة "". فقاؿ: ىل عمي غيخىغ ؟ فقاؿ: "" ال، إال أف تصػع. قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وصياـ 

ال، إال أف تصػع "". قاؿ: وذكخ لو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الدكاة،  شيخ رمزاف "". قاؿ: ىل عمي غيخه ؟ قاؿ: ""
فقاؿ: ىل عمي غيخىا ؟ فقاؿ: "" ال، إال أف تصػع. قاؿ: فأدبخ الخجل وىػ يقػؿ: وهللا ال أزيج عمى ىحا وال 

 أنقز مشو. فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "" أفمح الخجل إف صجؽ (.
 
 

إلى صبلة  : ىل يجػز جسع صبلة العرخ 033الفتػى  -الربلة  -بادات الع -الفتاوى 
 الجسعة أثشاء الدفخ ؟

 دؤاؿ: ال
كمع دخمت السدجج و حزخت خصبة الجسعة و صميت 100كشت مدافخا مغ مجيشة إلى أخخػ تبعج عشيا 

ال يجػز الجسعة مع السرميغ ثع انرخفت و صميت بعجىا العرخ قرخا و قبل وقتو قاؿ لي بعزيع أنو 
 جسع العرخ و الجسعة الخجاء التػضيح ىل يجب أف أعيج صبلتي و أصمييا أربع ركعات ؟ 
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 الجػاب: 
ما فعمتو صحيح وال يػجج مغ الشرػص ما يخده...وقج قاؿ الذيخ العثيسيغ رحسو هللا بعجـ جػاز جسع العرخ 

 تحتسل االختبلؼ .إلى الجسعة باجتياد مشو ، ولع يعتسج عمى نز ، فالسدالة اجتيادية و 

 

 صبلة ركعتيغ بعج آذاف الجسعة ؟ : ما ىػ حكع 034الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ما ىػ حكع صبلة ركعتيغ بعج أذاف الجسعة وما ىػ حكع قخاءة الفاتحة قبل أف يرعج االماـ السشبخ وما حكع 

 وجػد شخز يخدد وراء االماـ التكبيخ.

 الجػاب: 
 صل لحلظ... إال التكبيخ وراء اإلماـ إذا كاف السرمػف ال يدسعػف تكبيخه فيػ مذخوع. ال أ

 

: ىل يجػز اإللتحاؽ باإلماـ في القعػد األخيخ  035الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 مغ الربلة وأناؿ ثػاب الجساعة ؟

 دؤاؿ: ال
ذيج األوؿ أـ األخيخ( فساذا  أدرػ أكاف ىحا التىل إذا ذىبت إلى السدجج ووججت اإلماـ في التذيج )وال

؟ وىل يجػز أف أخخج مغ الربلة إذا دخمت مع اإلماـ فػججتو في التذيج األخيخ فيل يجػز لي أف أفعل
أسمع ألبجأ الربلة مع واحج مسغ يرمػف صبلة السدبػؽ قج أتى قبمي، وذلظ ألني أريج أف أصمى جساعة وقج 

 و سيجنا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"مغ أدرؾ ركعة مع اإلماـ فقج أدرؾ الجساعة" ؟سسعت حجيثا صحيحا يقػؿ في
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 الجػاب: 
تجخل مع اإلماـ في أؼ وضع، ويشالظ بعس أجخ الجساعة، وال يجػز الخخوج مغ الربلة. وإدراؾ جدء مغ 

 أو رابعة.. صبلة الجساعة مع اإلماـ الخاتب خيخ مغ أدائيا كاممة في جساعة ثانية أو ثالثة

 

: ماذا أفعل إذا انييت صبلتي وجاء شخز أكج  036الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 أني صميت ثبلث ركعات ال أربعة ؟لي 

 دؤاؿ: ال
ػ إذا دخمت ألصمي في السدجج فخضا و كانت الجساعة قج أنيت صبلة الجساعة صميت و ضششت أني  1

وػ عشجؼ األمخاف فدججت بعج التدميع سججتي سيػ و عشجما قست أنقرت ركعة أو أني لع أنقز و تدا
 جاءني أحجىع و قاؿ لي صميت ثبلث ركعات ىل عمّي أف أصمي ركعة زيادة ؟.

ػ فقجت وضػئي و أنا في الدجػد الثاني مغ الخكعة الثانية ذىبت و تػضأت ىل أبجأ الربلة مغ فاتحة  2
 ؟.  الخكعة الثانية أو مغ سجػد الخكعة الثانية

 الجػاب: 
 تعسل بسا تخجح عشجؾ مادمت لدت إماما...

 مغ سجػد الخكعة الثانية.
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غ الدػاري ىل : ما ىػ األصل في الربلة بي 037الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 ىشالظ حجيث بحلظ ؟

 دؤاؿ: ال
ة وما نػعيا )كخاىية تشديو أـ ما ىػ األصل فى الربلة بيغ الدػارػ )األعسجة( فى السدجج ؛ ىل ىى الكخاى

 تحخيع( ؟ أـ التحخيع ؟ وىل فى ذلظ أحاديث صحيحة أـ أف األحاديث ضعيفة ؟ نػ اإلشارة إلى ذلظ. 

 الجػاب: 
الشيي عغ الربلة بيغ الدػارؼ صحيح )كشا نشيى أف نرف بيغ الدػارؼ عمى عيج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونصخد 

 ج التحخيع.عشيا شخدا (. والشيي يفي

 

 : ىل ثبلث حخكات يبصمغ الربلة ؟ 038الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
أحيانا يجج السرمى نفدو ػ عشجما يقـػ مغ ركعة إلى أخخػ ػ في صبلة الجساعة ػ متأخخا بعس الذئ أو 

الحخكات التي تبصل  متقجما، فيل إذا تقجـ أو تأخخ ليتداوػ مع صف السرميغ تعتبخ ىحه الحخكة مغ
 الربلة ؟ 

 وىل قػليع )ثبلث حخكات تبصل الربلة( ىحا حجيث ؟ 
 وما ىي درجة صحتو مغ حيث الرحة والحدغ والزعف أو الػضع... ؟ 

 وما الخأؼ في العسل بو إف كاف غيخ صحيح ؟ 
نشا ىشا نكػف وىل وضع شخيط عمى الدجاد فى السدجج ليداوػ الشاس عميو أقجاميع ليتداوػ الرف بجعة أل

قج تخكشا الدشة الػاردة عغ الشبى الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص وىى أف يقـػ اإلماـ بتدػية الرفػؼ أو يػكل أحج بحلظ )وىحا قبل 
 الربلة ( ؟ 
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 الجػاب: 
أحاديث الحخكات ال ترح، وبالتالي فالعسل بيا ال يجػز، شخيصة أال تتحػؿ الحخكة في الربلة إلى عبث ال 

 لو. وكبلمظ عغ شخيط التدػية صحيح وتخكو أولى. مبخر 

 

 تكبيخات صبلة الجشازة ىل تقزى ؟:  039الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
عشجما أحزخ إلى السدجج لربلة الجشازة وأججىع قج أدوا تكبيختيغ فأنشي أدخل في الربلة كسدبػؽ وفى 

أنا ىشا لغ أقخأ الفاتحة، ولغ أدعػ لمسيت وإنسا سأبجأ بالجعاء لمسيت ألف  التكبيخة األولى لى والثالثة لئلماـ
اإلماـ فى التكبيخة الثالثة، فيل أكسل بعج أف يشتيى اإلماـ مغ صبلتو التكبيختيغ أـ أسمع معو ؟ وإذا أكسمت 

أدع لمسيت ثع لجسيع ىاتاف التكبيختيغ، فساذا أقػؿ فى ىاتيغ التكبيختيغ ؟ أأقخأ الفاتحة ثع أدعػ لمسيت، أـ 
 أمػات السدمسيغ ؟ وىل ىشاؾ دعاء وارد فى التكبيخة الخابعة ؟.

 الجػاب: 
الخاجح أف تعتبخ الخكعة التي دخمت فييا مع اإلماـ أولى بالشدبة لظ، ثع تتابع وتدمع مع اإلماـ ألف تكبيخات 

 الجشازة ال تقزى عشج بعس العمساء وىػ ما يتخجح عشجؼ.

 

 ل تجػز الربلة في جامع بو قبخ ؟: ى 040الفتػى  -الربلة  -ادات العب -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
لقج تعخفت عمى حزختكع عغ شخيق محاضخاتكع و مػقعكع,وقج أعجبت بكع كثيخا مسا دفعشي لمحىاب لمربلة 
يـػ الجسعة في مدججكع رغع بعج السدافة مغ دوما!وقج أعجبت بخصبتكع وكانت عغ سػرة البخوج ولكغ لفت 

نتباىي عشج خخوجي مغ السدجج وجػد القبػر مسا أزعجشي كثيخا وسبب الشفػر مغ الحىاب مخة أخخػ ا
 لبلستساع لفزيمتكع!
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 فكيف تفدخوف وجػد القبػر بالجامع؟ أرجػ مغ حزختكع إرشادنا إلى الرػاب في ىحا السػضػع! 

 الجػاب: 
سدجج الحؼ يحػؼ القبخ، فيحا شخؾ يحبط إف كانت الشية شمب بخكة القبخ وصاحبو مغ وراء الربلة في ال

العسل. وإف سمع األمخ مغ ذلظ فأقرى ماقالو العمساء الكخاىة، بذخط أف اليكػف القبخ في قبمة السرمي 
 عشجىا التجػز الربلة.

 

: ىل صبلتي صحيحة وأنا أضع سمداؿ مغ  041الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 الحىب في يجي ؟

 دؤاؿ: ال
 لبذ شخز سمدمة مغ الحىب ودخل السدجج وصمي فيل ترح الربلة؟. إذا

 الجػاب: 
 صبلتو صحيحة ويأثع بمبذ الحىب حتى خارج الربلة .

 

: ىل يجػز قخاءة القخآف مغ مرحف أماـ  042الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 السرمي أثشاء أداء الربلة ؟

 دؤاؿ: ال
 ف أماـ السرمي أثشاء أداء الربلة ؟ . ىل يجػز قخاءة القخآف مغ مرح

أفاد بعس األساتحة أنو يجػز في صبلة الدشة ويكخه في صبلة الفخض وال أدرؼ لساذا فكمتاىسا صبلة، وأنا 
 أججىا شخيقة مفيجة لقخاءة القخآف بأكسمو أثشاء الربلة.
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 الجػاب: 
لعائذة كاف يؤميا وىػ يقخأ مغ السرحف ال يجػز ذلظ إال في التصػع لسا ورد في البخارؼ أف ذكػاف مػلى 

 في التصػع . وعشج اإلماـ مالظ يجػز

 

: ىل يجب عمي قزاء الرمػات التي لع أصمييا  043الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 الساضي وكيف تقزى ىحه الرمػات ؟في 

 دؤاؿ: ال
عػاـ الدابقة وقج نػيت عشج إقامة عسخؼ ثبلثػف عاما وحجث معي بعس التقريخ في أداء الرمػات في األ

كل صبلة مغ الرمػات الخسذ قزاء وقت مغ األوقات التي فاتتشي في الساضي وىكحا حتى يتع جبخ 
 األوقات التي تخكتيا ىل ىحا العسل مقبػؿ عشج هللا أـ ال يتػجب عمي القزاء ؟.

 الجػاب: 
ػؿ ) التائب مغ الحنب كسغ ال ذنب لو ( وإف هللا يغفخ الحنػب ال يتػجب عميظ قزاء ما فات فالخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص يق

 جسيعا إف صجقت التػبة.

 

: ىل ىشالظ خرػصية في قبػؿ الربلة عمى  044الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
  ؟الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 دؤاؿ: ال
بسعشى أنيا تقبل بإذف هللا تعالى في كل األحػاؿ  - ىل ىشاؾ خرػصية في قبػؿ الربلة عمى الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 حتى مع تخديجىا بالمداف مع عجـ حزػر القمب؟ 

 

 



 136 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

 الجػاب: 
 تقبل إف شاء هللا ماداـ قائميا معتقجا ما يقػؿ ويفعمو شاعة هلل. 

 

ية فقط عمى : لساذا نقيع الربلة بالمغة العخب 045الفتػى -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 ذ الجيانات األخخى؟عك

 دؤاؿ: ال
 لساذا نقيع الربلة بالمغة العخبية فقط عمى عكذ الجيانات األخخػ؟.

 الجػاب: 
 ال بج لسغ أراد أف يرمي أف يتقغ الفاتحة بالمغة العخبية فقط.

 

 : ىل إغساض العيشيغ في الربلة غيخ جائد مع 046الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 ششي عمى الخذػع ؟العمع أنو يعي

 دؤاؿ: ال
 ىل إغساض العيغ في الربلة غيخ جائد مع العمع انو يعيششي عمى الخذػع أكثخ ؟.

 الجػاب: 
إف كاف يعيشظ عمى الخذػع أحيانا فبل حخج بذخط أف ال تتخح ذلظ عادة...واألصل أف يرمي اإلنداف مفتػح 

 العيشيغ.
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حب الفخيزة إماـ : ىل يسكغ أف يرمي صا 047الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 واآلخخ نافمة ؟

 دؤاؿ: ال
 رجل يخيج أف يرمى سشة الطيخ.، فجاء رجل ولع يجج مغ يرمى معو جساعة لفخيزة الطيخ

 ػ فسغ مشيع األولى باإلمامة ؟  1
 ػ وىل يػجج إقامة لمربلة ؟. 2
 ػ وىل يسكغ أف يرمى صاحب الفخيزة إماـ واآلخخ نافمة ؟. 3

 ػاب: الج
أرشجؾ إلى ما ىػ أرضى هلل ورسػلو وىػ عجـ تعجد الجساعات في السدجج ذؼ اإلماـ الخاتب حتى ال تزار 
وتشافذ الجساعة األصمية.، ومغ فاتتو الجساعة األـ.، صمى وحجه.، وىحا ىػ اختيار اإلماـ الذافعي.، رحسو 

 هللا.، في كتابو األـ.

 

: ىل الدبلـ عمى السػججيغ في السدجج أثشاء  048ى الفتػ  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 اجب أـ صبلة تحية السدجج أولى ؟دخػؿ الذخز و 

 دؤاؿ: ال
ىل الدبلـ عمى السػججيغ في السدجج أثشاء دخػؿ الذخز واجب أـ أف صبلة تحية السدجج أولى مغ تحية 

 الحاضخيغ ؟ .

 الجػاب: 
 ال تعارض بيغ األمخيغ .
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 ي أف أصمي الفخيزة في الديارة ؟: ىل يجػز ل 049الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
أنا أعير في روسيا والشيار فييا قريخ شتاءا ويسخ وقت الربلة غالبا وأنا في الديارة فأصمي وأنا في 

العرخ جسعا الديارة، وأحيانا ال أعمع اتجاه القبمة فأجتيج، وأحيانا أصمي الطيخ في السكتب في وقتو وأصمي 
 ألنشي سأسػؽ الديارة لػقت شػيل في نفذ السجيشة فيل صبلتي صحيحة ؟.

 الجػاب: 
الحخج واتق هللا ما استصعت، وإذا كشت في سيارتظ الخاصة فبلبج مغ الػقػؼ ألداء الفخيزة، أما الحافمة 

 فتؤدػ الربلة أثشاء سيخىا.

 

ػؿ هللا جسع وأخخ صبلة في غيخ : ىل رس 050الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 حا ؟مػقف الدفخ وما الحجيث الجاؿ عمى ى

 دؤاؿ: ال
ىل رسػؿ هللا جسع وأخخ صبلة في غيخ مػقف الدفخ وما الحجيث الجاؿ عمى ىحا وىل يجػز أف نجسع 
وناخخ عشج الزخورة أو عشج خػفشا أف يفػتشا فخض فبجؿ مغ أف يرمى قزى يجسع فخضا السغخب مع 

 .العذاء 

 الجػاب: 
الجسع بيغ الربلتيغ الستتابعتيغ الشياريتيغ ) الطيخ والعرخ ( والميميتيغ ) السغخب والعذاء ( بذخوشو، ىػ 
مغ ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، ألحاديث عجة صحيحة تججىا في كتب الدشة، أما قزاء الربلة بعج خخوج الػقت فبل 

 دليل عميو.

 

 



 139 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

: في شساؿ روسيا األتحادية الفخؽ بيغ  051الفتػى  - الربلة -العبادات  -الفتاوى 
 الرمػات متقارب ججًا ىل يجػز قزاء ىحه الرمػات أو الجسع بيشيا ؟

 دؤاؿ: ال
نحغ شبلب نجرس في شساؿ روسيا االتحادية وىشا الشيار قريخ ججا وأوقات الربلة متقاربة مثل صبلة 

ع إلى نرف ساعة فقط وجسيعيا تحكع في أوقات الجواـ الطيخ والعرخ والسغخب الفارؽ بيغ الرمػات مغ رب
 في الجامعة فسا العسل وىل يجػز قزائيا وىل نحغ نأثع عمييا ؟.

 الجػاب: 
 ال يجػز قزاؤىا وإنسا لكع الجسع بيغ الطيخ والعرخ وبيغ السغخب والعذاء جسع تقجيع أو جسع تأخيخ.

 

 ب مشظ مداعجتي كيف أحدغ صبلتي ؟ ..: اشم 052الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 أشكػ صبلتي التي انذغل بيا عغ هللا بأمػر الجنيا اشمب مشظ مداعجتي كيف أحدغ صبلتي ؟ .

 الجػاب: 
 خرسظ نفدظ... ثع نفدظ... ثع نفدظ...فأصمحيا . 

 )قج أفمح مغ زكاىا، وقج خاب مغ دساىا (.
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 10: عاىجت نفدي أف أصمي  تعالى كل يـػ  053تػى الف -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 ركع مغ الذكخ ، فيل ىحه بجعة ؟

 دؤاؿ: ال
ركع مغ  10لقج أكخمشي هللا بأمخ كشت أتخقبو مشح مجة، ولذجة فخحتي عاىجت نفدي أف أصمي هلل كل يـػ 

عات ؟ وما ىي الصخيقة الذكخ، فيل ىحه بجعة ؟ وىل أنا آثسة بحلظ ؟ وىل مغ األفزل االستسخار بيحه الخك
 التي أشكخ فييا هللا عد وجل . 

 الجػاب: 
 ال يػجج صبلة اسسيا صبلة الذكخ، فيي مبتجعة فعميظ أف تتخكييا وأف تكثخؼ مغ الشػافل شكخا هلل .

 

ـ التخكيد في : السذكمة التي أعاني مشيا ىي عج 054الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 الربلة ماذا أفعل؟

 دؤاؿ: ال
السذكمة التي أعاني مشيا ىي عجـ التخكيد في الربلة أو مخور بعس الرمػات دوف تأديتيا عشجما أودؼ 
فخضي و عشج قخاءة بعس مغ صػر القخآف العطيع فاقخأىا دوف قجرتي عمى التػاصل مع هللا تعالى و كأني 

ربسا ليػ أو انذغاؿ أو عجـ قجرتي  أقـػ بفعل معيغ و أحيانا تسخ أوقات الربلة دوف قجرتي عمى تأديتيا
 عمى تأديتيا بدبل التعب فيخجى إعبلمشا ماذا يجب أف نفعل حتى يتدشى لشا التخمز مغ ىحه القزية ؟.

 الجػاب: 
أجيبظ بدؤاؿ: ىل الحؼ يحػؿ بيشظ وبيغ أداء الربلة أمخ خارج عغ نفدظ ؟ الجػاب شبعا ال...والجػاب 

 .صمحيا ) قج أفمح مغ زكاىا، وقج خاب مغ دساىا.(عمى الجػاب إف خرسظ إذف نفدظ فأ
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: والجي في حالة غيبػبة ثع عاد إلى الحياة ماذا  055الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 عميشا مغ أجل الربلة والصيارة ؟يتختب 

 دؤاؿ: ال
حه السخة مؤذية قميبل أبي معو مخض الرخع وجاءتو نػبة وفييا يفقج وعيو تساما حػالي الشرف ساعة وكانت ى

حيث سقط عمى القدع الرجغي مغ الخأس جخح رأسو وخيط وصار معو نديف داخمي بديط وال نعخؼ متى 
سيتخخج مغ السذفى فيػ تحت السخاقبة ويأخح ابخ ميجئة )مشػمة( فيػ يرحػ لجقائق ويعػد نائسا والحسج هلل 

هلل كمو شبيعي فقط نخيج مشظ أستاذنا أف تجلشا لع يشدى أؼ شيء فيػ متحكخ تساما ألؼ شيء ويدسع والحسج 
 الدبيل إلى الصيارة والربلة ؟. 

 الجػاب: 
ىل تقرج الرمػات الفائتة أثشاء الغيبػبة أـ ماذا...؟ إف كاف كحلظ فالخاجح عجـ قزائيا. لسا ثبت عغ ابغ 

.  عسخ أنو أغسي عميو ولع يقس ما فاتو...وال تقاس حالة اإلغساء عمى الشـػ

 

ج وصبلة قياـ الميل : ما الفخؽ بيغ صبلة التيج 056الفتػى  -الربلة  -العبادات  -تاوى الف
 وصبلة الػتخ؟

 دؤاؿ: ال
ػ سؤاؿ حػؿ صبلة الػتخ فأنا أصمي العذاء والدشة والػتخ قبل نػمي ثع أحيانا أستيقع لربلة التيجج  1

؟ وأصمي ركعتيغ أو أربع فيل يجب عمي إعادة ركعة الػتخ أـ ال بأ  س أنشي صميتيا قبل الشـػ
 ػ ما الفخؽ بيغ صبلة التيجج وصبلة قياـ الميل ؟ 2
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 الجػاب: 
 ال يعاد الػتخ . -1

 عغ قيذ بغ َشْمق قاؿ : 
زارنا شْمق بغ عمي في يـػ مغ رمزاف ، وَأْمدى عشجنا وأفصخ ، ثع قاـ بشا تمَظ الميمَة َوأوتخ ، ثع اْنَحَجر ِإلى 

ـ َرُجبًل ، فقاؿ : َأوتخ بأصحابظ ، فإني سسعُت رسػَؿ هللا  مدججه ، فرمى بأصحابو ، حتى ِإذا َبقَي الػتُخ َقجَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ : 

 )) ال ِوتخاِف في ليمة ((
 ] أخخجو أبي داود والشدائي [ 

ع بعج غخوب الذسذ وقبل شمػ  التيجج وقياـ الميل اسساف لسدسى واحج وىػ صبلة الشافمة في الميل -2
 . الفجخ

 ولكغ التيجج يكػف بعج االستيقاظ مغ الشـػ ، عغ الحجاج بغ غدية رضي هللا عشو قاؿ : 
)) يحدب أحجكع إذا قاـ مغ الميل يرمي حتى يربح أنو قج تيجج ، إنسا التيجج : السخء يرمي الربلة بعج 

 رقجة ثع الربلة بعج رقجة وتمظ كانت صبلة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص (( 
 ] رواه الصبخاني في الكبيخ [ 

 وقياـ الميل يكػف قبل الشـػ وبعجه .

 فكل تيجج قياـ ليل وليذ العكذ .

 

: ما حكع صبلة الفخد مشفخدًا في السشدؿ دوف أف  057الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 يقيع الربلة ؟

 دؤاؿ: ال
 ربلة ؟ ما حكع صبلة الفخد مشفخدا في السشدؿ دوف أف يقيع ال
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 الجػاب: 
 صبلتو صحيحة ويأثع بتخؾ األذاف واإلقامة ألنيسا واجباف عمى الخاجح ، واقخأ الحجيث اآلتي .

 عغ عقبة بغ عامخ رضي هللا عشو قاؿ : سسعُت رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ : 

ف بالربلة و  يرمِّي ، فيقػؿ هللا عد وجل : انطخوا )) َيعَجُب َرب َظ مغ راعي َغَشع في رأس َشطيَّة لمجبل يؤذِّ
ف ويقيُع الربلة ، يخاؼ ِمشِّي ، قج غفخُت لعبجي وأدخمُتو الجشَة ((  إلى عبجي ىحا ، يؤذِّ

 ] أخخجو أبػ داود والشدائي [

 

انو في : الربي الحي لع يبمغ الحمع ، أيغ مك 058الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 ؟ صفػؼ السدجج في الربلة

 دؤاؿ: ال
الربي الحؼ لع يبمغ الحمع، أيغ مكانو في صفػؼ السدجج في الربلة، ىل يجػز لو أف يرمي في الرف 

 األوؿ أـ يجب إرجاعو إلى الرفػؼ الستأخخة ؟ 

 الجػاب: 
 مكاف الرػبي حيػث يقف وال يجػػز إرجاعػو لمخػمف إف كاف غيػخ عابث فػي الرػبلة .

 

: أنا سافخت إلى لشجف وأقيع عشج عائمو لسجة  059الفتػى  -بلة الر -العبادات  -الفتاوى 
 خ فيل يجػز قرخ أو جسع الربلة ؟تدعة أشي

 دؤاؿ: ال
أنا سافخت إلى لشجف لجراسة المغة األجشبية وأقيع عشج عائمو تدتقبل الصبلب وسػؼ أقيع تدعة أشيخ فيل 

 يجػز قرخ أو جسع الربلة ؟ .
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 الجػاب: 
 نعع يجػز .

 

: صبلة الطيخ بعج صبلة الجسعة ىل ىشاؾ رأي  060الفتػى  -الربلة  -العبادات  -اوى الفت
 حج السجامع الفقيية في شأنيا ؟أل

 دؤاؿ: ال
 صبلة الطيخ بعج صبلة الجسعة ىل ىشاؾ رأؼ ألحج السجامع الفقيية في شأنيا ؟ . 

 الجػاب:
 .صبلة الطيخ بعج الجسعة قػؿ لبعس الذافعية وال دليل عميو

 

: مدجج مؤلف مغ شابقيغ واإلماـ في الصابق  061الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 ب الكيخباء ماذا يفعل السرمػف ؟األرضي فمع يعج صػت اإلماـ مدسػع بدب

 دؤاؿ: ال
مدجج مغ شابقيغ قبػ وشابق أرضي، أثشاء صبلة الجسعة واإلماـ في الصابق األرضي انقصع التيار 

مع يعج صػت اإلماـ مدسػع في القبػ، ماذا يفعل السرمػف في القبػ، وماذا لػ أصبح التيار الكيخبائي ف
 يحىب ويعػد خبلؿ ثػاف ؟. 

 الجػاب:
يقـػ بعس السرميغ مغ صفػؼ متعجدة بتكخار التكبيخات وراء اإلماـ لترل إلى كل السرميغ فيتابعػف 

 اإلماـ، وعمى اإلماـ تشبييع عمى ىحا األمخ.
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: إذا فأتتشي صبلة الفجخ وأردت أف أصمييا بعج  062الفتػى  -الربلة  -العبادات  - الفتاوى 
 شمػع الذسذ فيل أصمي الدشة ثع الفخض أـ تمغى الدشة واصمي الفخض فقط ؟

 دؤاؿ: ال
إذا فأتتشي صبلة الفجخ وأردت أف أصمييا بعج شمػع الذسذ فيل أصمي الدشة ثع الفخض أـ تمغى الدشة 

 فقط ؟  واصمي الفخض

 الجػاب: 
ال يعحر اإلنداف بفػات الربلة، وال يجػز قزاؤىا، إال في حالي الشـػ والشدياف لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص ) مغ ناـ عغ صبلة 
أو ندييا فميرميا إذا ذكخىا (. وفي غيخ ذلظ فبل قزاء وسيحاسب عمى تخكيا...وفي الحاليغ السحكػريغ 

 الػقت. تؤدػ أداء كسا لػ كاف يرمييا في

 

: كشا مدافخيغ فتقجـ أحجنا ليرمى بشا إماما  063الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 فاجأني فأتع الربلة فسا الحكع ؟فطششت في نفدي أنو سيرمى قرخا فشػيت القرخ ثع 

 دؤاؿ: ال
خ ثع فاجأني فأتع كشا مدافخيغ فتقجـ أحجنا ليرمى بشا إماما فطششت في نفدي أنو سيرمى قرخا فشػيت القر

 الربلة فغيخت نيتي في الربلة واضصخرت ألتع الربلة معو فسا الحكع. 

 الجػاب: 
 صبلتظ صحيحة والشيء عميظ.
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 الجسع بيغ صبلة العرخ والسغخب ؟: ىل يجػز  064الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
بمج أوربي برحبة زوجيا عمسا انو اشتخط عمييا العسل  سشة أف تدافخ إلى 31ىل يجػز لفتاة تبمغ مغ العسخ 

ىشاؾ , وقج يسشعيا ىحا العسل مغ تأدية الربلة في وقتيا كسا انو ىػ ال يرمي الجسعة في السدجج لطخوؼ 
 عسمو ويجسع بيغ صبلتي العرخ و السغخب. ما رايكع فزيمة الذيخ ؟.

 الجػاب: 
ليسا جسع الربلتيغ. والجسع يكػف بيغ الطيخ والعرخ أو  إف كانا متجيشيغ وحخيريغ عمى الربلة، فيجػز

 بيغ السغخب والعذاء تقجيسا أو تأخيخا...أما الجسع بيغ العرخ والسغخب فمع يقل بو أحج.

 

 ػز الربلة في مدجج بجاخمو قبخ ؟: ىل يج 065الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
جاخمو قبخ كسدػججؼ الجدار وسيجنا عمي في فمدػصيغ وىل يجػز أف ىل تجػز أو ترح الربلة في مدػجج ب

 نصمق عمى شخز لقب "سيجنا" ما لع يكغ مغ الرحابة أو التابعيغ. 

 الجػاب: 
تكخه الربلة في مدجج فيو قبخ إال لسغ يخجػ االنتفاع بجرس أو خصبة في ذاؾ السدجج وىػ مشكخ لػجػد 

لقبخ وصاحبو فقج أشخؾ والتشفعو صبلتو... ومغ استقبل القبخ بربلتو القبخ بقمبو. وأما مغ صمى رجاء بخكة ا
 فربلتو باشمة.

 

 

 



 147 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

ا نػى : ىل يجػز الجسع والقرخ لمسدافخ إذ 066الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 اإلقامة لسجة تدعة أشيخ ؟

 دؤاؿ: ال
عشج عائمة تدتقبل الصبلب فيل يجػز أف  سافخت إلى لشجف لجراسة المغة االنكميدية وأريج أف أقيع تدعة أشيخ

 اجسع أو اقرخ الربلة ؟.

 الجػاب: 
الخاجح مغ خبلؿ األدلة الرحيحة أنو يجػز لظ القرخ والجسع، ولكغ ىحه الفتيا تبجوغخيبة يـػ سخػ في 
سا الشاس التقميج وعجـ الخخوج عغ أقػاؿ محجودة ولػ كاف الجليل عمييا العقل وحجه...ولكي تكػف مصسئشا ل

 أفتيتظ بو سأسػؽ لظ بعس األدلة مغ فعل الرحابة: 
ع ) اليرمي الجسعة ( وال يديج عمى  كشا مع عبج الخحسغ بغ سسخة ببعس ببلد فارس سشتيغ فكاف الُيَجسِّ

 ركعتيغ.
وروػ البييقي عغ نافع عغ ابغ عسخ، رضي هللا عشيسا، قاؿ: ) ارتج عميشا الثمج ونحغ بأذربيجاف ستة أشيخ 

 ، وكشا نرمي ركعتيغ.في غداة 
 قاؿ الشػوؼ: وىحا سشج عمى شخط الرحيحيغ. 

 .ورواه عبج الخزاؽ بمفع ) أقاـ بأذربيجاف ستة أشيخ يقرخ الربلة ( 
عغ أبي حسدة نرخ بغ عسخاف قاؿ البغ عباس إنا نصيل القياـ بالغدو بخخاساف فكيف تخػ فقاؿ صل ركعتيغ 

 وإف أقست عذخ سشيغ. 
 .صحيحابغ أبي شيبة بدشج 

 وغيخىا كثيخ لكغ الشاس اليـػ وفييع عمساء يدتػحذػف مغ ذلظ...
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: ىل يجػز لمسدمع أف يرمي عمى الجابة  067الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 ىي تديخ وتغيخ مغ اتجاه قبمتو ؟)الديارة اآلف( و 

 دؤاؿ: ال
 يخ وتغيخ مغ اتجاه قبمتو ؟ ىل يجػز لمسدمع أف يرمي عمى الجابة )الديارة اآلف( وىي تد

 الجػاب: 
يجػز ذلظ في صبلة الشافمة وليذ في صبلة الفخض ...وتجػز صبلة الفخض عمى تمظ الحاؿ في الصائخة 
والدفيشة والباصات العامة التي ال يسكغ أف تتػقف لمربلة . وإف أمكغ الجسع بيغ الربلتيغ بعج الػصػؿ 

 فيػ األفزل .

 

خارة : ىل يسكششي االعتساد عمى رؤيا االست 068الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 باإلقجاـ عمى ما تع عميو ؟

 دؤاؿ: ال
ىل يسكششي االعتساد عمى رؤيا االستخارة باإلقجاـ عمى ما تع االستخارة عميو:، خرػصًا وأف الخؤيا ضيخت 

 واضحة بعج صبلة ركعتي االستخارة ؟ 

 الجػاب: 
االستخارة والخؤيا. وما يعتقجه الشاس مغ أنو البج أف يعقب صبلة االستخارة نـػ فبل  ال يػجج أية عبلقة بيغ

 أصل لو. ومغ ذلظ فإف اصصبلح ) تبييت االستخارة ( ليذ شخعيا.

 

 

 



 149 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

 : ىل يجػز الربلة بالححاء ؟ 069الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
يع أداء الخكػع والدجػد إال وىي جالدة فعشجما نكػف في لي صجيقة أجخت عسمية جخاحية وىي ال تدتص

الػضيفة تخمع ححائيا ولكشيا تقف عميو أؼ تبقى قجماىا مختفعة عغ األرض فيل يجػز ذلظ أـ أف عمييا أف 
 تزع قجمييا عمى األرض ؟ .

 الجػاب: 
 .ػد (لع ىحا التذجد والخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: )صمػا في نعالكع وخالفػا اليي

 

جساعة في مدجج : ما مذخوعية صبلة التيجج  070الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 خارج شيخ رمزاف ؟

 دؤاؿ: ال
ىل يجػز أف أصمي قياـ الميل أو صبلة التيجج وأنا حامل لمقخآف أقخأ مشو , وىل يجػز أف أجيخ بالقخاءة أـ 

 ال , وىل يجػز أف تأتع زوجتي بي ؟ .

 الجػاب:
 كل ذلظ جائد في الشفل
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: إذا كشت أنػي أف أسافخ بعج صبلة الطيخ فيل  071الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 يجػز لي أف أجسع وأقرخ قبل خخوجي مغ السشدؿ أـ فقط أثشاء الدفخ ؟

 دؤاؿ : ال
غ السشدؿ أـ فقط إذا كشت أنػؼ أف أسافخ بعج صبلة الطيخ فيل يجػز لي أف أجسع وأقرخ قبل خخوجي م

 أثشاء الدفخ ؟ . 

 الجػاب : 
 لظ أف تجسع قبل السغادرة، أما القرخ فبل يكػف إال بعجىا .

 

: أرجػ تػجييي لكيفية السحافطة عمى صبلة  072الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 خ فاني مقرخ ججا يخجى التفريل ؟الفج

  دؤاؿ: ال
 عمى صػبلة الفجخ فاني مقرخ جػجا يخجػى التفريل ؟. أرجػػ تػجييػي لكيفية السحافطة 

 الجػاب: 
 الشاحية األولى : 

 أف يعمع السدمع عطسة مكانة صبلة الفجخ عشج هللا عد وجل .
 عغ عثساف بغ عفاف رضي هللا عشو قاؿ : سسعُت رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ : 

ِنْرَف الميل ، ومغ صمَّى الربَح في جساعة فكأنَّسا صمَّى الميَل )) َمْغ َصمَّى الِعذاء في جساعة فكأنَّسا قاـ 
 ُكمَُّو ((

 ] أخخجو مدمع [

 وعغ أبػ ىخيخة رضي هللا عشو أف رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ :

ِتِو ((  )) َمْغ صمَّى الربح فيػ في ِذمَِّة هللا ، فبل ُيْتِبَعشَّكع هللا بذيء مغ ِذمَّ
 [ ] أخخجو التخمحؼ
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 الشاحية الثانية :
 أف يعمع السدمع خصػرة تفػيت صبلة الفجخ ومسا يبيغ ىحه الخصػرة حجيث الشبي عميو الربلة والدبلـ :

 عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ : قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

 ((ألتػىسا ولػ حبػاً  ا فييسا)) إف أثقل الربلة عمى السشافقيغ صبلة العذاِء اآلخخة والفجخ ، ولػ يعمسػف م
 ] أخخجو ابغ خديسة [

وأما الجانب العسمي في عبلج ىحه الذكاية فإف ىشاؾ عجة خصػات يسكغ لمسدمع إذا اتبعيا أف يدداد اعتيادًا 
 ومػاضبة عمى صبلة الفجخ مع الجساعة ، فسغ ذلظ : 

 التبكيخ في الشـػ . -1
 قبل الشـػ ، فإنيا تعيغ عمى القياـ لربلة الفجخ .  الحخص عمى الصيارة وقخاءة األذكار التي -2
 صجؽ الشية والعديسة عشج الشـػ عمى القياـ لربلة الفجخ . -3
 ذكخ هللا تعالى عشج االستيقاظ مباشخة . -4
 ال بج مغ االستعانة عمى القياـ لمربلة باألىل .  -5
ع الجساعة ؛ فإف الجعاء مغ أكبخ وأعطع أف يجعػ العبج ربو أف يػفقو لبلستيقاظ ألداء صبلة الفجخ م -6

 أسباب الشجاح والتػفيق في كل شيء . 
 استخجاـ وسائل التشبيو . -7

 

: ما حكع الربلة في مدجج بو قبخ وكيف نخد  073الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 بػر وكحلظ في قرة أصحاب الكيف ؟عمى مغ يقػلػف إف السدجج الشبػي بو ق

 دؤاؿ: ال
كشت أتداءؿ عغ حكع الربلة في مدجج بو قبخ أو ضخيح سػاء في جية القبمة أو في غيخ القبمة ؟ وما 
الحكع لػ كاف ىحا القبخ في غخفة مشفرمة عغ السدجج ؟ وإذا كاف األمخ حخامًا، فكيف نخد عمى مغ يقػلػف 

كخ وعسخ؟ وكحلظ في قرة أصحاب الكيف يقػؿ إف السدجج الشبػؼ بو قبػر ثبلثة ىي قبخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وأبي ب
 تعالى " قاؿ الحيغ غمبػا عمى أمخىع لشتخحف عمييع مدججا " فيبل وضحت لشا كل ذلظ ؟.
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 الجػاب:
آية الكيف ال يحتج بيا ىشا ألف الحيغ فعمػا ذلظ كانت غمبتيع غمبة قيخ وسمصاف وليذ غمبة عمع وفيع...أما 

لربلة باشمة...وأما إذا كاف في غخفة جانبية مشعدلة فالربلة فيو مكخوىة مالع إذا كاف القبخ في جية القبمة فا
يكغ السرمي يخجػ بخكة القبخ وصاحبو، فالربلة عشجئح باشمة، وقج دخل فاعميا في لػف مغ ألػاف 

 فيو.الذخؾ...وأما قبخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فبل يجػز ىجخانو لسا جاء صحيحا عغ زيادة األجخ لسغ يرمي 

 

: متى يجػز الجسع بيغ الرمػات وخرػصا اف  074الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 الشاس بسجخد البخد يصمبػا مغ اإلماـ الجسع ؟

 دؤاؿ: ال
 متى يجػز الجسع بيغ الرمػات وخرػصا اف الشاس بسجخد البخد يصمبػا مغ اإلماـ الجسع ؟ 

 الجػاب: 
ج الحخج جاز الجسع، واقخأ الحجيث اآلتي: )عغ ابغ عباس قاؿ جسع رسػؿ الجسع مختبط بالحخج، فستى وج

هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيغ الطيخ والعرخ وبيغ السغخب والعذاء بالسجيشة مغ غيخ خػؼ وال مصخ قاؿ فقيل البغ عباس ما 
 .أراد بحلظ قاؿ أراد أف ال يحخج أمتو (

 

 : إقامة الربلة ىل تجب عمى الشداء أيزًا ؟ 075الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 إقامة الربلة ىل تجب عمى الشداء أيزًا ؟ 
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 الجػاب: 
 األذاف واإلقامة واجباف حتى عمى الشداء في الخاجح مغ األقػاؿ.

 

سدجج : ىل يجػز لي أف أصمي ركعتيغ تحيو ال 076الفتػى  -الربلة  -العبادات  -الفتاوى 
 اف يـػ الجسعة ؟أثشاء اآلذ

 دؤاؿ: ال
أوال: ىل يجػز لي أف أصمي ركعتيغ تحيو السدجج أثشاء اآلذاف يـػ الجسعة في صبله الطيخ الف كثيخ مغ 

 الشاس يبقى واقفا ويشتطخ انتياء اآلذاف .
ثانيا: ىل يجػز لي أف أصمي فػرا بعج سساع اآلذاف يعشي قج يشتيي اإلنداف مغ الربلة قبل أف يشتيي 

 ف .السؤذ

 الجػاب: 
لع يخد في الدشة ما يأمخ بحلظ، فأد التحية فػر دخػلظ السدجج، ولػ أثشاء األذاف ... والتحية في الخاجح 

 واجبة وإجابة السؤذف مشجوبة .

 

 : ما ىي صبلة األوابيغ ؟ 077ػى الفت -الربلة  –العبادات  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
 أريج تفاصيل كاممو عشيا أف كانت صحيحة.
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 الجػاب: 
ىي صبلة الزحى حيغ تخمس الفراؿ والفريل ىػ ولج الشاقة وحيغ يذتج الحخ يحتخؽ جمج أرجمو إذًا 

 حيشسا نرمي الزحى في آخخ وقتيا قبل آذاف الطيخ نكػف قج صميشا األوابيغ.

 

 : كيف نرمي صبلة االستخاره ؟ 078الفتػى  -الربلة  –العبادات  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
 ي صبلة االستخاره ؟كيف نرم

 الجػاب: 
عغ جابخ بغ عبج هللا رضي هللا عشيسا: قاؿ: ' كاف رسػُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيَعمِّسشا االستخارَة في األمػِر كمِّيا، كسا 
ع إني يعمِّسشا الدػرَة مغ القخآف، يقػؿ: ِإذا ىعَّ أحُجكع باألمِخ فميخَكْع ركعتيغ مغ غيِخ الفخيزِة، ثع ليقل: المي

أستخيُخَؾ بعمسَظ، وأْسَتْقِجُرؾ بقجرتَظ، وَأسَألَظ مغ فزمظ العطيع، فإنظ تقِجر وال أقجر، وتعمع وال أعمع، وأنت 
أو قاؿ: عاِجِل  -عبلـُ الغيػب، الميع ِإف كشَت تعمع أف ىحا األْمَخ خيخ لي في ديشي، ومعاشي، وعاقبِة أمخؼ 

ْخهُ  -أمخؼ وآِجِمِو  لي، ثع بارؾ لي فيو، الميع إف كشَت تعمُع أفَّ ىحا األمخ َشّخ لي في ِديشي  فاْقُجْرُه لي ويدِّ
فاْصِخفو َعشِّي، واصخْفشي عشو، واْقُجْر ِلي الخيَخ  -أو قاؿ: في عاِجِل أمخؼ وآِجمِو  -ومعاشي وعاقبِة أمخؼ 

شي بو. قاؿ: وُيَدسِّي حاَجَتو '.   حيث كاف، ثع َرضِّ
 والتخمحؼ، والشدائي. أخخجو البخارؼ، وأبػ داود،
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السخأة وصبلة الخجل : ىل ىشاؾ فخؽ بيغ صبلة  079الفتػى  -الربلة  –العبادات  -الفتاوى 
 في اإلسبلـ ؟

 الدؤاؿ: 
ىل ىشاؾ فخؽ بيغ صبلة السخأة وصبلة الخجل في اإلسبلـ؟ و أرجػ مغ حزختظ أف ترف لي بجقة كيفية 

 و بيغ الدجػديغ؟القعػد"خاصة" سػاء األوؿ أو األخيخ أ

 الجػاب: 
الرحيح أنو ال فخؽ بيغ صبلة الخجل والسخأة وما ذكخ مغ فخوؽ عشج البعس ال دليل عميو إال أف الفقياء 

 قالػا كسا في السغشي : السخأة تجسع نفديا في الدجػد قجر اإلمكاف ألف مغ شبيعتيا الدتخ.

 

 صبلة التدابيح ؟: ما حكع  082ى الفتػ  -الربلة  –العبادات  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
 ما حكع صبلة التدابيح ؟ وخاصة أنشي سسعت مغ بعس السذايخ قػليع أنيا لع ترح عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص . 

 الجػاب: 
اختمف الفقياء رحسيع هللا تعالى في صبلة التدابيح فحىب الجسيػر إلى استحبابيا قاؿ ابغ عابجيغ ~" 

وقاؿ الخصيب الذخبيشي ~" وما تقخر مغ أنيا سشة ىػ السعتسج كسا صخح بو ابغ  وحجيثيا حدغ لكثخة شخقو
الربلح وغيخه. وذىب الحشابمة إلى عجـ سشيتيا وجػاز فعميا لجػاز العسل بالحجيث الزعيف في فزائل 
شيسا أف األعساؿ . وأما الحجيث الػارد فييا فقج رواه أبػ داود والتخمحؼ وابغ ماجو عغ ابغ عباس رضي هللا ع

رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لمعباس: "يا عساه أال أعصيظ؟ أال أمشحظ؟ أال أحبػؾ؟ أال أفعل بظ عذخ خراؿ إذا أنت 
فعمت ذلظ غفخ هللا لظ ذنبظ أولو وآخخه وقجيسو وحجيثو وخصأه وعسجه، وصغيخه وكبيخه، وسخه وعبلنيتو، عذخ 

 عة فاتحة الكتاب وسػرة، فإف فخغت مغ القخآف قمت: خراؿ، أف ترمي أربع ركعات تقخأ في كل رك
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سبحاف هللا والحسج هلل وال إلو إال هللا وهللا أكبخ خسذ عذخة مخة، ثع تخكع فتقػليا وأنت راكع عذخا ، ثع تخفع 
رأسظ مغ الخكػع فتقػليا عذخًا، ثع تيػؼ ساججًا فتقػليا وأنت ساجج عذخًا، ثع تخفع رأسظ مغ الدجػد فتقػليا 

ذخًا، ثع تدجج فتقػليا عذخًا، ثع تخفع رأسظ فتقػليا عذخًا. فحلظ خسذ وسبعػف في كل ركعة، تفعل ذلظ في ع
األربع ركعات. إف استصعت أف ترمييا في كل يـػ مخة فافعل، فإف لع تفعل ففي كل جسعة مخة، فإف لع تفعل 

ؾ مخة". وقج اختمف الحفاظ في ففي كل شيخ مخة، فإف لع تفعل ففي كل سشة مخة، فإف لع تفعل ففي عسخ 
الحكع عمى ىحا الحجيث فسشيع مغ صححو ومشيع مغ ضعفو والحيغ صححػه ىع جسيػر السحققيغ ، ومغ 
ىؤالء: الجارقصشي ، والخصيب البغجادؼ ، وأبػ مػسى السجني. وكل ألف فيو جدءًا ، وأبػ بكخ بغ أبي داود ، 

لباني ، وغيخىع. والحق ػ إف شاء هللا تعالى ػ أف الحجيث ال والحاكع ، والديػشي ، والحافع ابغ حجخ ، واأل
يشدؿ عغ درجة الحدغ لكثخة شخقو التي يتقػػ بيا كسا يقػؿ الحافع ابغ حجخ وبالتالي فيي صبلة مذخوعة 

 مدتحبة وهللا اعمع .

 

 : سؤالي عغ صبلة االستخارة ؟ 083الفتػى  -الربلة  –العبادات  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
مغ السعمـػ أف الذخيعة اإلسبلمية تتػافق مع العقل أؼ أف القخآف  أف أسألكع عمى مدألة تؤرقشي مشح زمغأريج 

والدشة الرحيحة تتػافقاف مع السشصق , سؤالي يتسحػر حػؿ صبلة االستخارة فإنو قج ورد الحث عشيا في 
 حجيث صحيح واحج و ىحا مخيف .

 ج مع االستخارة ؟ فيل يعقل أف يخصئ الشبي في مدألة أسخػ أح
  . وىل يعقل أف يتقاتل الرحابة والتابعيغ فيسا بيشيع بعج الشبي مع االستخارة ؟

إف االستخارة تبيغ لمسدتخيخ ما فيو خيخه في الجنيا و اآلخخة ، فإف كاف الشبي قج حث السدمسيغ عمى 
 االستخارة وفعميا ىػ فكيف يسكغ أف يخصئ في أمخ أسخػ أحج ؟

  .ة لمرحابة والتابعيغ مغ بعجه وكحالظ بالشدب
 أرجػ أف تشيخو عقمي بسا ىػ شفاء لسا يخدني مغ مخاوؼ .
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 الجػاب: 
  . االستخارة سشة عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وورودىا في حجيث واحج ال يقمل مغ أىسيتيا

حقيقة والعكذ صحيح واعمع أف الخيخ ندبي واف الذخ ندبي بسعشى أف ما تطشو خيخًا قج يكػف شخًا في ال
والشبي ملسو هيلع هللا ىلص عشجما جانب األولى في اجتياده كاف ذلظ خيخًا ألنو عمسشا مغ خبللو فزيمة ىي الذػرػ والخجػع 

 إلى الحق ما كاف ليعمسشا إياىا لػال ذلظ وقذ عمى ىحا .

 

 دوف وضػء ؟ لربلة بعج االستحساـ: ما حكع ا 084الفتػى  -الربلة  –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع الربلة بعج االستحساـ دوف وضػء ؟

 الجػاب: 
يجدئظ ىحا الغدل عغ الػضػء وترح الربلة بعجه مباشخة ، إذا لع يرجر مشظ أثشاء الغدل ما يبصل 
الػضػء كسذ الحكخ ، أو حرػؿ بعس ما يشقس الػضػء ، وىحا مسكغ إذا قست بغدل الحكخ قبل الذخوع 

 ثع أمدكت عغ لسدو حتى يكتسل غدمظ .في الغدل ، 

 

 ما حكع صبلة الحاجة مع الجليل ؟:  085الفتػى  -الربلة  –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع صبلة الحاجة مع الجليل ؟ 
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 الجػاب: 
  قاؿورد في سشغ التخمحؼ وابغ ماجو وغيخىسا مغ حجيث عبج هللا بغ أبي أوفى أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

)) مغ كانت لو إلى هللا حاجة أو إلى أحج مغ بشي آدـ فميتػضأ فميحدغ الػضػء ثع ليرل ركعتيغ ثع ليثغ 
عمى هللا وليرل عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ثع ليقل ال إلو إال هللا الحميع الكخيع سبحاف هللا رب العخش العطيع الحسج  

ع مغفختظ والغشيسة مغ كل بخ والدبلمة مغ كل إثع ال تجع لي رب العالسيغ أسألظ مػجبات رحستظ وعدائ
 ذنبا إال غفختو وال ىسا إال فخجتو وال حاجة ىي لظ رضا إال قزيتيا يا أرحع الخاحسيغ ((

 )) ثع يدأؿ هللا مغ أمخ الجنيا واآلخخة ما شاء فإنو يقجر ((
 فيحه الربلة بيحه الرػرة سساىا أىل العمع صبلة الحاجة . 

اختمف أىل العمع في العسل بيحا الحجيث بدبب اختبلفيع في ثبػتو فسشيع مغ يخػ عجـ جػاز العسل بو وقج 
 بغ أبي أوفى وىػ متخوؾ لعجـ ثبػتو عشجه ألف في سشجه فائج بغ عبج الخحسغ الكػفي الخاوؼ عغ عبج هللا

 عشجىع .
 ومشيع مغ يخػ جػاز العسل بو ألمخيغ .

 يتقػػ بيا . وفائج عشجىع يكتب حجيثو . أواًل : أف لو شخقا وشػاىج 
ثانيًا : أنو في فزائل األعساؿ وفزائل األعساؿ يعسل فييا بالحجيث الزعيف إذا انجرج تحت أصل ثابت 

 ولع يعارض بسا ىػ أصح .
 وىحا الحاصل ىشا . 

 وىحا الخأؼ أصػب إف شاء هللا تعالى وعميو جساعة مغ العمساء . 
 حه الكيفية السحكػرة في الحجيث . وأما كيفية أدائيا فيي ى

  وهللا أعمع .
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حة قبل القياـ لمخكعة : ما حكع جمدة اإلستخا 086الفتػى  -الربلة  –العبادات  -الفتاوى 
 الثانية ؟

 دؤاؿ: ال
تعمسػا أف اإلقتجاء باإلماـ فخض مغ فخائس الربلة ، ولكغ نخػ بعس السرميغ يجمدػف جمدة االستخاحة 

 ، ما الحكع في ىحا ؟  خمف اإلماـ

 الجػاب: 
  . جمدة االستخاحة بعج الدجػد وقبل القياـ سشة عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وىػ محىب الذافعية

فإذا كاف السأمـػ يخػ جمدة االستخاحة واإلماـ ال يجمذ فإف األفزل لمسأمـػ أف ال يجمذ ، كسا نز عمى 
اـ أىع ، ولحلظ وجب عمى السأمـػ أف يتابع إمامو حتى في تخؾ ذلظ ابغ تيسيو رحسو هللا ألف متابعة اإلم

الػاجب ، وذلظ فيسا لػ قاـ اإلماـ مغ التذيج األوؿ سيػًا فإف السأمـػ ال يجمذ ، وكحلظ لػ دخل السأمـػ في 
الخكعة الثانية مغ الطيخ مثبًل فإنو سػؼ يجمذ لمتذيج في غيخ محمو ، وسػؼ يجع التذيج في محمو كل 

 أجل متابعة اإلماـ . ذلظ مغ
، ي بل األفزل عجميا مػافقة لئلماـوليحا نقػؿ : إف جمدة االستخاحة لمسأمـػ إذا كاف اإلماـ ال يجمذ ال تشبغ

والعكذ بالعكذ فمػ كاف اإلماـ يجمذ ألنو يخػ مذخوعية الجمدة والسأمـػ ال يخػ مذخوعية الجمدة فإنو 
 يجمذ متابعة لئلماـ .

 

 : ما ىي الدشغ السؤكجة لمفخوض الخسذ ؟ 087الفتػى  -الربلة  –ات العباد -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما ىي الدشغ السؤكجة لمفخوض الخسذ ؟ 

 

 

 



 160 الفصل الثاىي : الصالةالباب الثاىي :  

 الجػاب: 
 الدشغ الخواتب اثشتا عذخة ركعة مشيا :

 أربع قبل الطيخ تدميستاف ، وثشتاف بعجىا تدميسة واحجة .
  وثشتاف بعج السغخب تدميسة واحجة .

 لعذاء تدميسة واحجة .وثشتاف بعج ا
 وثشتاف قبل صبلة الفجخ تدميسة واحجة .

 :  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كاف الشبي يحافع عمييا عميو الربلة والدبلـ في الحزخ ، ويقػؿ 
 )) مغ صمى ثشتي عذخة ركعة تصػعا في اليـػ والميمة ، بشي لو بيغ بيت في الجشة ((

 ( [ 728وقرخىا ، باب فزل الدشغ الخاتبة قبل الفخائس وبعجىغ ، وبياف عجدىغ ، بخقع ) ] أخخجو مدمع في كتاب صبلة السدافخيغ 

 

: إذا ندي السرمي الدججة الثانية مغ الخكعة  088الفتػى  -الربلة  –العبادات  -الفتاوى 
 األولى وقاـ لمخكعة الثانية ماذا يتػجب عميو ؟

 دؤاؿ: ال
بالثانية وقج ندي وسجج مخة واحجة فقط ىل يقصع الخكعة الثانية  إذا أنيى السرمي الخكعة األولى ، وبجأ

 لع تتع . ويدجج ثع يعػد فيرمييا ، أـ انو يكسل الخكعة الثانية عمى أنيا الخكعة األولى الف الخكعة األولى 

 الجػاب: 
، وسجج لمديػ تابع إف تحكخ قبل أف يبجأ القخاءة في الخكعة الثانية عاد فجمذ بيغ الدججتيغ ثع سجج الثانية ثع

أما إف لع يحكخ حتى شخع في قخاءة الثانية فإف الخكعة األولى بصمت ويعتبخ الثانية أولى ويتابع ثع يدجج 
  لمديػ .

 وىحا قػؿ ابغ قجامة رحسو هللا يػضح السدألة : 
فرل بيغ لم قاؿ ابغ قجامة رحسو هللا في السغشي : الرػرة الثانية : قاـ مغ الدججة األولى ولع يجمذ 

 حاليغ :  الدججتيغ فيحا قج تخؾ ركشي جمدة الفرل والدججة الثانية ، فبل يخمػ مغ 
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  أحجىسا : 
والذافعي وال أعمع فيو خبلفًا ، فإذا رجع فإنو  أف يحكخ قبل الذخوع في القخاءة فيمدمو الخجػع ، وىحا قػؿ مالظ 

 … الخكعة األخخػ الثانية ثع يقـػ إلى  يجمذ جمدة الفرل ثع يدجج الدججة 
 الحالة الثانية : 

ثع ذكخه بعج الذخوع في قخاءة الخكعة التي يمييا بصمت الخكعة التي تخؾ  تخؾ ركشًا إما سججة أو ركػعًا ساىيًا 
  وصارت التي شخع في قخاءتيا مكانيا نز عمى ىحا أحسج في رواية الجساعة . الخكغ مشيا 
 وهللا تعالى أعمع
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 الثالث : الرياـالفرل 

: ما حكع قزاء الفائت مغ رمزاف لمسخأة  001الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 الحائس ؟

 الدؤاؿ: 
ما حكع قزاء الفائت مغ رمزاف لمسخأة الحائس ولكغ بعج مخور سشة وأكثخ، ىل يجب أف تجفع كفارة أـ 

 تكتفي بقزاء ما فاتيا ؟.

 الجػاب: 
 يجب عمى مغ أفصخ أيامًا مغ رمزاف أف يقزي تمظ األياـ قبل مجيء رمزاف التالي.اتفق األئسة عمى أنو 

ْػـُ ِمْغ  واستجلػا عمى ذلظ بسا رواه البخارؼ ومدمع عغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشَيا قالت: ) َكاَف َيُكػُف َعَميَّ الرَّ
 َف، َوَذِلَظ ِلَسَكاِف َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع (.َرَمَزاَف، َفَسا َأْسَتِصيُع َأْف َأْقِزَيُو ِإال ِفي َشْعَبا

 قاؿ الحافع:
أخخ  َوُيْؤَخح ِمْغ ِحْخصَيا َعَمى َذِلَظ ِفي َشْعَباف َأنَُّو ال َيُجػز َتْأِخيخ اْلَقَزاء َحتَّى َيْجُخَل َرَمَزاف آَخُخ اىػ فإف

 غ حاليغ:القزاء حتى دخل رمزاف التالي فبل يخمػ م
 األولى:

أف يكػف التأخيخ بعحر، كسا لػ كاف مخيزًا واستسخَّ بو السخض حتى دخل رمزاف التالي، فيحا ال إثع عميو 
 في التأخيخ ألنو معحور. وليذ عميو إال القزاء فقط. فيقزي عجد األياـ التي أفصخىا.

 الحاؿ الثانية:
 قزاء ولكشو لع يقس حتى دخل رمزاف التالي.أف يكػف تأخيخ القزاء بجوف عحر، كسا لػ تسكغ مغ ال

فيحا آثع بتأخيخ القزاء بجوف عحر، واتفق األئسة عمى أف عميو القزاء، ولكغ اختمفػا ىل يجب مع القزاء 
 أف يصعع عغ كل يـػ مدكيشًا أو ال ؟

ة كأبي فحىب األئسة مالظ والذافعي وأحسج أف عميو اإلشعاـ. واستجلػا بأف ذلظ قج ورد عغ بعس الرحاب
 ىخيخة وابغ عباس رضي هللا عشيع.

 وذىب اإلماـ أبػ حشيفة رحسو هللا إلى أنو ال يجب مع القزاء إشعاـ.
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واستجؿ بأف هللا تعالى لع يأمخ َمْغ أفصخ مغ رمزاف إال بالقزاء فقط ولع يحكخ اإلشعاـ، قاؿ هللا تعالى: ) 
ٌة مِ  ـٍ ُأَخَخ (َوَمْغ َكاَف َمِخيًزا َأْو َعَمى َسَفٍخ َفِعجَّ  .ْغ َأيَّا

 وىحا القػؿ الثاني اختاره اإلماـ البخارؼ رحسو هللا.
والخاجح عشجؼ أنو يكفي القزاء مع االستغفار لتأخيخ الرـػ دوف عحر، وإذا احتاط اإلنداف وأشعع عغ كل 

 يـػ مدكيشًا كاف ذلظ حدشًا.

 

الحامل أو السخضع اإلفصار : متى يدسح لمسخأة  002الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
، أـ الكفارة فقط ؟في رمزاف، وىل يجب دفع ال  كفارة والرـػ

 دؤاؿ: ال
نتػجو إليكع بالذكخ الجديل عمى ىحا السػقع السفيج ونػد أف تتفزمػا مذكػريغ في إجابتشا حػؿ ىحا 

 السػضػع:
نيا حامل بأف ال ترـػ فمع خبلؿ شيخ رمزاف السبارؾ مخضت زوجتي ونرحتيا الجكتػرة السذخفة عمييا كػ 

ترع إال يػميغ خبلؿ الذيخ السبارؾ وقج قخأت وسسعت فتاوػ مختمفة حػؿ ىحا السػضػع مشيع مغ يقػؿ أنو 
يجب أف تجفع كفارة وترـػ بعج والدتيا األياـ التي فصختيا ومشيع مغ قاؿ أنو يجب أف تقزي ىحه األياـ 

يا سػؼ تمج في الذيخ الخابع وسػؼ تكػف مخضعة في ما ومشو مغ يقػؿ أنو يجب أف تجفع كفارة فقط كػن
 .بعج أرجػكع إفادتشا 

 الجػاب: 
مدألة إفصار الحامل أو السخضع في شيخ رمزاف مدألة خبلفية بيغ العمساء قجيسا وحجيثا , واألكثخوف عمى 

ى الخضيع والجشيغ إلحاقيسا بالسخيس إف خافتا عمى نفدييسا مغ الرياـ فتفصخاف وتقزياف , أما إف خافتا عم
فتفصخاف وتقزياف وتفجياف )أؼ تجفعاف الفجية(. والخاجح الحؼ تجعسو األدلة الرحيحة أف الحامل والسخضع 
إف أفصختا )بغس الشطخ عغ التفريل الدابق ( لدميسا الفجية فقط دوف القزاء.والفجية إشعاـ مدكيغ عغ 

 كل يـػ وىاؾ بعس األدلة:
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 ؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عغ أنذ بغ مالظ الكعبي قا

 )) إف هللا وضع عغ السدافخ شصخ الربلة، والرـػ عغ السدافخ وعغ السخضع والحبمى ((
 ) رواه أبػ داود والتخمحؼ والشدائي وابغ ماجو ,وىػ صحيح.( 

 عغ ابغ عباس قاؿ: أثبتت لمحبمى والسخضع 
ـُ ِمْدِكيٍغ ﴾﴿يعشي رخرة ( َوَعَمى الَِّحيَغ ُيِصيُقػَنُو فِ   ْجَيٌة َشَعا

 ( 184)البقخة: مغ اآلية

 رواه أبػ داود وغيخه وىػ صحيح.
 وعشو قاؿ: 

))إذا خافت الحامل عمى نفديا ,والسخضع عمى ولجىا في رمزاف قاؿ:يفصخاف ويصعساف مكاف كل يـػ 
 مدكيشا وال يقزياف صػما ((

 )أخخجو الصبخاني وإسشاده صحيح عمى شخط مدمع.(

عغ ابغ عسخ بأسانيج صحيحة ,أف امخأتو سألتو وىي حبمى ,فقاؿ أفصخؼ وأشعسي عغ كل يـػ  وقج جاء
 مدكيشا.

وعغ نافع قاؿ كانت بشت البغ عسخ تحت رجل مغ قخير وكانت حامبل ,فأصابيا عصر في رمزاف فأمخىا 
 ابغ عسخ أف تفصخ وتصعع عغ كل يـػ مدكيشا.
فصخة ,في مخاعاة واقع السخأة التي أنيصت بيا ميسة اإلنجاب ويتجمى يدخ اإلسبلـ واندجاـ أحكامو مع ال

وحيس ونفاس ,وإلداميا بقزاء  واإلرضاع ,فالسخأة تقزي نرف عسخىا تقخيبا بيغ حسل ووالدة وإرضاع
, أياـ حسميا وإرضاعيا إف أفصخت , كالسخيس والسدافخ معشت ججا , لصػؿ مجة ذلظ وتخاكع أياـ صـػ

عحر قزاؤىا.لحلظ جعل ليا )الحامل أو السخضع ( الذارع حكسا خاصا في الرياـ , القزاء سشة بعج سشة فيت
وكاف جعميا كالسخيس الدَِّمغ , والعجػز الحؼ ال يقػػ عمى الرـػ ,في إسقاط القزاء واالكتفاء بالفجية ,عجال 

 ورحسة ,والحسج هلل.
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صياـ ل أو شخب ناسيًا في : ما ىػ حكع مغ أك 003الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 التصػع أو في قزاء رمزاف ؟

 الدؤاؿ: 
أنا اعمع انو ال يفصخ مغ أكل أو شخب ناسيا في رمزاف, ولكغ ما ىػ حكع مغ أكل أو شخب ناسيا في صياـ 

 التصػع أو في قزاء رمزاف. 

 الجػاب:
، وال يػجج في  الحكع في رمزاف كالحكع في أؼ صـػ غيخه؛ ىػ أف األكل أو الذخب نديانًا ال يفدج الرـػ

 الدشة دليل عمى التفخيق. بل جاءت أحاديث بحكخ الرـػ مصمقا دوف ذكخ رمزاف مشيا:
 ػ جاء رجل إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: يا رسػؿ هللا، إني أكمت وشخبت ناسيا، وأنا صائع، فقاؿ: هللا أشعسظ وسقاؾ. 

 أكل ناسيا وىػ صائع فميتع صػمو، فإنسا أشعسو هللا وسقا. ػ قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: مغ

 

ـ نفل لكغ بغية شفائو : ىل يؤجخ العبج إذا صا 004الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 مغ مخضو ؟

 دؤاؿ: ال
إذا كاف السدمع مخيزًا و يتعالج ثع رأػ ىػ أف الرياـ مفيج في شفائو مغ مخضو فبجأ بالرـػ فيل يؤجخ  -

عميو كسا لػ كاف غيخ مخيزا و ىل يعتبخ الباعث عمى الرياـ وىػ السخض محىبا لؤلجخ أـ يؤجخ عمى 
 صيامو ىحا كسا لػ كاف يرـػ بغيخ مخض.

 الجػاب: 
إنسا األعساؿ بالشيات ، فسغ صاـ عبادة كاف لو أجخىا ، ومغ صاـ تجاويا فميذ لو أجخ العباد ، إال إذا صاـ 

ة وسيمة إلى هللا مغ أجل شفائو ، فمو أجخ العبادة وقج يسغ هللا عميو بالذفاء ، وهللا عبادة وأراد تمظ العباد
 أعمع.
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مغ : سشػات مزت عمي ولع أقِس ما عمي  005الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 صياـ رمزاف ماذا يتختب عمي ؟

 دؤاؿ: ال
اياـ كل سشة 7حػالي الخسذ سشػات بسعجؿ عشجؼ أياـ سابقة مغ أشيخ مغ رمزاف أياـ إفصار لع أقزييا 

 فساذا افعل وما ىػ الستختب عمي ؟. 

 الجػاب: 
يتختب عميظ قزاء ىحه األياـ ، فإف كشت قج تخكت القزاء لعحر كحسل أو إرضاع أو سفخ أو مخض فبل 
كل  شيء عميظ إال القزاء ، وإف كشت تخكت القزاء لغيخ عحر فيتختب عميظ مع القزاء إشعاـ مدكيغ عغ

 يـػ .

 

: ما حكع مغ يأخح حبػب لتأخيخ الجورة الذيخية  006الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 ليتدشى لي صياـ الذيخ بأكسمو ؟ خبلؿ شيخ رمزاف

 دؤاؿ: ال
قالت إحجػ الشداء لػالجتي بأنو في رمزاف عشجما تأخح الشداء حبػب لتأخيخ الجورة الذيخية إلى ما بعج 

ـ فإف عمييا قزاء ىحه األياـ التي كاف مغ السفخوض أف تكػف فييا حائزا. ما مرجاقية ىحا رمزاف وترػ 
 الكبلـ ؟

 الجػاب: 
 كبلـ فارغ ال دليل عميو مغ الذخع...

 

 



 167 الفصل الثالث : الصياوالباب الثاىي :  

: ىل عمى السخأة التي أفصخت في رمزاف وأرادت  007الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 اًل ثع ترـػ ما عمييا أـ ماذا ؟ة أو القزاء بعجه أف ترـػ أياـ شػاؿ الدت

 الدؤاؿ: 
ىل عمى السخأة التي أفصخت في رمزاف و أرادت القزاء بعجه أف ترـػ أياـ شػاؿ الدتة أوال ثع ترـػ ما 

 عمييا، وما ىػ األصح ؟. 

 الجػاب:
بل الدت مغ ىحه السدألة قج وقع فييا الخبلؼ بيغ الفقياء فسشيع مغ رأػ أف عمى السخأة أف ترـػ القزاء ق

شػاؿ ومشيع مغ رأػ جػاز صياميا لمدت مغ شػاؿ ولػ لع تقس ما عمييا والخاجح عشجؼ الخأؼ الثاني ألف 
الديجة عائذة كسا صح في الحجيث كانت تؤخخ قزاء ما عمييا إلى شعباف والغالب أنيا كانت ترـػ الشفل 

 الحؼ تعيغ وقتو.

 

: مزت عمي سشػات شػيمة ولع أصع في  008الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 يتختب عمي ؟رمزاف واآلف بعج أف تاب هللا عمي ماذا 

 دؤاؿ: ال
عاـ وقج أفصخت أكثخ مغ مخة وأنا مكمف في رمزاف وإنشي تبت إلى هللا تػبة إف شاء هللا تػبة  17عسخؼ 

 نرػحة فأرجػ ا إفتائي في ذلظ ؟. 

 الجػاب: 
 تكفيظ التػبة والشيء عميظ.

 

 

 



 168 الفصل الثالث : الصياوالباب الثاىي :  

 : فاتشي رمزاف وأنا حامل ثع رمزاف ثاني ىل 009الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -لفتاوى ا
 يجب عمي كفارة وما ىي قيستيا ؟

 دؤاؿ: ال
لع أستصع في العاـ الساضي القياـ بقزاء أياـ الرياـ الستختبة عمي حيث كشت حامبل ودفعت كفارة عغ ىحه 

ج أضيفت أياـ أخخػ عمى مجسػع أياـ الجيغ... وعشجما قخرت األياـ وكػف والدتي كانت بخمزاف الساضي فق
البجء في قزاء ىحه األياـ تفاجئت أنشي أيزًا حامبل وقج مشعشي الصبيب عغ الرياـ قبل بمػغ الحسل أربعة 
أشيخ عشجىا سيكػف رمزاف القادـ قج بجأ.... أرجػ إفتائي عغ حكع ىحه األياـ وما يجب القياـ بو مغ قبمي 

 لمكفارة يخجى إفتاؤنا عغ قيسة ىحه الكفارة وشخيقة سجادىا ؟. وبالشدبة

 الجػاب: 
 تقزيغ ماعميظ وال حاجة لمكفارة.

 

: ما الحكع الذخعي في امخأة أفصخت في رمزاف  010الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 لمعحر الذخعي ولع تقس ما عمييا خبلؿ نفذ العاـ ؟

 دؤاؿ: ال
في امخأة أفصخت في رمزاف لمعحر الذخعي ولع تقس ما عمييا خبلؿ نفذ العاـ ؟ فيل ما الحكع الذخعي 

يجب عمييا القزاء فقط بعج أف انقزت سشة عمى رمزاف أـ عمييا القزاء مع الكفارة ؟ وىل تجدغ الكفارة 
 عغ القزاء ؟

 الجػاب:
 مغ أخخت القزاء ليذ عمييا إال القزاء.

 

 



 169 الفصل الثالث : الصياوالباب الثاىي :  

: ما حكع الذخع في إفصار الحامل التي ال  011الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 تدتصيع تحسل الجػع أثشاء الشيار ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع الذخع في إفصار الحامل التي ال تدتصيع تحسل الجػع أثشاء الشيار ؟.

 ) عمسًا أنيا ال تخاؼ عمى الجشيغ و ال عمى نفديا، ولكغ الرياـ يشيظ قػاىا تساما(. 

 الجػاب: 
حامل والسخضع إف أفصختا فتفجياف فقط ) الفجية ىي إشعاـ مدكيغ عغ كل يـػ وجبتيغ مذبعتيغ (...ىحا ال

 ىػ الخاجح.

 

: ىل يجػز استعساؿ فخشاة و معجػف األسشاف  012الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 أثشاء الرياـ إذا ضسشا عجـ البمع؟

 دؤاؿ: ال
 ف األسشاف أثشاء الرياـ إذا ضسشا عجـ البمع؟. ىل يجػز استعساؿ فخشاة و معجػ 

 الجػاب: 
 نعع يجػز، واألفزل أف يكػف ذلظ قبل اإلمداؾ.

 

 

 

 

 



 170 الفصل الثالث : الصياوالباب الثاىي :  

 : ىل يجػز لمحامل أف تفصخ في رمزاف؟ 013الفتػى  -الرياـ  –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ:ال
ياـ يذكل خصخا عمي أو عمى مع بجاية رمزاف بإذف هللا يكػف بجاية الذيخ األخيخ في حسمي ال أضغ أف الر

الجشيغ فرحتي جيجة ججا وهلل الحسج ولكغ زوجي يخاؼ عمى الجشيغ مغ تػابع الرياـ فيل فيو خصػرة مغ 
ناحية عمسية وىل يجػز اإلفصار فقط ألف زوجي يخغب بحلظ ؟؟ أنا معتخضة عمى مبجأ الرياـ ولكغ بعس 

 ج الجشيغ. الحػامل قمغ أف الرياـ في الذيخ األخيخ سبب ضعف عش

 الجػاب 
 لمحامل أف تفصخ وتقزي وىي مغ تقخر قجرتيا عمى الرياـ مغ عجميا.

 

: ىل إبخة مجر البػؿ والبخاخ والقدصخة تفصخ  014الفتػى  -الرياـ  –العبادات  -الفتاوى 
 الرائع ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل إبخة مجر البػؿ في الػريج أو العزل تفصخ الرائع؟

 ح عغ شخيق الفع أو األنف يفصخ الرائع؟أيزا ىل البخاخ الحؼ يؤخ
 وكحلظ ىل إجخاء فحز قدصخة القمب عغ شخيق التمػيغ يفصخ الرائع؟

 الجػاب:
 الخاجح عشجؼ أنو ال يفصخ مع مبلحطة تجشبو إال لمزخورة وتأجيل ما يسكغ تأجيمو مشو إلى ما بعج اإلفصار.

 

 

 

 



 171 الفصل الثالث : الصياوالباب الثاىي :  

ز تأخيخ الجورة الذيخية باألدوية : ىل يجػ  015الفتػى  -الرياـ  –العبادات  -الفتاوى 
 ليتدشى لي صياـ الذيخ كمو ؟

 دؤاؿ: ال
ىل يجػز اخح الفتاة أدوية تسشع ندوؿ الحيس في شيخ رمزاف حتى ترـػ الذيخ كامبل ؟ أـ إف ذلظ يعج 

 خمبل في ميداف الكػف ؟

 الجػاب: 
أال يفعمغ ذلظ وأال يطشغ أف فعل يجػز إف أكج األشباء أنو ال يزخ صحيًا، ومع ذلظ تبقى الشريحة لمشداء 

ذلظ يديجىع أجخًا أو قخبًا مغ هللا، بل إف األولى تخؾ األمػر عمى حاليا فإف هللا تعالى يحب أف تؤتى رخرو 
 كسا يحب أف تؤتى عدائسو.

 

 : ىل يجػز لمصالب خبلؿ امتحاناتو أف يفصخ ؟ 016الفتػى  -الرياـ  –العبادات  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
لبة في كمية اليشجسة السيكانيكية و كسا تعخفػف أنشا مقبمػف عمى شيخ رمزاف الفزيل و بو امتحاف أنا شا

مداءًا فيل لي أف أفصخ يـػ الفحز فقط  6-4الجورة الريفية و لؤلسف يرادؼ تػقيت امتحاناتي الداعة 
 فأنتع تعمسػف كع لو مغ مذقة صياـ و امتحاف في السداء.

 الجػاب: 
ؤاؿ مغ اإلخػة الصبلب واألخػات الصالبات ومعطيع ببل ريب مغ الذباب والذابات فأقػؿ ليذ يتكخر ىحا الد

في الذخع ما يبيح فصخًا إال لذيخ أو عجػز ال يصيق الرياـ أو لحامل أو مخضع أو مخيس مخضًا يسشعو مغ 
دت أرػ مبخرًا شخعيًا الرـػ وقج تحجث الفقياء عغ األعساؿ السجيجة سببًا لمفصخ كسغ يعسل فخانًا مثبًل ول

إلفصار الصبلب في رمزاف ال سيسا وأنيع شباب ويشبغي عمييع أف يزحػا في سبيل ديشيع وأف يكػف الجيغ 
 غاليًا عمييع. 

 

 



 172 الفصل الثالث : الصياوالباب الثاىي :  

 الرياـ في ببلد كالشخوج مثبًل ؟ : كيفية 017الفتػى  -الرياـ  –العبادات  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
ل الرياـ في الببلد التي ال تغيب فييا الذسذ كالشخوج ففييا يأذف أود الدؤاؿ عغ إف كاف ىشاؾ فتػػ مغ اج

 السغخب عشج الحادية عذخ ونرف مداء و الفجخ عشج الثانية فجخا.

 الجػاب: 
كل بمج يتسيد فييا غخوب الذسذ ووقت شمػع الفجخ يكػف الرـػ بيغ ذيشظ الػقتيغ شاؿ أـ قرخ لقػؿ هللا 

ـَ ِإَلى ى َيَتَبيََّغ َلُكُع اْلَخْيُط اأْلَْبَيُس ِمَغ اْلَخْيِط اأْلَْسَػِد ِمَغ اْلَفْجِخ ُثعَّ َأِتسُّ تعالى ) َوُكُمػا َواْشَخُبػا َحتَّ  َيا ػا الرِّ
(، وال يراـ وفق تػقيت بمج مجاور إال إذا كاف الػقتاف السحكػراف غيخ متسيديغ. وإف تعحر عمى البعس المَّْيلِ 

 أفصخوا لمعحر وقزػا في فرل يكػف فيو الػقت أقرخ.الرـػ لصػؿ مجتو وتعحر عمييع صحيا 

 

 الرياـ في الجوؿ االسكشجنافية ؟ : كيفية 018الفتػى  -الرياـ  –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 كيفية الرياـ في الجوؿ االستكشجنافية ؟.

( ليبًل. 10.9خب )( والسغ2.47فعمى سبيل السثاؿ الشيار في الشخويج اآلف في شيخ آب شػيل ججًا: الفجخ )
 ساعة أـ ىشا خيار آخخ؟. 19ىل عميشا أف نرـػ حػالي 

 وفي بعس السشاشق الشيار يجـو أشيخ، ماذا عغ ىحه السشاشق وكيفية الرياـ فييا ؟.

 الجػاب:
كل مكاف يتسيد فيو ليل ونيار وجب عمى سكانو صياـ شيخ رمزاف مغ شمػع الفجخ إلى غخوب الذسذ 

صخ ويقزي، أما الببلد التي ال يتسيد فييا الميل مغ الشيار فيدتسخ ليمو أشيخًا فأىمو ومغ عجد عغ الرياـ يف
 يرػمػف معتسجيغ عمى تػقيت أقخب بمج إلييع يتسيد فيو ليل ونيار. 

 
 



 173 الفصل الثالث : الصياوالباب الثاىي :  

: ىل صحيح مغ أفصخ ناسيًا في صياـ الشفل أو  019الفتػى  -الرياـ  –العبادات  -الفتاوى 
 بعج؟لقزاء وجب عميو القزاء فيسا ا

 دؤاؿ: ال
ىل صحيح أف مغ أكل ناسيا في صياـ الشفل فقج افصخ و يجب عميو قزاء يـػ عػضا عشو؟ وىل يصبق 

 عمى صياـ القزاء عشج السخأة ؟.

 الجػاب: 
 مغ أكل أو شخب ناسيًا في الفخض أو الشفل أو القزاء ال شيء عميو. 

 

يا مسخأة الحائس في آخخ أياـ حيز: ىل يجػز ل 020الفتػى  -الرياـ  –العبادات  -الفتاوى 
 إذا لع تخ دـ أف تشػي الرياـ؟

 دؤاؿ: ال
إذا كانت السخأة حائزا واستيقطت صباحا في آخخ أياـ الحيس ولع تخ شيئا مغ دـ الحيس ونػت الرياـ 
واغتدمت ىل يجػز ذلظ؟ أـ أنيا يجب أف تخػ الصيخ ثع تغتدل وترـػ ؟ وإذا رأت الصيخ في مشترف 

ل يجػز أف تكسل صياميا وتغتدل حيث أنيا كانت تذظ مغ أوؿ الشيار أنيا مسكغ أف تصيخ ىحا الشيار في
.  اليـػ

 الجػاب: 
البج أف تدتيقغ الصيارة مغ الحيس قبل شمػع الفجخ وإال فبل يجػز أف ترـػ ولػ شيخت بعج أذاف الفجخ 

ل إلى ما بعج الفجخ لمربلة. وإف بػقت قميل. وإذا شيخت قبل الفجخ تشػؼ الرـػ ويجػز ليا أف تؤخخ الغد
.  شيخت الحائس أثشاء الشيار تغتدل مغ أجل الربلة واليحل ليا أف ترـػ

 

 



 174 الفصل الثالث : الصياوالباب الثاىي :  

اـ يـػ الدبت إذا صادؼ يـػ : ما حكع صي 021الفتػى  -الرياـ  –العبادات  -الفتاوى 
 عخفة؟

 دؤاؿ: ال
دبت بدبب )الشيي عغ صياـ يـػ أرجػ معخفة ما ىػ الحكع السقجـ عمى اآلخخ فيسا يمي: عجـ صياـ يـػ ال

 .الدبت(، أـ صيامو إذا صادؼ يـػ عخفة يـػ الدبت

 الجػاب:
مدألة صـػ يـػ الدبت تكمع الفقياء فييا وقج اتفقػا عمى كخاىة صػمو مشفخدًا بخرػصو لحجيث التخمحؼ ال 

 خة فميسزغو.ترػمػا يـػ الدبت إال فيسا افتخض عميكع فإف لع يجج أحجكع إال لحاء عشبة أو عػد شج
 ووجو الكخاىة كسا بيغ الفقياء أنو يـػ تعطسو الييػد ففي إفخاده بالرـػ أو تخريرو بالرـػ تذبو بيع. 
لكغ الفقياء استثشػا فقالػا إال أف يػافق صػمو بخرػصو يػمًا اعتاد صػمو كيـػ عخفة أو عاشػراء ىحا ما  

 يخىسا.ذكخه ابغ قجامة في السغشي والبيػتي في كذف القشاع وغ
 أما إف صاـ السخء يـػ الجسعة فإنو ال يكخه لو صـػ الدبت إجساعًا بل يكخه لو إفخاد الجسعة.

 يتزح مسا سبق أف صـػ يـػ عخفة إف وافق الدبت جائد ال كخاىة فيو وهللا اعمع.

 

جية السادية لسغ أفصخ في : ما ىي مقجار الف 022الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 ؟رمزاف

 الدؤاؿ:
 ما ىي مقجار الفجية السادية لسغ أفصخ في رمزاف؟.

 الجػاب: 
 الفجية ىي إشعاـ مدكيغ عغ كل يـػ وجبتيغ مذبعتيغ. 

 



 175 الفصل الثالث : الصياوالباب الثاىي :  

 حكع مغ أفصخ في رمزاف بالجساع ؟ : ما 023الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
 ما حكع مغ أفصخ في رمزاف بالجساع ؟

 الجػاب: 
رمزاف بالجساع فعميو القزاء والكفارة والكفارة ىي عتق رقبة فسغ لع يدتصع فرياـ شيخيغ مغ أفصخ في 

متتابعيغ فسغ لع يدتصع فإشعاـ ستيغ مدكيشًا وأما الدوجة فعمييا القزاء وإف كاف الجساع قج حرل بخضاىا 
 فعمييا الكفارة كالخجل.

 

السخأة الحائس بعج انتياء حيزيا  : إذا أرادت 024الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
وتأكجىا مشح أذاف الفجخ مغ ذلظ، ىل تحتاج الشية والغدل قبل أذاف الفجخ أـ أنيا تدتصيع 

؟  تأجيل الغدل ويحدب ليا الرـػ

 الدؤاؿ:
إذا أرادت السخأة الحائس بعج انتياء حيزيا وتأكجىا مشح أذاف الفجخ مغ ذلظ، ىل تحتاج الشية والغدل قبل 

؟ لفجخ أـ أنيا تدتصيع أذاف ا  تأجيل الغدل ويحدب ليا الرـػ

 الجػاب:
إف كانت تأكجت مغ الصيارة قبل شمػع الفجخ فإنيا تشػؼ الرياـ وليا أف تؤجل الغدل إلى ما بعج شمػع 

 الفجخ وصياميا صحيح.

 

 

 



 176 الفصل الثالث : الصياوالباب الثاىي :  

: ىل مغ مفدجات الرـػ العادة الدخية؟ وىل  025الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 دتػجب الغدل ثع الرياـ؟ أـ يتابع الرياـ وال تدتػجب غدل؟ت

 الدؤاؿ: 
 ىل مغ مفدجات الرـػ العادة الدخية؟ وىل تدتػجب الغدل ثع الرياـ؟ أـ يتابع الرياـ وال تدتػجب غدل؟

 الجػاب:
يتابع العادة الدخية مع حخمتيا فإنيا تفدج الرـػ وتدتػجب الغدل ومغ فعل ذلظ في نيار رمزاف فيػ آثع و 

 صػمو حخمة لمذيخ ثع يقزي ىحا اليـػ بعج رمزاف. 

 

: ىل تفدج القصخة العيشية واألنفية والسزسزسة  026الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 الرياـ؟

 الدؤاؿ: 
 ىل تفدج القصخة العيشية واألنفية والسزسزسة الرياـ؟

 الجػاب:
واألنفية وما أميل إليو ىػ ما ذىب إليو مجسع الفقو اإلسبلمي  اختمف الفقياء قجيسًا في حكع القصخة العيشية

وىػ أنيسا ال تفصخاف بذخط تجشب ابتبلع ما نفح إلى الحمق إف حرل ذلظ، وأما السزسزة فبل تفدج الرـػ 
الغ فييسا إال باإلجساع إال أنو يدغ لمرائع آال يبالغ في السزسزة واالستشذاؽ إف كاف صائسًا لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص ) وب

 .أف تكػف صائسًا ( 

 

 

 



 177 الفصل الثالث : الصياوالباب الثاىي :  

: ىل يدسح لسخيزة القمب أو األمخاض السدمشة  027الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 
 األخخى اإلفصار في حاؿ شعخت بالتعب واإلرىاؽ بذكل عاـ في الشيار ؟

 الدؤاؿ: 
خت بالتعب واإلرىاؽ بذكل عاـ ىل يدسح لسخيزة القمب أو األمخاض السدمشة األخخػ اإلفصار في حاؿ شع

 في الشيار....مع سساح الصبيب ليا بالرياـ.

 الجػاب:
السخيس الحؼ يجج إرىاقًا في الرياـ إما بإخبار الصبيب السدمع الحاذؽ الػرع أو بعجـ قجرتو عمى متابعة 

فإف كاف السخض الرياـ لو أف يفصخ لقػلو تعالى ) فسغ كاف مشكع مخيزًا أو عمى سفخ فعجة مغ أياـ أخخ ( 
مدمشًا ال يخجى شفاؤه فإنو يجفع عغ كل يـػ فجية شعاـ مدكيغ وإف كاف مخضًا مؤقتًا فإنو يرـػ بعج رمزاف 

 ما أفصخه.

 

 : ما حكع العذخ األخيخ مغ رمزاف؟ 028الفتػى  -الرياـ  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 غ العسل؟ىل العذخ األخيخ مغ رمزاف يجب عمى السدمع أف يشقصع ع

 الجػاب : 
أواًل: األحكاـ الذخعية تجور بيغ الفخضية وبيغ الػاجب وبيغ االستحداف واإلباحة والكخاىة التشدييية والتحخيسية 

 والحخاـ. 
 .ثانيًا: ما مغ عسل إال ويشزبط وفق ىحه السشطػمة مغ األحكاـ الذخعية 

 ثالثًا: مدألة األعتكاؼ في العذخ األخيخ مغ رمزاف. 
ليذ فخضًا وليذ واجبًا ولكشو سشة، فإذا كشت مغ أصحاب الجخل غيخ السحجود ولدت مزصخًا أف تكػف ىحا 

 في عسمظ كل ىحه األياـ لظ أف تعتكف، أما السػضف ماذا يفعل ؟



 178 الفصل الثالث : الصياوالباب الثاىي :  

 ال يكمف هللا نفدًا إال وسعيا مغ لو وضيفة، مغ لو عسل مختبط يتقاضى عميو أجخًا ال يدتصيع أف يعتكف. 
 نقػؿ أف ىشاؾ اعتكاؼ مجدأ.... لكغ مسكغ أف 

أال تدتصيع أف ترمي قياـ الميل مثبًل ؟ أف تدتيقع قبل وقت الفجخ بداعة أف ترمي وتقخأ القخآف ىحا نػع مغ 
 االعتكاؼ.

 أال ترمي في جساعة التخاويح ىحا نػع مغ االعتكاؼ.
مفًا أف تكػف في دواـ معيغ ولظ فيسكغ أف تعتكف اعتكافًا متربًل إذا كشت ميدػرًا ليذ بخقبتظ عسل لدت مك

 أف تعتكف اعتكاؼ مجدأ في رمزاف ضسغ إمكانية اإلنداف, 
فالجيغ يدخ وال يكمف هللا نفدًا إال وسعيا، أما األشياء اإللدامية في الجيغ ىي الفخائس فقط أما األشياء 

 السشجوبة ىحه لسغ يدتصيع ال عمى كل الشاس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179 الشناة  : الزابعالفصل الباب الثاىي :  

 الفرل الخابع : الدكاة

 : ىل تجب الدكاة في البيت السؤجخ ؟ 001الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -لفتاوى ا

 دؤاؿ: ال
 البيت الحؼ اشتخيو بقرج تأجيخه ىل تجب فيو الدكاة، عشج الحػؿ سػاء كاف ُمدتأجخًا أـ ال. أرجػا التػضيح. 

 الجػاب: 
 الدكاة في ما يحػؿ عميو الحػؿ مغ ريعو ) أجختو ( إف بمغ نرابا.

 

 اعصي زكاة مالي إلبشي الفقيخ ؟ : ىل يجػز أف 002الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز أف أعصي زكاة مالي إلبشي الفقيخ والحؼ يعير مع عائمتو مدتقبًل عشي ؟ 

 الجػاب: 
 نعع. لكغ األولى إف كشت مػسخا أف تيبو ىبة، فسا ىػ إال بزعة مشظ.

 

ع لذخاء : ىل تجب الدكاة عمى الساؿ الحي يجس 003الفتػى  -الدكاة  -ادات العب -الفتاوى 
 بيت لمدكغ ولػ لع يذغل؟

 دؤاؿ: ال
 ؟ يذغل في أؼ مذخوع. ىل فبو زكاةسؤالي عغ الساؿ يجسع لذخاء البيت , مع العمع أنو تجاوز الشراب , وال

 

 



 180 الشناة  : الزابعالفصل الباب الثاىي :  

 الجػاب: 
 ..والحل التعجيل بذخاء البيت.الإذا حاؿ عميو الحػؿ ففيو الدكاة ألنو مغ السجخخات

 

 زكاة أرض معجة لمعسار ومتخوكة ؟: سؤاؿ عغ  004الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
اشتخيت قصعة أرض ألبشي عمييا بيتًا وبعج الذخاء بعجة سشػات انتقل عسمي إلى دمذق حيث اشتخيت بيتًا 

 .ضػع األرض ماذا افعلصغيخًا أقست فيو مع عائمتي واحتخت في مػ 
بيا. أحيانًا أفكخ ببيعيا وأحيانًا أخخػ أفكخ بإبقائيا ألبشي عمييا بيتًا في حاؿ عػدتي إلى بمجؼ والدؤاؿ: ىل 
 عمى ىحه األرض زكاة عمسًا أف سعخىا يفػؽ حج الشراب وقج حاؿ عمييا الحػؿ ما يقارب العذخ مخات.

 وجداكع هللا عشا كل خيخ

 الجػاب: 
ف تدكي عشيا مخة واحجة إذا بعتيا بعج حػالف الحػؿ عمى الساؿ.وإذا بشيت عمييا لمدكغ فبلشيء الخاجح أ

 عميظ.وهللا أعمع.

 

بالغ السػدعة في : سؤاؿ عغ كيفية الدكاة لمس 005الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 
 صشجوؽ البخيج ؟

 دؤاؿ: ال
 أو مخة واحجة. ىل يجب أف أزكي عميو كمسا دار عميو الحػؿ -1 
 إف كاف غيخ ىحا ما ىي الصخيقة التي أعسل بيا. -2 
 
 
 



 181 الشناة  : الزابعالفصل الباب الثاىي :  

 الجػاب: 
أذكخؾ أوال أف بعس صػر االدخار في صشجوؽ التػفيخ حخاـ ألنيا تعصي الفػائج , وأرجػ أف يكػف ما تدأؿ 

 عشو ليذ مغ ىحا القبيل...!
ىب (وجبت فيو الدكاة في آخخ كل حػؿ غخاما مغ الح 80وإذا بمغ مالظ السجخخ نرابا )وىػ مايعادؿ قيسة 

 )سشة ( وليذ مخة واحجة.

 

ى البزاعة إف كانت ديشًا : ىل تجب الدكاة عم 006الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 
 زكاة ؟

 دؤاؿ: ال
قست مشح سشة باستئجار أحج السحبلت لقاء مبمغ شيخؼ معمـػ ثع ولعجـ تػفخ الديػلة الشقجية قست باستجانة 

ليخة سػرية مغ أحج األقارب السقخبيغ )دوف فػائج( لذخاء األدوية البلزمة الفتتاح الريجلية  500000بمغ م
 ومباشخة العسل, ومشح ذلظ الػقت وأنا أعيل أسختي مغ خبلؿ العسل في الريجلية.

نياية العاـ الدؤاؿ ىػ: ىل يجب عمي اخخاج الدكاة عغ األدوية السػجػدة في الريجلية بعج تقجيخ ثسشيا في 
 عمسا أف ثسشيا ىػ قخضة حدشة مغ أحج األقارب؟

 الجػاب: 
تحدب قيسة البزاعة، بدعخ الدػؽ أو الكمفة أييسا أكثخ، ويزاؼ إلييا السبالغ الشقجية، ويزاؼ إلييا 
الجيػف التي لظ، الثابتة التي يسكغ تحريميا، ويحدع مشيا الجيػف التي عميظ، وبعجىا تؤدؼ الدكاة عغ 

 .غ الشاتجة لالسبا

 

 

 

 



 182 الشناة  : الزابعالفصل الباب الثاىي :  

 حداب الدكاة عشج بيع التقديط ؟ : 007الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
بعت بزاعة لذخز بالتقديط فيل عمى ثسغ ىحه البزاعة زكاة وىل  -أحب أف أسأؿ الجكتػر عغ الدكاة :

 البيع أـ حتى يتع تدجيج الجفعات ؟  تحدب الدكاة مشح
 دكاة عمى شكل إسقاط ديغ عغ معدخ ؟يجػز أف تجفع ال -

 الجػاب:
 أما عغ زكاة الثسغ السقدط فكبل األمخيغ جائد.

 .وأما عغ اسقاط ديغ معدخ مغ ماؿ الدكاة فجائد بذخط أف ال يكػف السدكي صاحب الجيغ

 

دكاة في ماؿ : ما نراب الدكاة اآلف ، وىل تجب ال 008الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 
 لغخض الجراسة ؟أخح 

 دؤاؿ: ال
لقج تع إيفادؼ مشح سشة تقخيبًا لجارسة الصب في بمج عخبي، ولكشي وبعج ذىابي استشكفت عغ إتساـ الجراسة 
بدبب سػء األوضاع الدياسية وحجوث العجيج مغ التفجيخات وغيخه مسا لع يكغ في الحدباف، ونتيجة 

البالغة حػالي مئتي ألف ليخة سػرية والتي صخفت الستشكافي كاف عمي إعادة األمػاؿ التي صخفت عمي و 
بعزًا مشيا فقط بدبب سفخؼ القريخ األمج.. ىحا وقج تع إخبارؼ مغ السدؤوليغ أف تدجيج الساؿ سيتع خبلؿ 

األكثخ، ومغ فتخة ليدت بالقريخة قالػا أنو خبلؿ أياـ قميمة. ولكغ اآلف مزى عمييع سشة  شيخ أو اثشيغ عمى 
 مييع زكاة ؟ كاممة فيل تجب ع

نجرؼ متى يتع مع العمع أنو تختب عميشا بعس الجيػف نتيجة ذلظ ونحغ غيخ قادريغ عمى إيفائيا ألنشا ال 
 و ما ىػ نراب الدكاة ىحه األياـ بعج ارتفاع سعخ الحىب ؟.،  السصالبة بالتدجيج

 

 



 183 الشناة  : الزابعالفصل الباب الثاىي :  

 الجػاب: 
 يشدؿ مع سعخ الحىب.ماداـ الساؿ الحؼ بيجؾ ليذ ممكا لظ فبل زكاة فيو. والشراب يرعج و 

 

: ديغ قج ديشتو ألبي مشح سشتيغ ولع استفج مشو  009الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 
 ه أبجًا ، ىل تجب عميو الدكاة ؟شيئًا ولع أستخد

 دؤاؿ: ال
 ؿ.س وقج ديشتو ألبي مشح سشتيغ ولع استفج مشو شيئا ولع أستخده أبجاً  160000عشجؼ مبمغ مغ الساؿ وقجره 
 ولع أدفع عميو شيئًا.

 فيل تجب عميو زكاة ومتى؟

 الجػاب: 
 الخاجح في ىحه السدألة أف ىحا الجيغ ال زكاة فيو حتى يعػد إليظ ميسا تأخخ.

 

ألف ليخة سػرية مغ 100 : ما مقجار زكاة مبمغ 010الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 
 الشقػد ؟

 دؤاؿ: ال
 ف ليخة سػرية مغ الشقػد ؟ أل 100ما مقجار زكاة مبمغ 

 الجػاب: 
 . ليخة 2500

 

 



 184 الشناة  : الزابعالفصل الباب الثاىي :  

 ؟في حمي السخأة إذا بمغ الشراب: ىل تجب الدكاة  011الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 غخاـ ذىب تزعيا امخأة لمديشة؟  200ىل تتػجب الدكاة عمى 

 الجػاب: 
يع والحجيث، والحؼ يتخجح عشجؼ أف ال زكاة في الحمي زكاة الحمى مدألة مختمف عمييا بيغ العمساء في القج
 إذا كاف السقرػد مشو التديغ فقط وليذ البلدخار.

 

: ىل يجػز تجدئة ماؿ الدكاة ودفعيا عمى شكل  012الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 
 أقداط شيخية ؟

 دؤاؿ: ال
ليخة  2000خ مبمغ مغ الساؿ لخالتي قجره نػد أف ندأؿ عغ حكع الدكاة في حالة أف والجؼ يجفع كل شي

سػرية وعستي أيزا نفذ السبمغ ويداعج أخػتو أحيانا وعشجما يحيغ وقت دفع زكاة الساؿ يقػؿ أبي أف نيتو 
تكػف ليحه األمػاؿ التي يجفعيا لخالتي وعستي زكاة عغ مالو فيل تحدب ىحه األمػاؿ زكاة أـ يجب أف 

 يجفعيا كميا في وقت واحج ؟ 

 ػاب: الج
ماؿ الدكاة يجب أف يخخج مخة واحجة يـػ استحقاقو بشية الدكاة، ثع يتع تػزيعو، وال حخج مغ تجدئة أو تقديط 
التػزيع بعج إخخاج الساؿ إذا كاف ىشاؾ مرمحة لسدتحق الدكاة..أما إعصاء األقارب مغ الدكاة فبل تجػز إذا 

 كانت نفقتيع واجبة عمى السدكي وإال فجائد.

 

 



 185 الشناة  : الزابعالفصل الباب الثاىي :  

: ىل ىشالظ زكاة في البيت الفخع والبيت اإلضافي  013الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 
 ؟ وذىب السخأة

 دؤاؿ: ال
 ما ىػ حكع الدكاة لمحاالت التالية: 

 .الدكغ بسشدؿ فخع يتجاوز سعخه مئة مميػف ليخة سػرية  -
 الدبجاني...................... (. -مشدؿ إضافي لبلصصياؼ )بمػداف  -
ذىب لديشة السخأة بسقجار خسديغ ألف ذىب لديشة السخأة بسقجار خسدسائة ألف ذىب لديشة السخأة بسقجار  -

 خسدة مبلييغ ويديج.

 الجػاب: 
كل مشدؿ معج لمدكغ واالستعساؿ ليذ فيو زكاة ميسا غبل ثسشو...وأما زكاة حمي السخأة فسختمف فييا بيغ 

جػب بذخط أف يكػف لمديشة وليذ لبلدخار، وإف اجتسع فيو مػجب وغيخ مػجب...والخاجح عشجؼ عجـ الػ 
الشيتاف وجبت فيو الدكاة...أما قيستو فيحكسيا العخؼ وما اعتاده الشاس، والسبالغة فيو يخخجو عغ السعشى 

 الذخعي...

 

: ىل تجب الدكاة في الساؿ السجخخ مغ أجل شخاء  014الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 
 بيت ؟

 ؤاؿ: دال
ؿ س وادفع  56000كشت قج سجمت عمى مدكغ في ما يدسى الدكغ الذبابي في دمذق ودفعت دفعة أولى 

سشػات قادمة ىل تجب الدكاة  8ؿ س وىحا الػضع مغ سشتيغ ونيف.... وسيدتسخ  2000في كل شيخ 
 عمى ىحا السبمغ السجفػع في ىحه الحالة عمسا" انشي ال اممظ بيتا" غيخ ىحا..... 

 



 186 الشناة  : الزابعالفصل الباب الثاىي :  

 ػاب: الج
 إذا كاف الساؿ ادخارا ولع تخرز في بيت حتى اآلف ففيو الدكاة وإف خررت بالبيت فبل.

 

: لقج تخررت بذقة سكشية مغ جسعية سكشية ،  015الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 
 جل ىحه الغاية تجب فيو الدكاة ؟الدؤاؿ ىل ىحا الساؿ السجخخ أل

 دؤاؿ: ال
الجسعيات الدكشية مغ حػالي سشة ونرف عادة اخخج زكاة أمػالى فى رمزاف اشتخيت مشدال بإحجػ 

ورمزاف الساضى لع يكغ حاؿ الحػؿ عمييا أما ىجا العاـ فقج حاؿ عمييا الحػؿ البشاء وضعت لو أعسجة 
األساس وبعس قزباف معجنية لمسباشخة بعج ذلظ ببشاء الصابق األوؿ وأنا مخررة فى الصابق الثانى ولع 

 .بعج فيل تجب زكاة ليحا السشدؿ أـ ال يبشى 

 الجػاب: 
 إف كشت تخررت بو وصار ممكا لظ ولػ لع يبغ بعج فبل زكاة في ذلظ.

 

ؿ الحي يجخخ في الدكغ : ىل تجب الدكاة في السا 016الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 
 الذبابي ؟

 دؤاؿ: ال
شخت بو الجولة في ضاحية قجسيا و قج كشت مغ السبادريغ سسعشا جسيعًا عغ مذخوع الدكغ الذبابي الحؼ با

( ليخة سػرية شيخيًا بعج دفعة أولى قجىا )  2000إلى تدجيل اسسي في ىحا السذخوع حيث أدفع مبمغ ) 
( ليخة سػرية حيث شكل ىحا السذخوع بالشدبة لي السخخج الػحيج لسذكمة إيجاد الدكغ و بشاء أسخة  56000

ف و بعج ثبلث سشػات عمى بجء السذخوع أصبحشا ندسع مغ ىشا و ىشاؾ أنو يتػجب في ىحا الدكغ و اآل
 عميشا دفع زكاة ماؿ عغ السبمغ السجفػع فيل حقًا يتػجب عميشا دفع زكاة ماؿ عغ ىحا السبمغ ؟ 
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و ىل يتختب عميشا دفع ىحا السبمغ عغ الدشػات الدابقة أيزًا ؟ و ىل يجػز لي التعامل مع البشظ كػنو 
 ية التي نجفع ليا السبالغ الشقجية الستختبة عميشا أـ يعتبخ ىحا التعامل ربػيًا ؟ الج

 الجػاب: 
ماداـ الساؿ في أوؿ األمخ مجخخا فبلبج مغ تأدية زكاتو، أما إذا خرز العزػ في شقة مػصػفة مدساة 

 صار الساؿ السجخخ جدءا مغ ثسشيا والبيت ال زكاة فيو.

 

ج : ما ىي زكاة األشجار في حجيقة السشدؿ عش 017الفتػى  -كاة الد  -العبادات  -الفتاوى 
 األحشاؼ واف كاف شجخة واحجة ؟

 دؤاؿ: ال
 شج األحشاؼ واف كاف شجخة واحجة ؟ما ىي زكاة األشجار في حجيقة السشدؿ ع

 الجػاب: 
 الخاجح عجـ زكاة األشجار في السشدؿ.

 

صيجلية ىل تحدب الدكاة عمى أساس  : لجي 018الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 
 قيسة البزاعة السػجػدة وقت االستحقاؽ أـ عمى أساس السبيعات ؟

 دؤاؿ: ال
أنشي صيجالني حجيث التخخج وأممظ صيجلية في ريف دمذق وأريج أف أعخؼ كيفية حداب إخخاج زكاة 

(عمسًا ة عشو وحاؿ عمييا الحػؿجب التدكياألدوية عشجؼ ) حيث أف ىحه األدوية قج بمغت بقيستيا الشراب الػا
% مغ قيسة األدوية الكمية السػجػدة عشجؼ وأخخجيا في رمزاف مغ كل سشة فيل ىحا  2.5أنشي أخخج سشػيا 
 كافي أـ ال. 
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أو التعخؼ تساما عمى كيفية حداب زكاة الريجلية أؼ ىل تحدب الدكاة عمى أساس قيسة البزاعة السػجػدة 
 عمى أساس مبيعات الريجلية ؟  عشجؼ وقت استحقاؽ الدكاة أـ

 الجػاب: 
 زكاة الريجلية ىي اثشاف ونرف مغ السيدانية الدشػية

 

 ما زكاة األرض السعجة لمتجارة ؟:  019الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما زكاة األرض السعجة لمتجارة ؟. 

 الجػاب: 
 .الحػؿ تجب الدكاة فيوبعج بيعيا تحػلت إلى ماؿ وبعج أف يحػؿ عميو 

 

ت : ىل يجب عمي دفع زكاة أمػالي عغ الدشػا 020الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 
 الساضية التي لع أكغ أدفعيا ؟

 دؤاؿ: ال
لع يكغ يجفع زكاة أمػالو و يخيج أف يتػب و يجفعيا ىل يدتصيع البجغ اآلف ألنو مغ الرعب حداب الدشػات 

ليخة و  250000دفع مبمغ الدكاة كمو مخة واحجة أـ يدتصيع دفعات إذا كاف كبيخا حػالي الدابقة و ىل يجب 
 .لسغ يفزل دفعيا ىل يجػز دفعيا لؤلقارب الفقخاء و مغ ىػ الفقيخ جازاكع هللا خيخ 

 الجػاب: 
أف الربلة  الخاجح عشجؼ أف الدكػات التي لع تجفع وقت وجػبيا ال تجفع وإنسا تكػف التػبة واالستغفار...كسا
 التي ال تؤدػ في وقتيا ال تقزى... ولبعس العمساء رأؼ آخخ... وعمى كل أكثخ مغ الرجقات.
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: أنا مذتخؾ بجسعية سكشية وأصبح السبمغ السجخخ  021الفتػى  -الدكاة  -العبادات  -الفتاوى 
 بالغ الشراب ىل عميو زكاة ؟

 دؤاؿ: ال
دفع أقداط وبعج سشػات أكسل باقي ثسغ السشدؿ واستمسو شبعا سيجؼ الفاضل أنا مذتخؾ بجسعية سكشية أؼ ا

بجوف العػدة لمبشػؾ أو الخبا و الحسج هلل. وسؤالي ىػ ىل ىشاؾ زكاة عمى األقداط التي دفعتيا لمجسعية أـ ال؟ 
سشػات  5أو  4ليخة والجسعية تدميسيا خبلؿ  45000أنا مػضف في القصاع الخاص دخمي الذيخؼ حػالي 

 .إف شاء هللا

 الجػاب: 
إف كشت قج خررت بالذقة فبل زكاة عميظ ألف البيت ال زكاة فيو، وأما إذا لع تخرز بعج فأمػالظ في 

 الجسعية مجخخة وتجب فييا الدكاة كمسا حاؿ الحػؿ.

 

 : ىل تجب الدكاة في ماؿ اليتيع ؟ 022الفتػى  -الدكاة  –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 اليتيع أرجػ التفريل في ذلظ بيغ السحاىب األربعة ؟ىل تجب الدكاة في ماؿ 

 الجػاب: 
الخاجح أف ماؿ اليتيع ال زكاة فيو، حتى يبمغ اليتيع ويؤدػ إليو مالو، فتجب عميو الدكاة ألنو صار مكمفا، 
فالدكاة عبادة واجبة عمى صاحب الساؿ بعج بمػغو أما قبل ذلظ فيػ ليذ مكمفا...والحيغ قالػا خبلؼ ذلظ 

بخوا أف الدكاة واجبة في الساؿ، وىي حق لمفقيخ وإف كاف صاحب الساؿ غيخ مكمف لرغخ سشو... وعشجؼ اعت
 أف األوؿ أرجح. وىػ قػؿ الحشفية خبلفًا لجسيػر الفقياء. 
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: كيفية احتداب الدكاة في أمػاؿ مشقػلة وغيخ  023الفتػى  -الدكاة  –العبادات  -الفتاوى 
 مشقػلة ؟

 دؤاؿ: ال
عغ زكاة الساؿ ؛ نحغ أخػة لجيشا عسل تجارؼ في ليبيا وكل سشة والحسج هللا نخخج زكاة أمػالشا في سؤالي 

 50رمزاف الكخيع واليـػ وكسا انتع تعخفػف الػضع في ليبيا واألمػاؿ ىي عبارة عغ بزائع ما يعادؿ تقخيبا 
بعا الجيػف انخفزت بذكل كبيخ مميػف ليخة سػرؼ وش 35مميػف ليخة سػرؼ، وديػف لشا عمى الشاس ما يعادؿ 

)أصبحت معجومة تقخيبا( بدبب الػضع وسعخ الجيشار انخفس انخفاض كبيخ ججا والبزاعة في خصخ بدبب 
مميػف ليخة سػرة،  20األوضاع ىشاؾ في شخابمذ، وفي سػرية عميشا نحغ ديغ لبعس السعامل ما يقارب 

مميػف تقخيبا كل ما نسمظ ىشا حاليا، ونحغ ال نعخؼ ىل  12ونحغ نجفع تجريجيا ليع ويػجج لجيشا سيػلة نقجية 
 .عميشا زكاة أـ ال، وأمػالشا كميا في ليبيا )نحغ أخػة خسدة نعسل مع بعس(

 الجػاب: 
نحدب ما معشا مغ أمػاؿ ونزيف إلييا ثسغ البزاعة ونححؼ الجيػف التي عميشا ونزيف الجيػف التي لشا إف 

 يا ونجفع الدكاة عمى السجسل.كانت مخجػة الدجاد وإال فبل نزيف

 

 : ىل يجػز األخ أف يعصي أختو مغ ماؿ زكاتو؟ 024الفتػى  -الدكاة  –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ىل يجػز لؤلخ أف يعصي أختو زكاة مالو وىي امخأة متدوجة مغ رجل مػضف وال يشقريا شيء بالشدبة 

 محتفطة بيع لػقت الزخورة. 6000معيا لؤلكل والذخب ولكغ ليذ لجييا فائس مغ الساؿ فقط 

 الجػاب:
 يجػز أف يعصي األخ أختو الستدوجة زكاة مالو، بذخط استحقاقيا لمدكاة.
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 يبمغ نراب الدكاة ليحا العاـ ؟ : كع 025الفتػى  -الدكاة  –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 كع يبمغ نراب الدكاة ليحا العاـ ؟

 الجػاب: 
 ليخة سػرية. ٓٓٓ٘ٚٔىػ ىػ 1432الشراب ليحا العاـ 

 

 : ىل تجب الدكاة عمى العقار السعج لؤلجار ؟ 026الفتػى  -الدكاة  –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ىل تجب الدكاة عمى العقار السعج لؤلجار ) محبلت تجارية ( وكيف تحدب؟

 الجػاب: 
 الحػؿ.ال تجب عمى العقار وإنسا عمى أجختو أف بمغت نرابًا وحاؿ عميو 

 

سراغ الحىبي السقجـ : ىل تجب الدكاة في ال 027الفتػى  -الدكاة  –العبادات  -الفتاوى 
 لمدوجة كسيخ؟

 دؤاؿ: ال
 السراغ الحىبي السقجـ لمدوجة كسيخ ىل تجب عميو الدكاة؟

 الجػاب:
 . غخاما ٓٛإف كاف الحىب اشتخؼ لمديشة فبل وإف كاف لبلدخار فتجب فيو الدكاة أف تجاوز 
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 : ىل تجػز زكاة الفصخ أو الساؿ لؤلحفاد؟ 028الفتػى  -الدكاة  –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 أريج أف أسأؿ أف الدكاة تجػز البشة البشت والفصخة كحلظ، ىي ابشة ابشتي مثبًل.

 الجػاب: 
 الدكاة ال ترح وال تجػز لمفخوع واألصػؿ ميسا دنػا وميسا عمػا. 

 األصػؿ :
 ج وجج الجج ............. أؼ األب والج

 الفخوع :
 االبغ وابغ األبغ وبشت األبغ والبشت وابغ البشت وابشة البشت ىحه كميا فخوع.

 فالدكاة ال تجػز وال ترح لمفخوع ميسا دنػا ولؤلصػؿ ميسا عمػا. 
لمدوجة أف تجفع كسا أنيا ال تجػز لمدوجة ألف اإلنداف مكمف لئلنفاؽ عمييا، بيشسا عشج الدادة الذافعية يجػز 

 زكاة ماليا لدوجيا، لحلظ بشاء عمى ىحه القاعجة ال يجػز أف تعصى الدكاة ألوالد البشت وال لبشات البشت.

 

 : ىل تجب الدكاة عمى أجخة البيت؟ 029الفتػى  -الدكاة  –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
وزوجتو وأوالده، بالشدبة ليحا البيت حاؿ إنداف اشتخػ بيتًا ويخيج أف يؤجخ ىحا البيت وعشجه بيت آخخ ىػ 

 عميو الحػؿ ومؤجخ كسثاؿ بالذيخ عذخة آالؼ ليخة كيف نخخج أمػاؿ الدكاة عغ ىحا البيت ؟

 الجػاب : 
 أواًل : البيت إذا اشتخيتو بشية أف تدكشو ال زكاة عميو.
 ثانيًا : فإف اشتخيتو بشية أف تؤجخه فدكاة عمى أجختو.

تسمظ دخبًل آخخًا واشتخيت بيتًا وأجختو وأنت تعير مغ أجختو وقج أنفقت أجختو ال شيء عميظ  ثالثًا : أما إذا ال
 إشبلقًا.
 



 193 الشناة  : الزابعالفصل الباب الثاىي :  

 الخبلصة: الدكاة عمى ما فاض مغ أجختو فػؽ حاجتظ األساسية.
أما إذا كشت في بحبػحة ورأيت البيت بدعخ غيخ معقػؿ مشخفس واشتخيتو بشية أف تبيعو كي تشتفع بفخؽ 

 لبيت زكاتو عمى قيستو .الثسغ فيحا ا
بيغ أف تكػف الدكاة عمى قيسة البيت إف أردت بو التجارة أو أف تكػف الدكاة عمى أجختو أو عمى ما فاض مغ 

 أجختو إف أردت أف تؤجخه.
أما إف أردت أف تدكشو فبل شيء عميظ، ىحا ىػ العجؿ ولكغ اإلحداف ىشاؾ مغ يجسع كل مستمكاتو حتى 

بات يجفع عشيا الدكاة ىحا مػقف شخري، مػقف تصػعي يثاب السخء عميو، أما الحج البيػت واألثاث والسخك
األدنى العجؿ قدخؼ بيشسا اإلحداف شػعي فسسكغ أف تجفع زكاة مالظ عغ بيت تؤجخه مغ خبلؿ أجختو إف 

 فاضت عغ حاجتظ األساسية.
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 الفرل الخامذ : مرارؼ الدكاة و الرجقة

المقيط ىل تداوي : كفالة  001الفتػى  -لدكاة والرجقات مرارؼ ا -العبادات  -الفتاوى 
 كفالة اليتيع ؟

 دؤاؿ: ال
 يػجج بجور األيتاـ صشفاف مغ األشفاؿ : 

 الرشف األوؿ: مغ تيتع بػفاة والجه ووالجتو وليذ لو عائل فتع إيجاعو بجار األيتاـ )وىحا يدسى يتيع( 
  الرشف الثاني: مجيػلي الشدب.. والسدسى بالمقيط..

ىل كفالة اليتيع السذار إلييا في حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص )أنا وكافل اليتيع كياتيغ...الخ( تشصبق عمى كبل 
 الرشفيغ أعبله ؟ 

وإذا كشت ال أعمع مغ ىػ اليتيع ومغ ىػ المقيط بجار أيتاـ، ومغ السعمـػ أف ىحه معمػمات سخية ال يججب 
 ت لقيصا.. فسا ىػ السػقف مغ الكفالة ؟ لمجور تمظ اإلفراح عشيا.. وكفم

 وإذا كشت مذخؼ عمى دار لؤليتاـ، فيل مغ الذخع والجيغ أف أفرح لمكافل عغ أصشاؼ األشفاؿ عشجؼ ؟
 ىحه استفدارات عاجمة ، أرجػ اإلجابة عشيا عاجبل . 

 الجػاب: 
 أيتاما ببل تفخيق...اليتيع في المغة مغ فقج أباه، والذخع جاء بمغة العخب فيكػف السدؤوؿ عشيع 

 أما الدؤاؿ الثاني، فبل يجػز إفذاء األسخار التي يؤتسغ عمييا السػضف.
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: ىل يجػز لي دفع ماؿ الدكاة  002الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 ح نفدي وأدفعو لرشجوؽ العافية ؟الأري

 :دؤاؿال
سشػات مع زوجتي وأوالدؼ وأقـػ بتػفيخ مبمغ مغ الساؿ مشح عجة أقيع في دمذق وىي مقخ عسمي مشح ثساني 

الحػؿ عجة مخات وأنا والحسج هلل أؤدؼ  سشػات مغ أجل شخاء بيت وىحا السبمغ وصل الشراب وحاؿ عميو
زكاتو في كل مخة حيث أسافخ إلى بمجؼ وأبجأ التحخؼ عغ األقارب السحتاجيغ وغالبًا أواجو صعػبات في 

غ لحلظ أفػض والجتي في ىحا األمخ حيث أعصييا ما يتػجب عمي مغ زكاة وتقـػ ىي بتػزيعو تحجيج السحتاجي
بسعخفتيا والدؤاؿ ىل يجػز لي دفع ماؿ الدكاة ىشا في دمذق لمسحتاجيغ أو أف أريح نفدي وأدفعو لرشجوؽ 

 .العافية والدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو

 الجػاب 
لبحث عغ السحتاجيغ فعبل لرجقتػػظ وزكاتظ , ال أف تبحث عغ أيدخ األصل يا أخي أف تتعب نفدظ في ا

الصخؽ لتمقي العبء عغ كاىمظ وحدب...!والخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ لعائذة )إف لظ مغ األجخ عمى قجر نربظ و 
ل نفقتظ (. وأما ضخورة التحخؼ والبحث عغ السدتحقيغ فسأخػذ مغ قػلو تعالى يرف الفقخاء الحيغ ىع أى

 لئلحداف
ِف َتْعِخُفُيْع ِبِديَساُىْع ال َيْدَألػَف الشَّاَس ِإْلَحافًا... ﴾  ﴿... َيْحَدُبُيُع اْلَجاِىُل َأْغِشَياَء ِمَغ التََّعف 

 ( 273)البقخة:

فيؤالء ال يتعخضػف وال يدألػف وال يتصفمػف , يدتخ أحػاليع العفة والربخ وانتطار فخج هللا ,مثل ىؤالء  
الػسع لمػصػؿ إلييع ,وإيراؿ السعػنة ليع ,والبج إذف مغ جيج ونرب وعخؽ ,لكغ الشتائج يشبغي بحؿ 

والسثػبة مغ هللا تأتي مشاسبة لحلظ وهللا ال يزيع أجخ مغ أحدغ عسبل.ومغ ناحية أخخػ فإف جعل الرجقة 
هللا لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص )إف والدكاة في السحاويج مغ األقارب واألرحاـ ,يػفخ جيج البحث والتحخؼ ,ويزاعف األجخ مغ 

 .الرجقة عمى السدكيغ صجقة وعمى ذؼ الخحع اثشتاف صجقة وصمة (. وهللا أعمع
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: سؤاؿ عغ التػرؽ وواجب  003الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 خت الغشية تجاه األخت الفقيخة ؟األ

 دؤاؿ: ال
وعغ الخأؼ الذخعي في األخت الغشية تجاه األخت الفقيخة وىل يحق لدوج الخجاء أف تخبخونا عغ التػرؽ 

 .الفقيخة أف يعتب عمى زوج الغشية في عجـ مج يج العػف لو حيث انو غاـر و مجيػف واآلخخ يسمظ ماال كثيخا

 الجػاب:
عمى ماؿ بيغ  التػرؽ أف يذتخؼ اإلنداف سمعة إلى أجل مع زيادة في الثسغ ,ثع يبيعيا نقجا بثسغ أقل ليحرل

يجيو ,وسسيت كحلظ ألف اإلنداف ال يخيج مغ ىحه السعاممة الدمعة وإنسا يخيج الَػِرؽ )يعشي الفزة (إشارة إلى 
الثسغ.ونقل ابغ تيسية عغ عسخ بغ عبج العديد تحخيسيا في قػلو )أخية الخبا ( وأجازىا بعس العمساء مع 

 ة في الثسغ مغ أجل الدمغ وىػ عيغ الخبا.الكخاىة ,واألرجح تحخيسيا ,السيسا وأف فييا زياد
 أما حق الفقيخ في ماؿ الغشي ,فأمخ أوجبو هللا تعالى

اِئِل َواْلَسْحُخوـِ﴾  ﴿َوِفي َأْمَػاِلِيْع َحق  ِلمدَّ
اِئِل َواْلَسْحُخوـِ﴾  ﴿َوالَِّحيَغ ِفي َأْمَػاِلِيْع َحق  َمْعُمػـٌ ِلمدَّ

عجتو ,فميذ لو ذلظ ,ألنو يحػؿ السدألة مغ أمخ شخعي إلى أمخ أما أف يعتب الفقيخ عمى الغشي لعجـ مدا
شخري ,وفي ذلظ ,ببل شظ ,ايحاء لسذاعخ الفقيخ.وصاحب الساؿ حخ في ترخفو فيو وهللا الحؼ يحاسبو عغ 

 تفخيصو وتقريخه.وما عمى الفقيخ إال الربخ والتعفف والتقػػ وسؤاؿ هللا الفخج

 َلُو َمْخَخجًا﴾﴿ َوَمْغ َيتَِّق َّللاََّ َيْجَعْل 
 وليذ بالزخورة أف تأتيو السعػنة مسغ يعخؼ.
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: أنسا امخأة أعير أنا وابشتي  004الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 جػز أخح ماؿ الدكاة مغ صجيقاتي؟وحجنا ولي دخل لكغ ال يكفي ىل ي

 دؤاؿ: ال
خكة خاصة، وبعج الطيخ أشبع مؤلفات لديجة قخيبتي. وكل ما عامًا أعسل كدكختيخة في ش 50أنا سيجة عسخؼ 

أتقاضاه ال يكاد يكفيشي ألف راتبي بأكسمو أسجده كإيجار بيت أسكشو أنا وابشتّي. لي صجيقات يذفقغ عمى 
حالي ومشح سشتيغ يداعجنشي ماديًا وأعتقج أف السداعجة مغ ماؿ الدكاة الستختبة عمييغ. باألمذ جاءت صجيقة 

وىي متعسقة في الفقو اإلسبلمي، فتصخقشا لسػضػع الدكاة وعمست أنشي آخح ماؿ زكاة مغ صجيقاتي،  لديارتي
فقالت لي أنشي ال أستحق الدكاة، فذخحت ليا وضعي، فقالت أنشي أستخجـ أشياء فييا تخؼ وإذا اقترجت في 

خؼ، فقالت أف مديل راحة العخؽ تمظ األشياء فديكفيشي راتبي ولغ أحتاج أحجًا. قمت ليا أعصشي مثااًل عمى الت
يعتبخ مغ التخؼ، وكحلظ شامبػ الذعخ، وسائل تشطيف الدجاج، والسحاـر الػرقية. وباعتقادىا أنشي أستصيع 
أف أستغشي عغ تمظ األشياء عمسًا أنشي أشتخؼ أرخز األنػاع مسا ذكخت، وعمسًا أنشي ال أستصيع شخاء لحع 

ؽ أحج عميشا في األعياد أو بعس السشاسبات. بعج أف أخبختشي بحلظ الخخوؼ أو العجل، وال نأكمو حتى يترج
شعخت بحنب عطيع وقمت ليا أنشي ساترجؽ بكل ما جاءني مغ أمػاؿ الدكاة إلى الفقخاء بسجخد أف يأتيشي 
الفخج السادؼ وأحرل عمى إرثي الذخعي مغ بيت والجؼ رحسو هللا. أخذى أف أمػت قبل أف أسجد ما عمّي. 

 شي وأرشجني عسا يجب عمي فعمو. أرجػؾ أفت

 الجػاب: 
 كبلـ صجيقتظ ال يشبشي عمى فقو وفيع، وما داـ وضعظ كسا ترفيغ فبل حخج مغ أخحؾ الدكاة
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ع ماؿ الدكاة : ىل يجػز دف 005الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 بذكل ىجية مدافخ ؟

 دؤاؿ: ال
عميو كل عاـ دفع الدكاة وأقاربشا فقخاء فيل يجػز لشا شخاء ىجايا ليع يحتاجػنيا زوجي يعسل في الدعػدية و 

 مغ ماؿ الدكاة مع انو يرميع برفتو ىجية مدافخ ال برفتو ماؿ زكاة.

 الجػاب: 
 اليجية غيخ الدكاة، واألولى في الدكاة إعصاؤىا ماال.

 

الساؿ  : ىل يجػز عصاء زكاة 006الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 مغ أخت ألختيا العازبة ؟

 دؤاؿ: ال
ىل يجػز العصاء زكاة الساؿ مغ أخت ألختو العازبة والتي ال تسمظ وضيفة وىي يتيسة األب وىل تجػز أيزا 

 مغ أخت الختيا العازبة والتي ال تسمظ وضيفة أيزا ووالجىا مػضف لجيو خسذ بشات وصبييغ.

 الجػاب: 
 ئد. كل ذلظ جا
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: ىل أستصيع أف أدفع مغ  007الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 لقخيبي الحي يجرس خارج سػرية ؟ ماؿ الدكاة

 دؤاؿ: ال
ىل أستصيع أف أدفع مغ ماؿ الدكاة البغ عستي الحؼ يجرس خارج سػرية، حيث أف أىمو يدتصيعػف تغصية 

 .ط )والجه مػضف و عشجه أرض زراعية تكاد تكفييع( نفقاتو لكغ سيعيذػف دوف الػس

 الجػاب: 
 يجػز ذلظ وال حخج.

 

أخخاج : ما حكع الترجؽ أو  008الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 الدكاة واعصائيا لكتابي ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع الترجؽ أو اخخاج الدكاة واعصائيا لكتابي ؟. 

 الجػاب: 
ز إعصاء الدكاة لكتابي وإنسا يجػز إعصاؤه مغ الرجقة العامة. لقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ) ترجقػا عمى أىل ال يجػ 
 .األدياف (
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: ىل يجػز أف تعصى السخأة  009الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 ع العمع أف الدوج بحاجة لمساؿ ؟زكاة الساؿ لدوجيا م

 ؿ: دؤاال
 ىل يجػز أف تعصي السخأة زكاة الساؿ لدوجيا مع العمع أف الدوج بحاجة لمساؿ ؟.

 الجػاب:
 نعع يجػز وىػ األفزل.

 

جػز لؤلخ إعصاء زكاة : ىل ي 010الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 عتبخ ىحه األخت مغ أىل الدكاة ؟، وىل تالساؿ ألختو

 دؤاؿ: ال
ألخ إعصاء زكاة مالو ألختو الستدوجة عمسًا بأف زوجيا يعسل ولكغ حدب قػليا بأف راتبو ال يكفي  ىل يجػز

كافة حاجياتيا )عمسًا أنيا تعير حياة جيجة مغ حيث السأكل والسذخب والسمبذ( حيث تسمظ ىاتف أرضي 
 فيل: وآخخ جػاؿ وتعتسج أحيانًا السأكػالت الجاىدة وتقـػ بتجريذ ابشيا في مجرسة خاصة

 يجػز لؤلخ إعصاء زكاة الساؿ ألختو ؟  -1
 ىل تعتبخ ىحه األخت مغ أىل الدكاة ؟  -2

 الجػاب: 
أما إعصاء األخ زكاتو ألختو الستدوجة فيػ جائد شخعا...وأما سؤالظ ىل أختظ مغ أىل الدكاة، فأنت وأختظ 

 أدرػ .
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ز صخؼ ماؿ الدكاة ىل يجػ  : 011الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 لشذخ الجعػة ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز صخؼ ماؿ الدكاة لشذخ الجعػة، مثبل: أف نذتخؼ بساؿ الدكاة أشخشة أو نصبع الكتب ونػزعو ؟.

 الجػاب: 
 ال يجػز ألف مرارؼ الدكاة محكػرة في كتاب هللا وليذ ذلظ مشيا.

 

: ىل يجب عميشا إعبلـ الفقيخ  012الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 حا الساؿ ىػ زكاة ماؿ أـ ماذا ؟أف ى

 دؤاؿ: ال
لقج أعصيت زكاة الساؿ لدميمو لي مػضفو بالحكػمة وأحدبيا أف شاء السدتحقيغ ليا و لكشى انتيدت فخصو 

قبمتيا عمى سبيل مخض زوجيا وأعصيتيا ليا حتى ال أحخجيا وىى أخحتيا بعج إلحاح شجيج مشى وأعتقج أنيا 
السجاممة وسػؼ تخضيا لي في أقخب فخصو فيل ىحه ترح كدكاة ماؿ أـ البج أنيا تعخؼ ضسشيا أنيا زكاة 

 ماؿ. 

 الجػاب: 
 إف عمست فيػ األفزل، وإف كاف ذلظ محخجا فبل بأس مغ كتع األمخ عشيا.
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ة عشجي مبمغ مغ :أنا امخأ 013الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 مغ الدكاة ألمي مع أنيا أرممة ؟الساؿ تجب عميو الدكاة فيل يجػز أف أعصي مب

 دؤاؿ: ال
 أنا امخأة عشجؼ مبمغ مغ الساؿ تجب عميو الدكاة فيل يجػز أف أعصي مبمغ الدكاة ألمي مع أنيا أرممة ؟. 

 الجػاب: 
 .نعع يجػز

 

: ىل يجػز دفع زكاة الساؿ  014الفتػى  - مرارؼ الدكاة والرجقات -العبادات  -الفتاوى 
 لصالب العمع ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز دفع زكاة الساؿ لصالب العمع ؟.

 الجػاب: 
 إف لع يكغ فقيخا أو مدكيشا فبل...ألف صفة شمب العمع لع تحكخ في مرارؼ الدكاة.
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ألقخباء في :كيف يرشف ا 015الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 حالة تػزيع الدكاة ؟

 دؤاؿ: ال
كيف يرشف األقخباء في حالة تػزيع الدكاة مع العمع أف أحػاؿ أخػتي عادية ججا أو اقل وىل يجػز تػزيع 
 الدكاة كميا عمييع أـ األفزل تػزيعيا عمييع و عمى غيخىع أؼ تقديسيا كسا ورد في الشز الذخعي ؟. 

 الجػاب: 
أولى بدكاتظ مغ األباعج إف كانػا مسغ تحل ليع لقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، ) الرجقة عمى  األرحاـ ومشيع اإلخػة

 . السدكيغ صجقة و ىي عمى ذؼ الخحع اثشتاف: صجقة و صمة (

 

 : ما السقرػد برجقة الدخ؟ 016الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
يـػ ال ضل إال ضمو و مشيع رجل أنفق صجقة ال تعمع يسيشو ما تشفق شسالو، ىل حجيث سبعة يطميع هللا 

 اإلنفاؽ في تبخعات السداجج تعج ضسغ ىحه الحالة ؟

 الجػاب : 
الحقيقة أف اإلنداف حيشسا يعسل عسبًل صالحًا و يأتيو الذيصاف ليػسػس لو أنو عسل ىحا رياء بإمكانو أف 

في ىحا يثبت لشفدو أنو عسل ىحا العسل خالرًا لػجو هللا، بإمكانو أف يرمي يشفق نفقة دوف أف يعمع أحج بيا ف
قياـ الميل دوف أف يعمع أحجًا بيحا، فاألعساؿ إذا غمفيا الكتساف مرجاؽ إلخبلص العبج تجاه ربو، لكغ هللا 

 سبحانو و تعالى في مػاشغ أخخػ قاؿ: 

َجَقاِت َفِشِعسَّا ِىَي﴾  ﴿ِإْف ُتْبُجوا الرَّ
في مػشغ معيغ إذا أعمشت الرجقة قمجؾ الشاس و تحسدػا و ىحا الرحابي الجميل لسا جاء فقخاء إلى  أحياناً 

الشبي عميو الربلة و الدبلـ فجاء بسبمغ كبيخ و دفعو إلى الشبي تجافعت الرحابة بعج ذلظ و قجمػا الذيء 
  .الكثيخ
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يا مغ سغ سشة حدشة فمو أجخىا و أجخ أصبح وجو الشبي كأنو محىبة كمػف الحىب مغ شجة فخحو، و قاؿ حيش
مغ عسل بيا إلى يـػ القيامة، ففي بعس السػاشغ مسكغ أف تعمغ عغ عسمظ الرالح ليقتجؼ بظ اآلخخوف 

 عشجئح لظ أجخؾ و اجخ مغ اقتجػ بظ و قمجؾ: 

ْنَداُف َعَمى َنْفِدِو َبِريَخٌة ﴾  ﴿َبِل اإلِْ
لعسل يعسمو لػجو هللا تعالى إذا اقتزت الطخوؼ أف يعمشو كي إذا كاف واثقًا مغ إخبلصو هلل، واثقًا مغ ىحا ا

ُيقمج ال مانع، و إذا جاءتو الػساوس أنو يخائي بعسمو الشاس عشجئح يسكغ أف يعسمو سخًا ىحه تابعة لحاؿ السؤمغ 
لكغ يخد أف تعمغ عغ صجقتظ أماـ الشاس، فمػ كشت في مدجج و ألقيت خسدسئة ليخة كتبخع لمفقخاء و 

غ شبعًا سيخاؾ مغ حػلظ ال مانع مغ ذلظ أبجًا، و مغ تخؾ العسل الرالح خاؼ الخياء فقج أشخؾ، مغ السداكي
 عسل عسبًل مغ أجل الشاس فقج راء، و مغ تخؾ العسل الرالح خاؼ الخياء فقج أشخؾ.

 

: ىل يجفع زكاة الفصخ مغ ال  017الفتػى  -مرارؼ الدكاة والرجقات  -العبادات  -الفتاوى 
 يعسل ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يجفع مغ ال يعسل زكاة الفصخة عمسًا بأنو لع يعسل مشح أوؿ رمزاف؟.

 لجػاب : 
 الحقيقة أف زكاة الفصخ ليا وضع خاص. 

جب زكاة الفصخ عمى كل مدمع صغيخ كاف أـ كبيخ، فقيخ كاف أـ غشي، عبج كاف أـ حخ، مقيع كاف أـ غيخ ت
 مقيع.

ػمو، وجبة شعاـ واحجة، الحؼ يسمظ وجبة شعاـ واحجة تجب ألف ىحه الرجقة تجب عمى مغ يسمظ قػت ي
عميو زكاة الفصخ ذلظ أف هللا سبحانو و تعالى أراد مغ ىحه الدكاة أف يحوؽ أؼ إنداف كائشًا مغ كاف حتى 
الفقيخ شعع اإلنفاؽ، شعع اإلنفاؽ شعع ال يعخفو إال مغ ذاقو، إف أردت أف تعخؼ ما إف كشت مغ أىل الجنيا 

اآلخخة ما الحؼ يدعجؾ أف تعصي أـ أف تأخح ؟ نحغ نألف األخح، بالسشاسبة شبع اإلنداف يقتزي  أـ مغ أىل
  .أف تأخح و التكميف يأمخؾ أف تعصي
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فاهلل سبحانو و تعالى أراد مغ الفقيخ السعجـ الحؼ ال يسمظ إال و جبة شعاـ واحجة في بيتو عمى اإلشبلؽ أمخه 
اؽ و زكاة الفصخ في ىحا العاـ و األعػاـ الدابقة ال تديج عغ خسديغ ليخة أف يجفع زكاة فصخه ليحوؽ شعع اإلنف

سػرية، ليذ رقسًا فػؽ شاقة اإلنداف لكغ ىحا السبمغ يسكغ أف يكػف صجقة بسعشى بخىانًا عمى أنظ تعخؼ هللا 
خيغ و عمى أنظ تحبو، بالسشاسبة بذكل شبيعي ججًا الحؼ يجفع زكاة فصخه يسكغ أف يأخح زكاة فصخ اآلخ
فعسمية أخح و عصاء لكغ بالسشاسبة أيزًا لػ اتفق اثشاف عمى أف يعصي كل مشيسا زكاة فصخه لآلخخ كأنيسا ما 
دفعا الدكاة إشبلقًا، لػ وجج اتفاؽ مدبق أف أعصيظ زكاة فصخؼ عمى أف آخح مشظ زكاة فصخؾ معشى ذلظ أنظ 

األجخ عشج هللا، فاهلل سبحانو و تعالى قج يميع  لع تجفع شيئًا، لكغ أنت حيشسا تجفع تبتغي وجو هللا، و تبتغي
اآلخخيغ أف يؤدوا لظ زكاة فصخىع، أنا أخاشب الفقخاء ججًا، ىحا الكبلـ يشصبق عمى الفقخاء ججًا، أما أف تتػىع 
أف زكاة الفصخ خسدػف ليخة فقط ىحا ىػ حجىا األدنى و لكغ ال حج ألكثخىا، فسغ كاف قادرًا أف يجفع ألف ليخة 

إنداف عشجه ال يقبل هللا مشو خسدػف ليخة، لكغ الفقيخ في حجه األدنى األدنى أف يجفع خسدػف ليخة،  عغ كل
لقج رأػ بعس الفقياء أنو حتى الثبلثيغ، يسكغ أف يجفع ثبلثيغ ليخة عغ كل فخد، فالعبخة أف تحوؽ شعع 

 واحجة. اإلنفاؽ، و الحج األدنى مغ نراب زكاة الفصخ أف تسمظ قػت يػمظ، وجبة شعاـ
ألع يقاؿ بأنو ال يخفع الرـػ إال إذا دفعت، شبعًا جعل هللا زكاة الفصخ شيخة لمرائع مغ الخفث و المغػ، و 
شعسة لمسدكيغ، جعل هللا زكاة الفصخ شيخة لمرائع مغ غمصة ارتكبيا، مغ نطخة لع تكغ مقرػدة، مغ كمسة 

و جعل هللا زكاة الفصخ شعسة لمسدكيغ، السدكيغ قاليا، جعل هللا زكاة الفصخ شيخة لمرائع مغ المغػ الخفث 
حيشسا تؤدػ لو زكاة الفصخ يأكل ىػ و أوالده الصعاـ الصيب ىحا شيء يبيغ تكاتف السجتسع، و نحغ عشجنا 
في اإلسبلـ و هلل الحسج التكاتف عمى أساس ندبي و عمى أساس جغخافي، فكل جار مكمف أف يتفقج جاره و 

يبو، بل إف معاونة القخيب ىي عشج رسػؿ هللا صمى هللا عميو و سمع صجقة و كل قخيب مكمف أف يتفقج قخ 
صمة في وقت واحج، بل إف بعس العمساء يقػؿ ال تقبل زكاة السخء و في أقخبائو محاويج، ألف الشاس 
البعيجيغ أنت ليع و غيخؾ ليع، لكغ أقخباءؾ السحاويج مغ ليع غيخؾ ؟ فكأف التزامغ االجتساعي في 

 أساسو القخابة و أساسو الشدب و أساسو الجػار. اإلسبلـ

 

 

 



 206 الفصل الضادظ : احلج و العنزةالباب الثاىي :  

 الفرل الدادس : الحج و العسخة

: ما حكع مغ لع يحـخ مغ السيقات في أداء  001الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
 مشاسظ العسخة ؟

 دؤاؿ: ال
، فقاؿ لشا  الذيخ سػؼ تحخمػف مغ جامع ذىبشا لقزاء مشاسظ العسخة فجخمشا مشصقة اإلحخاـ دوف أف نحـخ

جعخانو، وقاؿ لشا الذيخ يجب أف تجفعػا صجقة ىشاؾ، فترجقشا فخجعت إلى دمذق وسألت عغ ىحا الذيء 
 الحؼ صادفشا قالػا لي: يجب أف تحبح ىشاؾ.

 مبلحطة: 
 .ىحه الػاقعة عسخىا أكثخ مغ ثبلث سشػات وما زالت تذغل بمي إلى اليـػ 

 الجػاب: 
لظ فقط، وتعمع مغ ذلظ أف ال تقجـ عمى عبادة إال بعج دراستيا والتسكغ مغ فيسيا، فإف استغفخ هللا مغ ذ
 األمخ ديغ...

 

: إذا دفع شخز رشػة لقاء تأميغ الحج  002الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
 لو ىل حجو صحيح ؟

  دؤاؿ: ال
كغ و بدبب انو ليذ مغ الديػلة أف يرح حج ألؼ ىػ إنشي و الحسج هلل أديت فخيزة الحج ليحا العاـ ، و ل

إنداف بدبب كثخة العجاد التي تخيج الحج و قج ساعجني احج األشخاص في جمب فيذة حج ) و ىي كسا قمت 
صعبة ججا لعامة الشاس( أؼ أوججىا بدبب معخفة شخرية)يعشي بالػاسصة( و يعمع هللا أنيا ليدت بخشػة أو 

خائفة أف يكػف ذلظ ليذ مغ حقي ، و لكغ الكل يقػؿ أنيا نريبظ و لػ لع يكغ غيخىا وأنا متألسة نفديا و 
 هللا كاتبمظ إياىا كاف ما شمعتمظ و أخذى أف ال يكػف حج خالز هلل تعالى.

 



 207 الفصل الضادظ : احلج و العنزةالباب الثاىي :  

 فيل يػجج حخج مغ ذلظ ، وىل هللا يتقبل ىحا الحج ؟.

 الجػاب: 
 إف كشت دفعت ماال فيي رشػة فاستغفخؼ هللا وحجظ صحيح.

 

: سؤاؿ في خبخات وارشادات في الحج ،  003الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -وى الفتا
 أف ال مانع مغ درز الخيػط الخارجية لمسشذفة ؟

 دؤاؿ: ال
قج قخأت في الجرس الثاني مغ خبخات و إرشادات في الحج ) في السػسػعة عمى مػقع االنتخنيت ( أف ال 

ة مشيا شخط أف تكػف سائبة... وقج أشكمت عمي ىحه العبارة حيث أنشي مانع مغ درز الخيػط الخارجية لمسشذف
 .قست بثشي أشخاؼ األزار و مغ ثع تع خياشتيا عمى ) الساكيشة ( فيل ىحا في إشكاؿ 

 الجػاب: 
الشيي عغ لبذ السخيط بالشدبة لمسحـخ , ال يعشي أبجا الشيي عغ لبذ ما عسمت بو اإلبخة أو آلة الخياشة 

شذفة ,والشعل ,والشصاؽ الجمجؼ....إلخ (وإنسا السقرػد بالشيي عغ لبذ السخيط ,ما خيط عمى )كأشخاؼ الس
 ىيئة الجدع مغ الثياب ,وهللا أعمع.

 

 

 

 

 



 208 الفصل الضادظ : احلج و العنزةالباب الثاىي :  

: الدؤاؿ عغ مذخوعية حجة البجؿ ، وىل  004الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
 ىي وارده عغ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ؟

 دؤاؿ: ال
 ود أنأ أسألكع بذأف مذخوعية حجة البجؿ , وىل ىي وارده عغ الخسػؿ ؟؟أ

 وإذا كانت مذخوعة كيف يسكغ السػازاة بيشيا وبيغ حجيث الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص:
 إذا مات ابغ آدـ انقصع عسمو إال مغ ثبلث...

شخح قجر اإلمكاف بيحا  وىل يجب أف يقـػ بيا أوالد الستػفى أـ يسكغ أف يػكل أحج األشخاص بحلظ أرجػ
 السػضػع. 

  الجػاب: 
 الحج عغ الغيخ أو ما يدسى بحج البجؿ نػعاف:

ػ حج الفخوع )األبشاء ,البشات ,أوالدىع ميسا ندلػا ,بشيغ وبشات ( عغ والج ييع )آباء ,أميات,أججاد  1
يحة كحجيث ابغ ,ججات(وىػ محل اتفاؽ بيغ العمساء ولع يخالف فيو أحج لػرود األدلة الرخيحة والرح

 :عباس 
))إف امخأة مغ خثعع قالت يا رسػؿ هللا إف أبي أدركتو فخيزة هللا في الحج شيخا كبيخا ال يدتصيع أف 

 يدتػي عمى الخاحمة فأحج عشو قاؿ حجي عشو ((
ػ الحج عغ غيخ الػالجيغ ,وىحه محل خبلؼ بيغ العمساء ,فسغ متػسع مجيد لحلظ بقياس غيخ الػالجيغ  2

,وغيخ مجيد وقف عشج داللة الشرػص الػاردة ,وشبق القػاعج العامة ,في أف العبادات ال تقبل الشيابة عمييسا 
 ,والفتقار ىحا العسل لمشية.

وتػسط اإلماـ مالظ رحسو ,فأجاز الحج عغ السيت إذا كاف أوصى بحلظ ,العتباره الػصية بسثابة الشية ,ولعمو 
 الرػاب إف شاء هللا.
 قيل والحجيث السحكػر فيػ استثشاء مغ العسـػ بشز.وال تعارض بيغ ما 

وال بج مغ التحكيخ والتأكيج بأف الحج عغ الغيخ سػاء عغ الػالجيغ أو غيخىسا مذخوط بأف السحجػج عشو لع 
 يكغ مفخشا وأف تخكو الحج مع االستصاعة كاف لعحر شخعي.

 
 



 209 الفصل الضادظ : احلج و العنزةالباب الثاىي :  

يكػف الدمف محـخ ألخت  : ىل يرح أف 005الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
 زوجتو في أداء مشاسظ العسخة والحج ؟

 دؤاؿ: ال
إذا ذىب رجل مع زوجتو ألداء مشاسظ العسخة، وأراد أف يأخح أخت زوجتو معو ويكػف ىػ محـخ ليا ىل يجػز 

 .ذلظ 

 الجػاب: 
 فبل يجػز ألنو ليذ محخما ليا...

 

لع نتحمل مغ اإلحخاـ ولع : في العسخة إذا  006الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
 نحبح ؟

 دؤاؿ: ال
 في العسخة إذا لع نتحمل مغ اإلحخاـ ولع نحبح وبجأنا في العسخة الثانية فسا الحل مع العمع أنشا ال نخيج أف نحبح.

 الجػاب: 
لسغ ذىب إلى  ال يػجج ذبح بعج انتياء العسخة , ولكغ البج مغ التحمل بالحمق أو التقريخ بعجىا واألولى

العسخة أف يكتفي بعسخة واحجة، التدامًا بيجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، إذ لع يثبت عشو تكخارىا أثشاء وجػده في مكة، واألفزل 
 لمسقيع في مكة اإلكثار مغ الصػاؼ السدشػف.

 

 

 



 210 الفصل الضادظ : احلج و العنزةالباب الثاىي :  

داؿ إنداف ال ي : ىل يجػز عسل عسخة عغ 007الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
 عمى قيج الحياة؟

 دؤاؿ: ال
بإذف هللا أنا ذاىبة إلى العسخة وقج سسعت مغ إحجػ الرجيقات بأنو ال يجػز أف أعسل عسخة عغ أبي أو أمي 
أو احج األقارب أؼ األشخاص الحيغ ىع عمى قيج الحياة وأنو يجػز فقط عمى الستػفى أو الذخز الغيخ قادر 

 كبلـ صحيح ؟ عمى الحىاب ألداء العسخة فيل ىحا ال

 الجػاب: 
الكبلـ الحؼ ذكختو صحيح...فبل يحج وال يعتسخ عغ األحياء القادريغ...وال تكػف الشيابة في ذلظ إال عغ 

 الػالجيغ مغ األوالد.

 

ي لمسحخمة : ىل يجػز وضع الػاقي الذسد 008الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
 بعج إحخاميا لمعسخة ؟

  دؤاؿ: ال
ل يجػز وضع الػاقي الذسدي لمسحخمة بعج إحخاميا لمعسخة ؟ وىل يجػز أف تغدل يجييا برابػف لو رائحة ى

 معصخة واف كانت رائحتو ليدت فّػاحة. 

 الجػاب: 
ما أدرؼ ما السقرػد بالػاقي الذسدي..؟ إف كاف السطمة فيجػز...أما استعساؿ الرابػف السصيب فبل يجػز 

.  لمسحـخ

 

 

 



 211 الفصل الضادظ : احلج و العنزةالباب الثاىي :  

ؤدي فخيزة الحج مع : ىل يجػز أف أ 009الفتػى  -الحج والعسخة  -عبادات ال -الفتاوى 
 وجػد ديػف عمي؟

 دؤاؿ: ال
سشة اعسل تاجخ ويػجج عمي ديػف وأنا مذتاؽ ججا ألداء فخيزة الحج ولكغ  43أنا شاب فمدصيشي عسخؼ 

 فخيزة الحج وشكخا لكع. والحسج هلل اممظ مجسػعة مغ العقارات تديج قيستيا عغ ديػني فيل استصيع أف أؤدؼ 

 الجػاب: 
 يجػز ذىابظ ألداء الحج إف كاف الجائشػف ال يصالبػنظ بجيػنيع حاليًا وأذنػا لظ بالحج .

 

مق بأىل مكة حػؿ : أسئمة متشػعة متع 010الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
 الحج والعسخة ؟

 دؤاؿ:ال
ء فخيزة الحج لدكاف مكة ىل عميو ذبح أـ أف ىشاؾ خرػصية ألىل ػ ما حكع أداء عسخة في شػاؿ ثع أدا 1

 مكة ؟.
 ػ ما حكع األكل مغ الجـ السحبػح لتخؾ واجب)رمي الجسخات( ؟. 2
 ػ ما حكع االستسشاء باليج بعج التحمل األصغخ )رمي و حمق( وقبل شػاؼ اإلفاضة ؟. 3
 إلى الحل ؟.ػ ىل ترح عسخة أىل مكة باإلحخاـ مغ بيػتيع دوف الخخوج  4
 ػ إذا أردت ذبح دـ لتخؾ واجب فيل لو وقت معيغ أـ أف كل الدشة متاح فييا الحبح ألىل مكة ؟. 5
ػ ىل يجػز ألىل مكة تخؾ السبيت بسشى أياـ التذخيق ويـػ التخوية لعجـ وجػد مخيسات ليع واالضصخار  6

 إلى افتخاش الصخؽ واألرصفة ؟.
 
 
 



 212 الفصل الضادظ : احلج و العنزةالباب الثاىي :  

 الجػاب: 
 إال مفخديغ، فبل يتستعػف وال يحبحػف لقػلو تعالى: ػ أىل مكة ال يحجػف  1

 ) ذلظ لسغ لع يكغ أىمو حاضخؼ السدجج الحخاـ ( وأىل مكة مغ حاضخؼ السدجج الحخاـ. 
 ػ دـ الجبخاف ال يؤكل مشو. 2
 ػ مغ فعل ذلظ فميتب وليدتغفخ هللا. 3
خة عمييع، وإنسا يكثخوف مغ ػ أىل مكة يحخمػف مغ بيػتيع، ومغ العمساء مغ يقػؿ إف أىل مكة ال عس4

 الصػاؼ بالبيت.
، والسبادرة أفزل.  5  ػ ال وقت لو وإنسا ال يكػف إال في الحـخ
 ػ إف اضصخوا فبل حخج. 6

 

تػفت والجتي دوف أف تؤدي فخيزة الحج  011الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
 تكميف أحج الذيػخ بالحج عشيا ؟ ىل يسكششي

 دؤاؿ: ال
تػفت والجتي دوف أف تؤدؼ فخيزة الحج، لزيق ذات اليج في البجاية ثع لسخض عزاؿ ألع بيا فيسا بعج. ىل 
يسكششي تكميف أحج الذيػخ بالحج عشيا في العاـ القادـ ألني أديت فخيزة الحج ىحا العاـ وأخذى أف ال 

 يسيمشي القجر ألحج ليا بعج عجة أعػاـ. 

 الجػاب: 
 أنت بالحج عغ والجتظ فاسع ليحا . الحكع الذخعي أف تقـػ

 

 

 

 



 213 الفصل الضادظ : احلج و العنزةالباب الثاىي :  

: ىل يجػز الحج كييئة لحاـ أو حبلؽ  012الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
 بجفع رشػة حتى يحرل عمى السػافقة ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز الحج كييئة لحاـ أو حبلؽ بجفع الخشػة حتى يحرل عمى السػافقة ؟ . 

 الجػاب: 
 يتخح الكحب والخشػة وىسا حخاـ مصية لعبادة .  ال يجػز ذلظ وال

 

: إذا نػيت العسخة وشفت ثع تفاجئت أنو ال  013الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
 يسكششي إتساـ العسخة وذلظ بدبب الجورة الذيخية فيل أكػف محخمة ؟

 دؤاؿ: ال
العسخة وذلظ بدبب الجورة الذيخية فيل أكػف محخمة إذا نػيت العسخة وشفت ثع تفاجئت انو ال يسكششي إتساـ 

 أـ أف ذلظ يعتبخ عحر شخعي وخاصة أف هللا تعالى هلالج لج يقػؿ وأتسػا الحج والعسخة ؟.

 الجػاب: 
يجب عمى كل أنثى قبل الحىاب إلى العسخة بخمجة ىحا األمخ بسخاعاة وقت دورتيا وما مغ امخأة إال تعخؼ 

تفاجأ السخأة بسثل ىحا السػقف...وإف حرل فبلبج مغ االنتطار حتى تصيخؼ وتؤدؼ ذلظ إال الشادر ، حتى ال
 العسخة ، وتبقيغ بعج مجيء الجورة عمى إحخامظ األوؿ.

 

 

 



 214 الفصل الضادظ : احلج و العنزةالباب الثاىي :  

: لي صجيقة عمى عبلقة مع شاب ثع  014الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
لذاب ىل حجتيا مقبػلة أو يجب قصعت العبلقة وأدت فخيزة الحج وبعج ذلظ عادت إلى ىحا ا

 عمييا إعادتيا ؟

 دؤاؿ: ال
صجيقة لي وىي ممتدمة ومتجيشة ومغ عائمة شخيفة كانت عمى عبلقة مع زميل ليا وكانت العبلقة حسيسيو ججا 
ال تخمػ مغ إمداؾ يج أو قبمة وذلظ ألنو كاف يسشييا بالدواج إال أنيا في كل مخة تمتقي بو تعػد فتتػب 

 كثيخا وتقػؿ لغ أعػد لو وتحثو عمى خصبتيا ثع حجت إلى بيت هللا نادمة عمى ما فعمت في وتدتغفخ هللا
الدابق وشخحت لدميميا ىحا األمخ وأمختو أف يبتعج ولكغ دوف ججوػ حتى أغػاىا مخة أخخػ وقبميا عجة مخات 

يا الدؤاؿ ىل حجتيا اآلف ىي تقػؿ أنيا قصعت عبلقتيا بو نيائيا ولع تعج تكمسو وقج ىجدتو أو أف يتدوج
بصمت ولع تقبل مشيا ويجب عمييا إعادتيا وماذا تفعل لكي يتػب هللا عمييا وىي تذعخ بالحدخة عشجما يشادونيا 
 بالحجة وتعمع الكبيخة التي فعمتيا برخاحة أنا بعج أف قمت ليا أف حجتظ لع تقبل نجمت فبساذا أجيبيا ؟ 

 الجػاب: 
ا ، وقج ارتكبت إثسا بسا فعمت ، وعمييا التػبة... وشخوط التػبة لتكػف الحجة صحيحة ، وال حاجة إلعادتي

 مقبػلة: اإلقبلع عغ الحنب فػرا ػ الشجـ واالستغفار ػ عقج العـد عمى عجـ العػدة لمحنب.

 

: ىل يجػز أف آخح سمفة مغ الذخكة  015الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
 أف أردىع عمى شكل أقداط شيخية ؟لتغصية تكاليف الخحمة عمى 

 دؤاؿ: ال
أنا مػضفة بذخكة خاصة وإف أذف لي ربي وشاء أريج أف أذىب لمعسخة ىحا الريف بخفقة أخػتي ولكغ بالشدبة 
لتكمفة ىحه الخحمة كمسا وفخت مبمغ مغ راتبي تأتي ضخوؼ وأحتاجو. ىل يجػز أف آخح سمفة مغ الذخكة 

ردىع عمى شكل أقداط شيخية ؟ سؤاؿ آخخ أنا بذخة وجيي حداسة بالشدبة لتغصية تكاليف الخحمة عمى أف أ
 لمذسذ ىل يجػز وضع كخيع واقي شسدي عمى وجيي أثشاء أداء مشاسظ العسخة ؟.
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 الجػاب: 
 األوؿ يجػز إف لع تكغ الدمفة ربػية ، والثاني يجػز إف لع يكػف زيشة أو لو رائحة عصخية.

 

: ىل يجػز مدظ كتاب ألدعػ مشو أثشاء  016الفتػى  -العسخة الحج و  -العبادات  -لفتاوى ا
 الصػاؼ بالكعبة الذخيفة ألداء العسخة ، مع بشتيغ صغيختيغ ؟

 دؤاؿ: ال
سؤالي بإذنو تعالى سشحىب إلى العسخة بعج حػالي الذيخ أنا وأمي وأخػاتي وأخي ومع أختي ابشتيغ صغيختيغ 

أتعامل بيا مع ىاتيغ الصفمتيغ لتكػف ىحه العسخة معيع مجػ  ( سشػات وأريج أف تجلشي عمى شخيقة8 - 5)
العسخ بإذنو تعالى؟ أؼ كيف أتعامل معيع ىشاؾ ؟ وكيف أشخح ليع عغ بيت هللا الحخاـ وعطستو وأجعميع 
يذعخوف بيحا؟ كيف أشخح حخمة مكة السكخمة والسجيشة السشػرة ؟ وىل ىشاؾ خصأ إف أنا أمدكت بكتاب دعاء 

 نا أشػؼ بالبيت الحخاـ ؟ وكيف أشخح ليع زيارة سيجنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ألدعػ مشو وأ

 الجػاب: 
اكتف بسخافقة بشاتظ لظ دوف قياميغ بالعسخة مادمغ غيخ مكمفات، واشخح ليغ بتبديط األعساؿ التي تقػمػف 

  مغ قمبظ وليذ مغ الكتاب.بيا والغاية مشيا وهللا يتػالكع. وال يػجج أدعية مأثػرة أثشاء الصػاؼ فادع هللا

 

يجػز الصػاؼ إال بصيارة : ىل صحيح ال  017الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 
 كاممة ؟

 دؤاؿ: ال
مشح سشتيغ تقخيبا تػجيت إلى الحج ولكغ في بجاية تأدية السشاسظ أتتشي العادة الذيخية فأتسست الحج عمى انو 

اؼ اإلفاضة ولكغ حاف مػعج الخحيل ولع اشيخ فدئمت بعس السذايخ فقالػا لي ال يذتخط الصيارة إال في شػ 
 أف اغتدل وادخل الحـخ وأشػؼ واخخج فػرا ففعمت فيل ىحا صحيح أـ ال ؟!.
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 الجػاب: 
ليذ ىحا العسل صحيحا ألف الصػاؼ البج لو مغ الصيارة، وليذ اآلف وقت الدؤاؿ بل كاف عميظ أف تدألي 

الكخيسة: الصػاؼ يحتاج إلى شيارة، إال أنو يرح عمى محىب اإلماـ مالظ لمسخأة السعحورة قبل الفعل. األخت 
 إف لع تتسكغ مغ البقاء حتى الصيارة أف تصػؼ البيت، أسأؿ هللا لظ القبػؿ.

 

 عخفات بالحات تغفخ فيو الحنػب ؟: لساذا  018الفتػى  -الحج والعسخة  -العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 خفات بالحات تغفخ فيو الحنػب ؟. لساذا ع

  الجػاب: 
 ىحا شاف هللا وال يقبل الدؤاؿ..

 

 : ىل السبيت بسشى سشة أـ واجب ؟ 019الفتػى  -الحج والعسخة  –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 بإذف هللا نحغ ذاىبػف لمحج، ورئيذ الفػج يعصيشا تعميسات مغ ضسشيا أف السبيت بسشى سيكػف ليمة واحجة

ساعات ( وحدب ما قاؿ أف السبيت بسشى ىػ سشة ليدت بػاجب فساذا تعمسػنا حػؿ مجة السبيت  4فقط ) 
 بسشى جداكع هللا خيخًا.

 الجػاب: 
السبيت في مشى مبيتاف: األوؿ مداء يـػ التخويو، الثامغ مغ ذؼ الحجة، ليمة عخفة والتػجو صباح التاسع مغ 

لتذخيق وىي األياـ التي تمي يـػ الشحخ ) يـػ العيج ( يػماف لمستعجل مشى إلى عخفة. والثاني ليالي أياـ ا
وثبلثة لمستأخخ...والخاجح أف األوؿ سشة والثاني واجب. لكغ إف تعحر، بسفيـػ التعحر الذخعي سقط والشيء 

 عمى الحاج.
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: ىل يجػز أخح حبػب لسشع الجورة  020الفتػى  -الحج والعسخة  –العبادات  -الفتاوى 
 ية أثشاء أداء مشاسظ العسخة ؟ذيخ ال

 دؤاؿ: ال
بخرػص أداء العسخة في رمزاف ىل يجػز أخح حبػب لسشع الجورة الذيخية أنا أسسع عغ أضخار الستعساؿ 

 الحبػب وما الحل؟

 الجػاب: 
 إف كاف ىشاؾ أضخار فبل يجػز وعمى جسيع األحػاؿ األفزل تخؾ ذلظ. 

 

: ما الحكسة مغ حمق الخجاؿ لذعخىع  021لفتػى ا -الحج والعسخة  –العبادات  -الفتاوى 
 والسخأة تقز فقط ؟

 دؤاؿ: ال
 أريج معخفة لساذا عشجما نعتسخ يحمق الخجاؿ شعػرىع والسخأة تقز قميبًل مغ شعخىا ما ىي حكسة مغ ذلظ ؟ 

 الجػاب: 
ػلو إضافة إلى أف ىحا الفعل ىحا أمخ تعبجؼ نفعمو التدامًا بأمخ هللا وأمخ رسػلو بخىانًا مشا عمى محبتشا هلل ورس

تعبيخ مادؼ عغ الخخوج مغ الشدظ فقج كاف محخمًا قز الذعخ أثشاء اإلحخاـ أما الخجل فيدغ لو حمق جسيع 
 شعخه وأما السخأة فالذعخ زيشة ليا فيكفييا التحمل . 

 

 

 

 



 218 الفصل الضابع : الدعاء مخ العبادةالباب الثاىي :  

 الفرل الدابع : الجعاء مخ العبادة

: ما ىي شخيقة التدبيح الرحيحة  001ػى الفت -الجعاء مخ العبادة  -العبادات  -الفتاوى 
 ومعشى تحخيظ األصبع أثشاء التذيج ؟

 دؤاؿ: ال
 .أنا أريج أف اسأؿ عغ شخيقة التدبيح الرحيحة وىل تحخيظ األصبع أثشاء التذيج صحيح وما السقرػد بو 

 الجػاب: 
ُكْخ َربََّظ ِفي َنْفِدَظ َتَزخُّعًا يكػف التدبيح بالمداف برػت خافت بيغ السخء ونفدو ببل جيخ لقػلو تعالى )َواذْ 

كسا أنو ال َوِخيَفًة َوُدوَف اْلَجْيِخ ِمَغ اْلَقْػِؿ ِباْلُغُجوِّ َواآْلَصاِؿ َوال َتُكْغ ِمَغ اْلَغاِفِميَغ( والتدبيح ذكخ تذسمو اآلية.
 )إف هللا تعالى يقػؿ: يرح أف يكػف التدبيح أو الحكخ في القمب دوف حخكة الذفتيغ والمداف لقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 أنا مع عبجؼ ما ذكخني و تحخكت بي شفتاه ( لمبخارؼ وغيخه.
 وأما تحخيظ اإلصبع في التذيج ,ففيو حجيث صحيح عغ وائل بغ حجخ رضي هللا عشو

 ))... ثع قبس ثشتيغ مغ أصابعو وحمق حمقة ثع رفع إصبعو فخأيتو يحخكيا يجعػ بيا ((
 ود والشدائي()رواه أحسج وأبػ دا  

 وأما سؤالظ مالسقرػد بحلظ ,فمقج جاء في الحجيث الرحيح 
 ))ليي أشج عمى الذيصاف مغ الحجيج، يعشي الدبابة ((

 واألمخ تعبجؼ ال مجخل لمعقل عميو.
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: ىل صحيح أف الشبي صمى هللا  002الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  -العبادات  -الفتاوى 
 عقج أصابعو ؟عميو وسمع كاف يدبح عمى 

 دؤاؿ: ال
احتَّج بعس اإلخػة عمى استخجاـ الدبحة في التدبيح وذكخ هللا عد وجل و قالػا: لع يعخؼ رسػؿ هللا صمى 
هللا عميو و سمع ذلظ و ال أصحابو مغ بعجه بل كاف يدبح مدتعيشا بعقج أصابعو فحلظ بجعة و كل بجعة 

 .ضبللة فيل ىحا الكبلـ صحيح 

 الجػاب: 
كبلـ صحيح، فخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدبِّح بعقج األصابع كسا يخوؼ عبج هللا بغ عسخو رأيت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نعع إف ال

 .يعقج التدبيح قاؿ ابغ قجامة: بيسيشو 
و اعقجف  ولسا مخ ملسو هيلع هللا ىلص برحابيات يدبحغ بالحرى لع يقخىغ وقاؿ )عميكغ بالتدبيح و التيميل و التقجيذ

 .باألنامل فإنيغ مدئػالت مدتشصقات و ال تغفمغ فتشديغ الخحسة (
وىل نقػؿ إف استعساؿ الدبحة لمتدبيح بجعة..؟ إليظ اإلجابة مغ خبلؿ ىحا األثخ الرحيح )أخبخنا الحكع بغ 
عػد السبارؾ أخبخنا عسخو بغ يحيى قاؿ سسعت أبي يحجث عغ أبيو قاؿ كشا نجمذ عمى باب عبج هللا بغ مد
قبل صبلة الغجاة فإذا خخج مذيشا معو إلى السدجج فجاءنا أبػ مػسى األشعخؼ فقاؿ أخخج إليكع أبػ عبج 
الخحسغ بعج قمشا ال فجمذ معشا حتى خخج فمسا خخج قسشا إليو جسيعا فقاؿ لو أبػ مػسى يا أبا عبج الخحسغ 

ا قاؿ فسا ىػ فقاؿ إف عذت فدتخاه قاؿ رأيت إني رأيت في السدجج آنفا أمخا أنكختو ولع أر والحسج هلل إال خيخ 
في السدجج قػما حمقا جمػسا يشتطخوف الربلة في كل حمقة رجل وفي أيجييع حرى فيقػؿ كبخوا مائة 
فيكبخوف مائة فيقػؿ ىممػا مائة فييممػف مائة ويقػؿ سبحػا مائة فيدبحػف مائة قاؿ فساذا قمت ليع قاؿ ما قمت 

طار أمخؾ قاؿ أفبل أمختيع أف يعجوا سيئاتيع وضسشت ليع أف ال يزيع مغ حدشاتيع ليع شيئا انتطار رأيظ وانت
ثع مزى ومزيشا معو حتى أتى حمقة مغ تمظ الحمق فػقف عمييع فقاؿ ما ىحا الحؼ أراكع ترشعػف قالػا يا 
يع مغ أبا عبج الخحسغ حرى نعج بو التكبيخ والتيميل والتدبيح قاؿ فعجوا سيئاتكع فأنا ضامغ أف ال يز

حدشاتكع شيء ويحكع يا أمة دمحم ما أسخع ىمكتكع ىؤالء صحابة نبيكع ملسو هيلع هللا ىلص متػافخوف وىحه ثيابو لع تبل وآنيتو 
 .لع تكدخ 

 



 220 الفصل الضابع : الدعاء مخ العبادةالباب الثاىي :  

والحؼ نفدي بيجه إنكع لعمى ممة ىي أىجػ مغ ممة دمحم أو مفتتحػ باب ضبللة قالػا وهللا يا أبا عبج الخحسغ 
وكع مغ مخيج لمخيخ لغ يريبو إف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حجثشا أف قػما يقخءوف القخآف ال يجاوز ما أردنا إال الخيخ قاؿ 

تخاقييع وايع هللا ما أدرؼ لعل أكثخىع مشكع ثع تػلى عشيع فقاؿ عسخو بغ سمسة رأيشا عامة أولئظ الحمق 
 .يصاعشػنا يـػ الشيخواف مع الخػارج 

 )أخخجو الجارمي وىػ صحيح(.

خترار شجيج، فسا داـ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وىػ األسػة، فحلظ يقتزي مغ السدمع فعل ما فعمو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وبا
 وتخؾ ما تخكو، وبحلظ يدمع أمخ الجيغ ويبقى صافيا محفػضًا مغ بجع السبتجعيغ.

 

 يجػز قػؿ " الميع ال ندألظ رد: ىل  003الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  -العبادات  -الفتاوى 
 القزاء بل ندألظ المصف فيو " ؟

 دؤاؿ: ال
ىل يجػز قػؿ " الميع إنا ال ندألظ رد القزاء بل ندألظ المصف فيو " ؟ وما معشى ىحا القػؿ ؟ وكيف نػفق 

 ميو وسبلمو ؟ بيشو وبيغ قػؿ الشبى ملسو هيلع هللا ىلص " ال يخد القزاء إال الجعاء " أو كسا قاؿ صمػات هللا ع

 الجػاب: 
 ىحا الكبلـ مخالف لسا جاء في الدشة وال يجػز قػلو. 
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: ما حكع الذخع في الحكخ الجساعي  004الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  -العبادات  -الفتاوى 
 عمى الشبي والخابصة قبل الحكخ ؟ومجالذ الربلة 

 دؤاؿ: ال
ربلة عمى الشبي، ىل ىي بجعة حدشة أـ سيئة أـ ليا أصل ما حكع الذخع في الحكخ الجساعي، ومجالذ ال

 شخعي، ما رأيكع وما حكع الذخع في الخابصة قبل الحكخ ؟.

 الجػاب: 
الحكخ عبادة...وححيفة بغ اليساف، رضي هللا عشو، يقػؿ: ) أييا الشاس كل عبادة لع يتعبجىا رسػؿ هللا صمى 

 عسا سألت عشو فإف وججتيع فعمػه فافعمو وإال فجعو.هللا عميو وسمع وأصحابو فبل تتعبجوىا ( فابحث 

 

: إذا دعػت أف يخزقشي هللا بدوج  005الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  -العبادات  -الفتاوى 
 ائمة أيكػف ذلظ شخط في الجعاء ؟صالح غشي وغيخ قخيب مغ الع

 دؤاؿ: ال
أيكػف ذلظ شخط في الجعاء وىل يجػز أـ  إذا دعػت أف يخزقشي هللا بدوج صالح غشي وغيخ قخيب مغ العائمة

 ال ؟.

 الجػاب: 
 يجػز لظ الجعاء بسا تذائيغ، ما لع يكغ إثسا.
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غ اإللحاح : ما ىػ الفخؽ بي 006الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  -العبادات  -الفتاوى 
 واالستعجاؿ في الجعاء؟

  دؤاؿ: ال
يعشي أنا أدعػ دائسا هللا عدوجل بالدوج الرالح ىل  ( ما ىػ الفخؽ بيغ اإللحاح واالستعجاؿ في الجعاء1

 يكػف إلحاح ؟.
 ( ىل الكبلـ عمى التذات حخاـ وانا قرجؼ فقط التدميو وحتى السػضيع تكػف عامو ؟.2
( في شخز محمو اماـ بيتشا وانا دائسا اراه يشطخ الي والقرو مغ سبع سشيغ وال اعخؼ ما ىي نيتو وانا 3

هللا اف لع يكغ مغ نريبي اف يرخفو عشي وال اعخؼ ما افعل وبرخاحو ال ارػ غيخه تعمقة بو ودائسا ادعػ 
 زوج لي ارجػ اف تجلشي ؟. 

 الجػاب: 
 كثخة الدؤاؿ هلل التعتبخ إلحاحا. 

 الكبلـ عمى االنتخنت مع الجشذ اآلخخ اليجػز.
 التذغمى نفدظ بأوىاـ وانتطخؼ مجيء الخاشب بالصخيق الرحيح.

 

: إذا دعػت عمى شخز ضشا مشي  007الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  -ادات العب -الفتاوى 
 أكجت أنو لع يطمسشي ماذا أفعل ؟أنو ضمسشي ثع ت

   دؤاؿ: ال
إذا دعػت عمى شخز ضشا مشي أنو ضمسشي ثع بعج أف واجيتو تأكجت أنو لع يطمسشي فيل يجػز أف أدعػ 

 هللا أني تخاجعت عغ دعائي عميو ؟ 
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 الجػاب: 
 تدتعجل بالجعاء قبل أف تتأكج ويكفي أف تدتغفخ هللا مغ ذلظ . ال

 

ساعٍة حقًا بجعٌة : ىل الحكخ ضسغ ج 008الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  -العبادات  -الفتاوى 
 و غيخ مدتحب ؟

 دؤاؿ: ال
بخه بجعة. ورد إلي بعس األحاديػث التي ال تحبح الػحكخ ضػسغ مجسػػعة مغ الشػاس ) الحكخ الجساعي( و تعت

 سؤالي فيسا إذا كاف الحكخ ضسغ جساعٍة حقًا بجعٌة و غيخ مدتحب ؟ 

 الجػاب: 
القاعجة أف نعخض كل عسل عبادؼ عمى ما كاف عميو الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابو، فإف وافق كاف مغ الجيغ وإف 

عمساء: ) الجيغ ما مات عشو دمحم خالف كاف ابتجاعا والشظ...والقاعجة الشافعة ججا في ىحا الرجد قػؿ أحج ال
لع ملسو هيلع هللا ىلص (...والكبلـ الحؼ يثيخه بعس الشاس وفييع شمبة عمع ومذايخ، مغ أنشا ندمع بأف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابو 
يعسل عسبل ما ولكغ ىل ثبت نييو عغ فعمو...؟ وىحا استجالؿ ضعيف وفيع قاصخ، ألنو َيغيب عشو أو 

بلف أصيبلف في الجيغ وىسا: االتباع الكامل لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأف ىجيو وسشتو قدساف: فعمية وتخكية، فسا ُيغيب أص
فعمو فالدشة فعمو وما تخكو مع وجػد السقتزي لفعمو فتخكو سشة، وفعمو بجعة...وعمى ذلظ فالفعل مغ الشبي 

 . وهللا أعمع.ديغ والتخؾ مشو ديغ وال يتحقق االتباع الكامل إال بحلظ
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 : ىل يجػز قػؿ الميع إنا ال ندألظ 009الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  –العبادات  -الفتاوى 
 رد القزاء بل ندألظ المصف فيو ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز القػؿ: " الميع ال ندألظ رد القزاء بل ندألظ المصف فيو ".

 أنيا مقػلة شائعة بيغ العػاـ وما معشاىا ؟.ىل ىحا القػؿ وارد عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أـ 

 الجػاب:
ال ترح عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وىي ليدت صحيحة لسخالفتيا نرػصا أخخػ...واألصل أف يدأؿ العبج ربو 

 (.وما ال أعمع عاجمو وآجمو ما أعمعدوف تحجيج لسدألتو ومغ دعاء الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ) الميع إني أسألظ مغ الخيخ كمو 

 

: ما حكع أف يػضع شخيط بجالً  مغ  010الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  -العبادات  -الفتاوى 
 اف في السدجج في أوقات الربلة ؟أف يقـػ الذيخ باألذ

 دؤاؿ: ال
 ما حكع أف يػضع شخيط بجالً  مغ أف يقـػ الذيخ باألذاف في السدجج في أوقات الربلة ؟. 

 الجػاب: 
 ػز وضع الذخيط ألف األذاف عبادة.ال يج
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ىشاؾ دعاء خاصا لمسخأة : ىل  011الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  -العبادات  -الفتاوى 
 ؟الحامل

 دؤاؿ: ال
 ىل ىشاؾ دعاء خاصا لمسخأة الحامل ؟. 

 الجػاب: 
 ال دعاء خاص بالحسل فمتجع السخأة ربيا بتيديخ أمخ حسميا ولتكثخ مغ قخاءة القخآف .

 

: ىل تجػز قخاءة مجسػعة مغ  012الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  -العبادات  -الفتاوى 
 ة الرسج ووىب ثػابيا لذخز ميت ؟األذكار أو سػر 

 دؤاؿ: ال

 ىل تجػز قخاءة مجسػعة مغ األذكار أو سػرة الرسج عجة مخات و وىب ثػابيا لذخز ميت ؟. -1
يا بجعة و ىي عادة جارؼ بيا العسل في مداجج دوؿ السغخب ىل تجػز قخاءة القخآف الكخيع جساعة أـ أن-2

 العخبي ؟. 

 الجػاب: 
 : ال بأس بقخاءة القخأف جساعيًا لمتعميع والتعمع .2اليرح في ذلظ نز عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ج 1ج
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هللا أف : ىل يجػز لمفتاة أف تجعػ  013الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  –العبادات  -الفتاوى 
 يدوجيا بخجل معيغ و تخرز الجعاء بحلظ ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز لمفتاة أف تجعػ هللا أف يدوجيا بخجل معيغ و تخرز الجعاء بحلظ ؟

لقج كشت فتاة بعيجة عغ االستقامة لكغ كاف لي أستاذ بالجامعة جعمو هللا سببا الف أعػد لمصخيق السدتقيع مع  
كانت لشا رغبة مذتخكة في الدواج و أراد أف يدتخني ،  أوالد 4دوج و أب لػ سشة و مت 26 العمع انو يكبخني ب

سجت األبػاب ،  كػني يتيسة لكغ الجسيع كاف ضجنا زوجتو رفزت و أىمي كحلظ مع انو ماديا مقتجر ججا
لكغ اتفقت أنا و إياه عمى التزخع بالجعاء و التػكل عمى هللا فيػ مقمب القمػب و مدبب األسباب شبعا 

 .لتػكل و الجعاء مع اخح األسباب بسحاولة اإلقشاع ا
عشجما أدعػ يحزخني خاشخ أف هللا ، أنا مػاضبة عمى الجعاء و ىػ كحلظ مع العمع انو لع يتقجـ لخصبتي غيخه

لكغ أحيانا أفكخ انو ربسا مغ التعجؼ في الجعاء أف  عطيع ال يتعاضسو شيء فييشأ بالي و اشعخ بالخاحة
غ رجل محجد بل يجب أف أدعػ أف يخزقشي هللا زوجا صالحا و كفى و أف هللا ىػ اخرز أمخ زواجي م

 .مقجر األمػر و ال تخصي إلرادتو
 ىل ما أقـػ بو تعجؼ في الجعاء أـ انو صػاب فسغ يخجى غيخ هللا ؟

 .مع العمع شيخي الكخيع أنشي أصبت بسخض عزاؿ و الكل أكج انو مدمغ و ال شفاء مشو
مجة عاـ شفاني هللا تساما بجوف دواء و هللا عمى ما أقػؿ شييج و ىحا ما زاد في تسدكي واضبت عمى الجعاء 

 بالجعاء في الكبيخة و الرغيخة.

  الجػاب: 
 السػضػع ليذ في الجػاز أو عجمو بل بتعمق القمب بذيء مطشػف وانرخافو عغ صفائو وإخبلصو هلل تعالى. 
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 ؟اإللحاح في الجعاء جائد شخعاً  : ىل 014الفتػى  -ة الجعاء مخ العباد –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
مغ كانت لو عشج هللا حاجة مغ حػائج الجنيا , يجعػ بيا كثيخا ويمح عمى هللا في الجعاء في كل صبلة 
ويتحخػ جسيع أوقات ومػاضيع االستجابة، ىل يشصبق عميو قػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ في الحجيث 

 الذخيف:
 أصبح وىسو الجنيا جعل فقخه بيغ عيشيو وفخؽ عميو شسمو ولع يأتو مغ الجنيا إال ما قجر لو (( )) مغ

 الجػاب:
لئلنداف أف يدأؿ ربو حاجتو مغ الجنيا إف كانت مذخوعة في الػقت الحؼ يذاء وبالقجر الحؼ يذاء بل إنو 

 يثاب عمى دعائو. 
 غفخة والعتق مغ الشار وغيخ ذلظ.لكغ عميو أال يشدى امخ آخختو والجعاء بالخحسة والس

 

 ا ىػ دعاء تفخيج اليع والحدف؟: م 015الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ : ال
فزيمة الجكتػر ما ىػ أفزل دعاء أدعػ بو لتفخيج ىسي وحدني فأنا اشعخ باني متعب ججًا وال أرػ بأحػالي 

 .......................بارقة أمل لع يعج لي أمل إال باهلل

 الجػاب:
عغ عبج هللا بغ مدعػد رضي هللا عشو قاؿ : قاؿ رسػؿ هللا ) ما قاؿ عبج قط إذا أصابو ىع وحدف الميع إني 
عبجؾ وبغ عبجؾ وبغ أمتظ ناصيتي بيجؾ ماض في حكسظ عجؿ في قزاؤؾ أسألظ بكل اسع ىػ لظ سسيت 

مغ خمقظ أو استأثخت بو في عمع الغيب عشجؾ أف تجعل القخآف بو نفدظ أو أندلتو في كتابظ أو عمستو أحجا 
ربيع قمبي ونػر صجرؼ وجبلء حدني وذىاب ىسي إال أذىب هللا عد و جل ىسو وأبجلو مكاف حدنو فخحا قالػا 

 يا رسػؿ هللا يشبغي لشا أف نتعمع ىؤالء الكمسات قاؿ أجل يشبغي لسغ سسعيغ أف يتعمسيغ (.
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: ما مرجاقية دعاء الشرف مغ  016الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  –العبادات  -الفتاوى 
 شعباف ىل ورد بالقخآف الكخيع أو أوثخ عغ الشبي صمػات هللا عميو ؟

 دؤاؿ : ال
ما صحة ىحا الجعاء في ليمة الشرف مغ شعباف : الميع صل عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمع , الميع 

الجبلؿ واإلكخاـ وياذا الصػؿ واإلنعاـ , ال الو إال أنت ضيخ البلجئيغ وأماف  يا ذا السغ وال يسغ عميو ، ياذا
الخائفيغ وجار السدتجيخيغ , الميع إف كشت كتبتشي عشجؾ في أـ الكتاب شقيا أو محخوما أو مصخودا أو مقتخا 

تاب سعيجا في الخزؽ فأمحػ الميع بفزمظ شقاوتي وحخماني وشخدؼ واقتخار رزقي وأثبتشي عشجؾ في أـ الك
مخزوقا مػفقا لمخيخات بإذنظ فانظ قمت وقػلظ الحق في كتابظ السشدؿ عمى قمب ولداف نبيظ السرصفى سيجنا 

 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ............................ 

 الجػاب :
الفيرل ىحا الجعاء مغ وضع رجاؿ يخصئػف مثمسا يريبػف وتدؿ قجميع مثمسا يشيزػف ، والقخآف ىػ الحكع و 

 والحجة والبياف.
 إف هللا تعالى الحؼ وسعت رحستو كل شيء ، والحؼ قاؿ في حجيث قجسي : 

 ))لػ يعمع الكافخ حبي لو لتقصعت أنفاسو حياًء((
 والحؼ قاؿ في حق عباده العاصييغ : 

 ))إف تابػا فأنا حبيبيع ، وإف لع يتػبػا فأنا شبيبيع((
قج خمق الخمق ليدعجىع ، بل أرحع بعبجه مغ نفدو ، إنو تعالى  إف هللا تعالى أرحع مغ األـ بػلجىا ،

، إف هللا تعالى ػ وىحه رحستو ػ ال ُيعقل أف يكتب عمى إنداف أف يكػف شقيًا محخومًا مقتخًا عميو في وليخحسيع
ال الخزؽ قبل أف يأتي إلى ىحه الجنيا ، وقبل أف يطيخ خيخه مغ شخه ولكشو يكتب عميو ، ما قجـ مغ عسل ، و 
يجبخه عمى عسل ما ، فالسدؤولية ال تكػف إال بالحخية ، وأنت ال تحاسب أحجًا عمى عسل ألدمتو بفعمو ، قاؿ 

 تعالى : 
ـٍ ُمِبيٍغ ﴾ ُمػا َوَآَثاَرُىْع َوُكلَّ َشْيٍء أْحَرْيَشاُه ِفي ِإَما  ﴿ ِإنَّا َنْحُغ ُنْحِيي اْلَسْػَتى َوَنْكُتُب َما َقجَّ

 ﴿َ َنْكُتُب ﴾
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 جؿ عمى الدمغ الحاضخ . فعل ي
ُمػا ﴾  ﴿ َقجَّ

 فعل يجؿ عمى الدمغ الساضي .
 أؼ أف هللا يكتب عمى اإلنداف ما قجـ فعمو مغ أعساؿ ، وليذ العكذ .

 وإذا أصاب اإلنداف شقاء ، أو حخماف ، أو تقتيخ في الخزؽ ، فسغ عسمو ، ومسا كدبت يجاه .
 عشو َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع ِفيَسا َرَوػ َعِغ َّللاَِّ جاء في الحجيث القجسي َعْغ َأِبي َذرٍّ رضي هللا

 َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى َأنَُّو َقاَؿ : 
ًما َفبل َتَطاَلُسػا َيا ِعَباِدي ُكم   ْمُت الط ْمَع َعَمى َنْفِدي َوَجَعْمُتُو َبْيَشُكْع ُمَحخَّ ِإال َمْغ  ُكْع َضاؿ  ))َيا ِعَباِدي ِإنِّي َحخَّ

ا ِعَباِدي ُكم ُكْع َعاٍر ِإال َىَجْيُتُو َفاْسَتْيُجوِني َأْىِجُكْع َيا ِعَباِدي ُكم ُكْع َجاِئٌع ِإال َمْغ َأْشَعْسُتُو َفاْسَتْصِعُسػِني ُأْشِعْسُكْع يَ 
ِل َوالشََّياِر َوَأَنا َأْغِفُخ الح ُنػَب َجِسيًعا َفاْسَتْغِفُخوِني َمْغ َكَدْػُتُو َفاْسَتْكُدػِني َأْكُدُكْع َيا ِعَباِدي ِإنَُّكْع ُتْخِصُئػَف ِبالمَّيْ 

وِني َوَلْغ َتْبُمُغػا َنْفِعي َفَتْشَفُعػِني َيا ِعبَ  َلُكْع َأْغِفْخ َلُكْع َيا ِعَباِدي ِإنَُّكْع َلْغ َتْبُمُغػا َضخِّي َفَتُزخ  اِدي َلْػ َأفَّ َأوَّ
ُكْع َكاُنػا َعَمى َأْتَقى َقْمِب َرُجٍل َواِحٍج ِمْشُكْع َما َزاَد َذِلَظ ِفي ُمْمِكي َشْيًئا َيا ِعَباِدي َلْػ َأفَّ َوآِخَخُكْع َوِإْنَدُكْع َوِجشَّ 

َلُكْع َوآِخَخُكْع َوِإْنَدُكْع َوِجشَُّكْع َكاُنػا َعَمى َأْفَجِخ َقْمِب َرُجٍل َواِحٍج َما َنَقَز َذِلَظ ِمْغ ُمْمِكي  ِعَباِدي َلْػ َأفَّ  َشْيًئا َياَأوَّ
َلُكْع َوآِخَخُكْع َوِإْنَدُكْع َوِجشَُّكْع َقاُمػا ِفي َصِعيٍج َواِحٍج َفَدَأُلػِني َفَأْعَصْيُت ُكلَّ ِإْنَداٍف َمْدَأ َلَتُو َما َنَقَز َذِلَظ ِمسَّا َأوَّ

ِإنََّسا ِىَي َأْعَساُلُكْع ُأْحِريَيا َلُكْع ُثعَّ ُأَوفِّيُكْع ِإيَّاَىا َفَسْغ ِعْشِجي ِإال َكَسا َيْشُقُز اْلِسْخَيُط ِإَذا ُأْدِخَل اْلَبْحَخ َيا ِعَباِدي 
 َوَجَج َخْيًخا َفْمَيْحَسِج َّللاََّ َوَمْغ َوَجَج َغْيَخ َذِلَظ َفبل َيُمػَمغَّ ِإال َنْفَدُو((

 والجعاء مخ العبادة إذا كاف متػافقا مع الكتاب والدشة لحلظ:
عطع وأكـخ وأرحع مغ أف يرخؼ عغ عبجه السؤمغ خيخًا ، أو يدػؽ إليو مريبة إال هللا سبحانو وتعالى أ 

 بالجعاء .
 والسرائب والسحغ والذجائج ىي في غايتيا عبلج رباني لمشفػس السخيزة ، قاؿ تعالى : 

 ُعػَف ﴾﴿ َوَلُشِحيَقشَُّيْع ِمَغ اْلَعَحاِب اأْلَْدَنى ُدوَف اْلَعَحاِب اأْلَْكَبِخ َلَعمَُّيْع َيْخجِ 
فبل تبخأ الشفذ مغ أمخاضيا ؛ مغ الحدج ، والزغيشة ، مغ الحقج والكخاىية ، مغ المـؤ والبخل ، مغ الدخؼ 

 والكبخياء ، مغ الكحب والشفاؽ ، مغ األثخة والجذع .
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ة ال تذفى الشفذ مغ كل ىحه األمخاض ، إال برمتيا باهلل والتجائيا إليو وتػجييا نحػه ، وكمسا كانت الرم
محكسة كاف الذفاء عاجبًل ، ومغ ىشا كانت السرائب والسحغ دافعًا إلى ىحه الرمة السذافية، والجعاء قسة 
ىحه الرمة ، وىػ أعمى مدتػػ مغ مدتػياتيا ، ألف الشفذ تتػجو إلى هللا في الجعاء مغ أعساقيا ، بدبب 

 حاجتيا إليو ، قاؿ تعالى : 
خَّاِء َلَعمَُّيْع َيَتَزخَُّعػَف ﴾ ﴿ َوَلَقْج َأْرَسْمَشا ِإَلى ُأَمعٍ   ِمْغ َقْبِمَظ َفَأَخْحَناُىْع ِباْلَبْأَساِء َوالزَّ

فالجعاء مخ العبادة ، وىػ صمة محكسة باهلل ، ألف دافعو الحاجة السمحة وفي ىحه الرمة تذفى الشفذ مغ 
 أمخاضيا ، وبيحا الذفاء تدوؿ السراب والسحغ لدواؿ مدبباتيا ، قاؿ تعالى : 

ُ َشاِكخًا َعِميسًا ﴾ ُ ِبَعَحاِبُكْع ِإْف َشَكْخُتْع َوَآَمْشُتْع َوَكاَف َّللاَّ  ﴿ َما َيْفَعُل َّللاَّ
 عغ معاذ بغ جبل رضي هللا عشو عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : 

 ))لغ يشفع ححر مغ قجر ولكغ الجعاء يشفع مسا ندؿ ومسا لع يشدؿ فعميكع عباد هللا بالجعاء((
ا يقجر هللا لعبج مريبة مغ أجل تصييخه مغ أمخاضو الشفدية ال يشفع ححر وال ذكاء وال وساشة في دفعيا فحيشس

 وقج قيل في األثخ : 
 ))يؤتي الححر مغ مأمشو((

ولكغ الجعاء وما يشصػؼ عميو مغ صمة وشفاء ، يشفع وحجه في دفع السريبة ، وأية مريبة ، ألف الذفاء قج 
 حرل والجواء قج بصل .
 وفي حجيث آخخ :

 َعْغ َسْمَساَف رضي هللا عشو َقاَؿ : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع : 
)) َعاُء َوال َيِديُج ِفي اْلُعْسِخ ِإال اْلِبخ   ))ال َيُخد  اْلَقَزاَء ِإال الج 

، يجعػ ربو في الخخاء قبل الذجة ،  ولكغ السؤمغ الحؼ فتح هللا بريختو ، فعخؼ ربو وأحبو وقجره حق قجره
وفي الرحة قبل الدقع ، وفي الغشى قبل الفقخ ، ففي ىحا الجعاء سعادة أيسا سعادة ، وفي ىحا الجعاء قخب 
مغ جشاب هللا العالي ، وفي ىحا الجعاء نفحات ربانية ال يعخفيا إال مغ ذاقيا ، وىحا دعاء شكخ ووصاؿ ، 

 ؤمشيغ مغ ىحا القبيل .ولعل دعاء األنبياء وكبار الس
لحلظ فالجعاء في الخخاء معخفة باهلل ، وشكخ عمى نعسائو ، وقخب مغ جشابو والجعاء في الذجة يدتػؼ فيو 

 السؤمغ وغيخ السؤمغ .
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وال تطغَّ أف الجعاء يجب أف يكػف في األمػر الخصيخة بل إف السػدة التي بيغ السؤمغ وربو تجعمو يدألو كل 
 قج روػ ابغ حباف عغ رسػؿ هللا صمػات هللا عميو أنو قاؿ : شيء صغخ أـ كبخ و 

َتُو َحتَّى َيْدَأَلُو اْلِسْمَح ))َعْغ َثاِبٍت اْلُبَشاِنيِّ َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ ِلَيْدَأْؿ َأَحُجُكْع َربَُّو َحاجَ 
 اْنَقَصَع(( َوَحتَّى َيْدَأَلُو ِشْدَع َنْعِمِو ِإَذا

 وقج جاء في الحجيث القجسي عغ أبي ُىَخْيَخَة قاؿ : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع : 
ْنَيا َفَيُقػُؿ َمْغ َذا الَِّحي َيْجُعػِني فَ  ُ َعدَّ َوَجلَّ ِإَلى َسَساِء الج  َب َلُو َمْغ َذا َأْسَتِجي))ِإَذا َبِقَي ُثُمُث المَّْيِل َنَدَؿ َّللاَّ

خَّ  َفَأْكِذَفُو َعْشُو َحتَّى الَِّحي َيْدَتْغِفُخِني َفَأْغِفَخ َلُو َمْغ َذا الَِّحي َيْدَتْخِزُقِشي َفَأْرُزَقُو َمْغ َذا الَِّحي َيْدَتْكِذُف الز 
 َيْشَفِجَخ اْلَفْجُخ((

 ليحا َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع : 
ُ َعَمْيِو((  ))َمْغ َلْع َيْجُع َّللاََّ َغِزَب َّللاَّ

 :ولمجعاء شخوط 
لحلظ : ثقػا بخبكع ، وضعػا عشجه ىسػمكع ، وحػائجكع وال تمتفتػا إلى غيخه ، وال تجعػف دعاء السستغ ، بل 

وعخفػا الشاس  دعاء الػاثق مغ اإلجابة وإذا أردتع عصاء ال يشفح ، وسعادة ال تشقصع ، فاشغمػا أنفدكع بحكخه ،
 بو ، فقج جاء في الحجيث القجسي : 

 ))مغ شغمو ذكخي عغ مدألتي أعصيتو فػؽ ما أعصي الدائميغ((
 وفي حجيث قجسي آخخ : 

 ))ومغ أحبشا أحببشاه ، ومغ شمب مشا أعصيشاه ، ومغ اكتفى بشا عسا لشا كشا لو وما لشا((
 ألرض .غ ، وعساد الجيغ ، ونػر الدساء وامفالجعاء سبلح السؤ 
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 : ىل يخد الجعاء القجر؟ 017الفتػى  -الجعاء مخ العبادة  –العبادات  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ىل يخد الجعاء القجر ؟ 

 الجػاب : 
نعع، شبيب كمية صػرىا وقاؿ البج مغ استئراليا، والسػعج بعج ثبلثة أياـ، جاء السخيس صػرناىا عسمت 

 ىل تدتأصميا ؟
هللا وتاب واستقاـ عمى أمخه كاف ليحا اإلنداف عبلج فمسا شفي ألغي العبلج، فالجعاء يخد فإذا اإلنداف دعا 

 القزاء بشز حجيث رسػؿ هللا وىحا شيء يجعػ إلى الدخور يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

، َعْغ َسْمَساَف َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ  َعاُء  ))َعْغ َأِبي ُعْثَساَف الشَّْيِجيِّ َعَمْيِو َوَسمََّع: ال َيُخد  اْلَقَزاَء ِإال الج 
 َوال َيِديُج ِفي اْلُعْسِخ ِإال اْلِبخ  ((

يشفع مسا ندؿ ومسا ال يشدؿ فادعػ هللا وإف هللا حيي كخيع يدتحي مغ عبجه إذا بدط إليو يجيو أف يخدىسا 
 خائبتيغ.
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 الباب الثالث : العبادات التعاملية

 ل األول : البيوع الفص

 الفصل الثاىي : األجور

 الفصل الثالث : الغزنات

 الفصل الزابع : اخلطبة و اليهاح

 الفصل اخلامط : الزضاع و احلنل

 الفصل الضادظ : الطالم

 الفصل الضابع : اهلبات و اهلدايا

 الفصل الثامً : املواريث

 الفصل التاصع : الكزض و الزبا

 اليذورالفصل العاعز : األمياٌ و 

 الفصل احلادي عغز : الذبائح و األطعنة و األعزبة

 الفصل الثاىي عغز : اللباظ و الشيية

 الفصل الثالث عغز : احلدود و الهفارات و الديات

 الفصل الزابع عغز : أحهاو ملو الينني 

 الفصل اخلامط عغز : أىواع اللَو

 الفصل الضادظ عغز : االحتفاالت الدييية

 ز : عنل املزأةالفصل الضابع عغ
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 الفصل الثامً عغز : التأمني 

 الفصل التاصع عغز : عدة املزأة

 الفصل العغزيً : صلة الزحه

 الفصل احلادي و العغزيً : العنل
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 الفرل األوؿ : البيػع

: ىل يجػز لسػضف شخاء مادة وبيعيا لمذخكة  001الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
 عسل بيا لعمسو بحاجة الذخكة ليا ؟التي ي

 الدؤاؿ: 
صجيقي يعسل في إحجػ الذخكات الخاصة، و ثسة مادة تػزع مغ الجولة بيعًا عمى الذخكات و السعامل حدب 
حجع الذخكة و حاجتيا، ىحه السادة تخدف في الذخكة في الفتخة التي يكػف فييا اإلنتاج الذيخؼ ضعيفًا 

بيات حيث ال مدود ليحه السادة سػػ الجولة، وحاجة الذخكة التي يعسل بيا الستعساليا في فتخة ضغط الصم
صجيقي أكبخ مغ غيخىا، و كمسا عخض عمى الذخكة كسية مغ ىحه السادة تذتخييا مغ الذخكات األخخػ التي 

 فييا العسل أقل حاجة مغ السادة السػزعة.
كة يمي يعسل بيا و يكػف بحلظ حّرل عخض عمى صجيقي كسية مغ ىحه السادة فيل يذتخييا ويبعيا لمذخ 

 ربحًا، أـ يبمغ أصحاب الذخكة بيحا السػضػع لتذتخييا الذخكة مغ األخخػ مباشخة ؟ 

 الجػاب: 
 البج أف يكػف ذلظ بسعخفة إدارة الذخكة ماداـ مػضفا فييا.

 

 : ما حكع العسل في محل يبيع الخسػر ولحع 002الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الخشديخ ؟

 دؤاؿ: ال
 أحب أف أساؿ عغ العسل في ببلد الغخب)بخيصانيا(.

أنا شالب أتيت إلى بخيصانيا لتحزيخ رسالة الساجدتيخ، فعسمت لتغصية بعس السراريف الجراسية، أما 
بالشدبة لمعسل إني أعسل في محل بيتدا أقـػ بتػصيل الصمبات إلى السشازؿ، صاحب ىحا السحل مدمع بعس 

 و حبلؿ، والبعس اآلخخ غيخ محبػح بالصخيقة اإلسبلمية ؛ مع العمع أنة ال يبيع لحع الخشديخ. مشتجات
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وأعسل في محل بقالو )سػبخ ماركت صغيخ(ىحا السحل لذخز غيخ مدمع مع العمع أف جسيع السحبلت 
بالشدبة لمسحل التجارية في ىحه الببلد تبيع السجبلت الخميعة، ولحع الخشديخ وبعزيع يبيعػف الخسػر، أما 

الحؼ أعسل فيو فأنو يبيع بعس السجبلت الخميعة ولحع الخشديخ فدؤالي اليظ يا شيخ ما حكع العسل فى ىحا 
 السحل ؟.

 الجػاب: 
 .ال يجػز

 

 : ىل ىشالظ ندبة محجدة لمخبح ؟ 003الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
خ السدتشجات والصابعات الكبيخة السدتخجمة بالجامعات والسعاىج أنا أتاجخ باألحبار الخاصة بآالت ترػي

والسجارس والسصابع ولجؼ شخكة ىشا باإلمارات، أستػرد مغ الياباف ونبيع األسػاؽ السختمفة محمّيًا بجبي 
 وبالخارج ألفخيقيا والجوؿ السجاورة.

 ف ندبة الخبح مفتػحة ؟ ىل ىشاؾ بالذخع مغ ندبة محجدة إلضافتيا عمى التكمفة كخبح صافي، أـ أ

 الجػاب: 
 ال يػجج تحجيج، والجذع والخبح الفاحر ضمع، وعمى البائع أف يحب لمذارؼ ما يحب لشفدو.
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مجعاية لرالح : ىل يجػز ترشيع حقائب ل 004الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
 مجيخية اليانريب ؟

 دؤاؿ: ال
ب، شمبت مشي إحجػ السؤسدات )ليا عجة مجيخيات( ترشيع حقائب اعسل في مجاؿ تجارة و ترشيع الحقائ

لمجعايو و مغ ثع أرسمت لي الصبعو التي تخيجىا و كانت إلحجػ مؤسداتيا وىي مجيخية اليانريب، ىل يجػز 
 .لي أف أسمسيا الحقائب)عمسًا أنيا ستكػف السخة األولى و األخيخة إف شاء هللا( 

 الجػاب: 
 القخآنية في التعامل بيغ الشاس ,قػلو تعالى  مغ أوضح وآكج القػاعج

ْثِع َواْلُعْجَواِف َواتَُّقػا َّللاََّ ِإفَّ َّللاََّ   َشِجيُج اْلِعَقاِب﴾﴿ َوَتَعاَوُنػا َعَمى اْلِبخِّ َوالتَّْقَػى َوال َتَعاَوُنػا َعَمى اأْلِ
 (2)السائجة: مغ اآلية

وإعانتو بأؼ شكل مغ األشكاؿ , مباشخا كاف أو غيخ فكل مغ عرى هللا وتجاوز حجوده ,ال تجػز مؤازرتو 
 ! ومغ يتق هللا يجعل لو مخخجا.          مباشخ ,ومغ فعل كاف لو كفل مغ اإلثع ,فبل تفعل...

 

: ما حكع شفخة الجخػؿ لمبخامج ليربح سعخ  005الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
 امل بالبخنامج ضسغ اإلمكانيات ؟التع

 اؿ: دؤ ال
مشدػخ مغ بخنامج محاسبي بعج فظ شفخة الجخػؿ لمبخنامج عغ شخيق اإلنتخنت  C.Dأسألكع عغ عسمية أخح 

ؿ.س. وليذ  16000وبحلظ يربح البخنامج بستشاوؿ يجؼ بجوف دفع قيسة البخنامج والتي ترل لحجود 
 بأسخع وقت مسكغ وجداكع هللا بإمكاني شخاء البخنامج مغ الذخكة األـ..لغمػىع بالسبمغ.. فأفيجوني أفادكع هللا

 .خيخًا والدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو
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 الجػاب: 
ال يجػز ذلظ ألف فيو اعتجاءا عمى حق الذخكة الرانعة.ولعمظ ال تدتغخب إذا قمت لظ:لػ أف سؤالظ كاف 

, وخاصة أنو نتاج  يحػؼ مػاد ديشية شخعية , ألفتيتظ بالجػاز. ألف العمع الذخعي ال يجػز احتكاره CDحػؿ 
عمساء أمػات , بحلػه لؤلمة دوف عػض فبل يجػز ألحج احتكاره والستاجخة بو ,ولو أف يأخح تكاليف جيجه في 

 اإلعجاد فقط...ىحا رأؼ وىشاؾ آراء مخالفة وكل يعسل باجتياده.

 

في معسل إلنتاج التبغ : ىل يجػز العسل  006الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الجخاف ؟و 

  دؤاؿ: ال
سسعت أف عجد مغ العمساء األفاضل قج حّخـ التجخيغ وأيزا كخه أو حـخ بيعو وأنا أعسل مػضف في معسل 
إلنتاج الدجائخ الػششية التابع لمحكػمة فيل عسمي ىشالظ حخاـ حيث أعسل عمى خط اإلنتاج. وما حكع العسل 

ي قدع مخاقبة الكاميخات مثبًل. وأيزا ىشالظ حرة لكل في نفذ السعسل ولكغ ليذ في القدع اإلنتاجي وإنسا ف
 عامل تداوؼ ثبلث كخوزات شيخيا تعصى مقابل سعخ رمدؼ فيل بيعيا إلى الباعة حخاـ. 

 الجػاب: 
كل ما يترل بالحخاـ ىػ حخاـ فاستبخؼء لجيشظ. وإف كاف الكثيخوف يجادلػف بالباشل ويقػلػف ال يػجج دليل 

لتجخيغ...والجػاب أف التجخيغ يحـخ شخعا مغ وجييغ: مغ أنو إضاعة لمساؿ دوف في القخآف والدشة يحـخ ا
فائجة أو مشفعة...ومغ أنو إضخار بالرحة...فيل مغ عاقل في العالع مدمع أو غيخ مدمع يسارؼ ويجادؿ في 

 ىحا...؟
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تعمع بخامج مدخوقة وأنت  : ىل يجػز استخجاـ 007الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
 بحلظ ؟

  دؤاؿ: ال
أرجػ مغ حزختظ يا شيخشا الجميل إفادتي بسا يمي: يػجج عمى االنتخنت مػاقع تػفخ بخامج كاممة معطسيا أو 

حبلؿ أـ حخاـ؟؟؟ سأشخح لظ  ربسا كميا يكػف مدخوقا، فيل استخجامشا نحغ مدتخجمي الشت ليحه البخامج
تدتصيع تحسيميا عمى جيازؾ مغ السػقع األصمي لمذخكة ؛ ىحه البخامج تكػف ممكا ألصحابيا أؼ انظ قميبل

السشتجة لمبخنامج كتجخبة لتدتصيع اف تذاىج البخنامج وتجخبو عسميا، وتكػف ندخة التجخبة ىحه مثل الشدخة 
األصمية تساما إال انو ربسا ال تعسل بعس ميداتيا او تعسل جسيع ميداتيا ولكغ لفتخة تجخبة معيشة )شيخ مثبل( 

بظ يجب اف تذتخيو وإال يسدح نفدو او تطل السيدات السعصمة كسا ىي)وعادة ما تكػف ىحه السيدات فإف أعج
مغ أساسات وجػد البخنامج(... عشج شخائظ لمبخنامج بػاسصة بصاقة ائتساف ماستخ كارد مثبل يربح البخنامج 

مدل لتدتصيع تدجيل % وذلظ بإعصائظ مغ الذخكة السشتجة اسع مدتخجـ ورقع متد100لظ وبسالظ ويعسل 
البخنامج.... ما يفعمو اصحاب ىحه السػاقع انيع يقػمػف بإعصائظ اسع مدتخجـ ورقع متدمدل جاىد مدخوؽ 
مغ أحجىع وربسا يعصػنظ رقع ماستخ كارد مدخوؽ ايزا لتدتصيع شخاء اسع مدتخجـ ورقع متدمدل.. او 

ذتخيو ) في حالة كاف البخنامج يعسل جسيعو يعصػؾ ممف لكدخ السجة التي يعصيظ اياىا البخنامج قبل اف ت
ولكغ لفتخة تجخبة محجدة بعجة اياـ( ويطل البخنامج يعسل لجيظ وال يسدح نفدو ألف ىحا السمف السحكػر قج 
احبط ىحه السيدة السػضعة لكي تذتخيو وال يطل مجانا... سامحشي يا شيخ أشمت عميظ باقي شق صغيخ مغ 

يػجج حقػؽ لمشذخ )حيث ال يػجج دولة( لحلظ تجج تجار الكسبيػتخ والبخامج  الدؤاؿ نحغ ىشا في فمدصيغ ال
انيع يقػمػف بذخاء بخنامج اصمي مخة واحجة وندخو مئات السخات ومغ ثع بيعو بأرخز األثساف حيث يبيعػف 
حج مغ االسصػانة الػاحجة التي تكػف مميئة بسختمف البخامج بحػالي دوالر واحج وربسا يكػف بخنامج أصمي وا

دوالر وربسا اكثخ بكثيخ... وال يػجج امامشا غيخ تمظ البخامج )السشدػخة بصخيقة غيخ  100تمظ البخامج يداوؼ 
% مغ الشاس ىشا وانا 99شخعية شبعا ( فيل يجػز استخجاميا ألنشا مزصخوف... وال اخفي عميظ يا شيخ 

شخائيا عغ شخيق االنتخنت ببصاقة ائتساف  مشيع ندتخجميا وال نجج غيخىا اال اف ندافخ لمخارج لذخائيا او
يقيا وبالشدبة لذخائيا عغ شخيق االنتخنت صعبة وربسا مدتحيمة ألنظ اصبل ال تسمظ بخامج تفتح عغ شخ 

  .االنتخنت لذخاء بخامج اصمية
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وىل يجػز لي استخجاـ جياز ليذ لي يدتخجـ تمظ البخامج وربسا ىؤالء التجار يدتخجمػف البخامج السدخوقة 
 أصبل كسا ذكخت سمفا في الذق االوؿ ويبيعػىا أرجػ افادتي اييا الذيخ الكخيع الفاضل الدبلـ عميكع .

 الجػاب: 
أنا أفتي بجػاز فظ البخامج العمسية اإلسبلمية وندخيا وتجاوليا بأسعار رخيرة ألف عمع الجيغ ال يجػز 

امج الجيشية مغ إنتاج عمساء بحلػا عمسيع احتكاره ألحج بل يجب بثو في الشاس، وبخاصة أف معطع مػاد البخ 
لمشاس مجانا .فكيف يجػز لغيخىع احتكاره...؟ مع التأكيج عمى حخمة اإلتجار بحلظ وجعمو شخيقا 
لمتكدب...أما البخامج األخخػ غيخ الجيشية فبل أفتي باإلتجار بيا مغ غيخ إذف أصحابيا، أما استخجاميا 

 فيةشخريًا دوف االتجار بيا فيي قزية خبل

 

 ىل مبجأ الفخاغ حبلؿ أـ حخاـ ؟ : 008الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
كاف والجؼ يعسل مع جّجؼ الحؼ يسمظ محبًل تجاريًا في سػؽ الجسعة في دمذق, وتع استسبلؾ السحل مقابل 

الػرثة ىحه األسيع  أسيع في تشطيع جشػب الذيخ محي الجيغ. وعشجما تػفي جّجؼ قبل عذخيغ عامًا باع
ليتقاسسػا اإلرث, وبقي والجؼ يدتثسخ السحل بسػافقة إخػتو وكاف يجفع إيجار السحل لسحافطة دمذق عمسًا أف 
عقج اإليجار ىػ باسع الػرثة مجتسعيغ. ومشح سشة مخض والجؼ ولع يعج يخخج مغ البيت, فقخرُت أف أفخغ 

كي يترخؼ بالسحل كسسثل لمػرثة. وقج عخض عسي السحل مغ البزاعة وأف أعصي مفتاح السحل لعّسي ل
السحل لمتدميع وجاءه زبػف بسبمغ مميػف وأربعسائة ألف ليخة سػرية. وقج قخرت أف ال يأخح والجؼ نريبو مغ 
ىحا السبمغ لطشي أنو ال يجػز ولخغبتي في تعػيس الػرثة عغ تمظ الفتخة الصػيمة التي استثسخ أبي فييا 

جؼ أف نأخح السبمغ ونعصيو ألختي الغيخ متدوجة ليعيشيا في مدتقبل حياتيا, إضافة أف السحل, بيشسا يخغب وال
 الػرثة يخفزػف تقاسع نريب والجؼ. والدؤاؿ:

 ىل مبجأ الفخاغ حبلؿ أـ حخاـ ؟ -
إذا كاف الفخاغ حخامًا فساذا نفعل بالسبمغ ؟ ىل ندتصيع إعصاءه ألختي عمى سبيل الرجقة عمسًا أف والجؼ  -
 تصيع اإلنفاؽ عمى أختي وليذ ليا مػرد وأنا أنفق عمييا وعمى أبي وأمي ؟ال يد
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 الجػاب: 
مػضػع الفخاغ ,مػضػع كثخ فيو الخبلؼ والكبلـ ,وزاد مغ ذلظ عسـػ البمػػ بو وضغط الػاقع.وال يػجج نز 

 خاص يعتبخ فاصبل في السدألة.وإنسا تشاقر عمى ضػء نرػص عامة, كقػلو تعالى

 ..﴾ا الَِّحيَغ آَمُشػا ال َتْأُكُمػا َأْمَػاَلُكْع َبْيَشُكْع ِباْلَباِشِل ِإالَّ َأْف َتُكػَف ِتَجاَرًة َعْغ َتَخاٍض ِمْشُكْع..﴿ َيا َأي يَ 
 (29)الشداء: مغ اآلية

فبل يتحخؾ الساؿ بيغ الشاس إال مقابل عخض )بزاعة( أو مشفعة كاالستئجار.أما أف يؤخح الساؿ أو يعصى 
( ..أو مشصقتو التجارية..أْو..أو..سي أو معشػؼ ليذ بيج اإلنداف أو مغ صشعو )كدسعة السحلمقابل شيء وى

فيشا وجو الحخمة ,إذ يربح الفخاغ ماال أخح بغيخ حق ودوف مقابل.وىحا ما نبو إليو الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص بقػلو: )مغ 
أحجكع ماؿ أخيو السدمع ؟ ( وفي رواية  باع ثسخا فأصابتو جائحة فبل يأخح مغ ماؿ أخيو شيئا عبلـ يأكل

وإذا كثخت األقػاؿ وتذعبت كسا ،  لمحجيث قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )أرأيت إذا مشع هللا الثسخة بع يدتحل أحجكع ماؿ أخيو ؟ (
ات استبخأ لجيشو ذكخت آنفا , فأقل ما يشبغي أف نعتبخ الفخاغ مغ الستذابو والخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ:) فسغ اتقى الذبي

وعخضو، ومغ وقع في الذبيات وقع في الحخاـ "". وفي حجيث آخخ: )اجعمػا بيشكع وبيغ الحخاـ ستخة مغ 
 الحبلؿ، مغ فعل ذلظ استبخأ لجيشو وعخضو(.

وىشاؾ مغ أجازه، ولظ أف تعػد إلى كتب ،  أخحه وال إعصاؤه أحجا.وهللا أعمعوإذا اعتقجت حخمة الساؿ لع يجد 
 . األورع تأخح باألحػطالفقو، و 

 

: ندسع عغ مدألة التػرؽ ، فسا ىي ، وما  009الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حكسيا؟

 دؤاؿ: ال
 ندسع عغ مدألة التػرؽ ، فسا ىي ، وما حكسيا ، وكاف لجؼ إجابتاف مغ مػقعيغ مختمفيغ:

 الجػاب األوؿ :
 -ى رسػؿ هللا ، وبعج:بدع هللا ،والحسج هلل ، والربلة والدبلـ عم

التػرؽ ىػ أف يذتخؼ اإلنداف سمعة ما بثسغ مقدط ثع يبيعيا إلى شخز غيخ الحؼ باعيا لو بثسغ حاؿ أقل 
  .ليو؛ ولعجـ وجػد مغ يخضى بإقخاضومغ الثسغ الحؼ اشتخاىا بو ليحرل عمى الساؿ؛ لحاجتو إ
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صيانة السخء عغ سؤاؿ الشاس، وألف أغمب الشاس  وىحه السدألة اختمف فييا العمساء، والخاجح جػازىا، ألف فييا
صاروا ال يقخضػف؛ ألنيع إما محتاجػف لسا بأيجييع مغ الساؿ، وإما ال ماؿ ليع، وإما لذحيع، أو خػفيع مغ 
عجـ القزاء، ويذتخط في جػاز التػرؽ أف يبيع السذتخؼ الدمعة إلى شخز ال يعخفو البائع، وأف ال يصمع 

يتو مغ شخاء الدمعة، فإف تع السػضػع بتشديق بيغ السذتخؼ والبائع كأف دلو البائع عمى السذتخؼ البائع عمى ن
 مذتخ يذتخؼ مشو، أو اشتخاىا ىػ مشو كاف ىحا بيعا صػريا مسا يجعمو ربا حخاما. 

 -:-رحسو هللا -يقػؿ الذيخ ابغ العثيسيغ
سمعة بثسغ مؤجل، ثع يبيع الدمعة عمى التػرؽ ىػ أف يحتاج اإلنداف إلى دراىع وال يجج َمغ يقخضو فيذتخؼ 
 شخز آخخ غيخ الحؼ اشتخاىا مشو، فيحه ىي مدألة التػرؽ.

وقج اختمف العمساء رحسيع هللا في جػازىا، فسشيع َمغ قاؿ: إنَّيا جائدة؛ ألف الخجل يذتخؼ الدمعة ويكػف 
 غخضو إمَّا عيغ الدمعة وإمَّا عػضَيا وكبلىسا غخض صحيح.

اؿ: إنيا ال تجػز؛ ألف الغخض مشيا ىػ أخح دراىع بجراىع ودخمت الدمعة بيشيسا تحميبًل، ومغ العمساء َمغ ق
وتحميل السحـخ بالػسائل التي ال يختفُع بيا حرػؿ السفدجة ال ُيغشي شيئًا. وقج قاؿ الشبي صمى هللا عميو 

 «.إنَّسا األعساؿ بالشيَّات، وإنسا لكل امخأ ما نػػ »وسّمع: 
 لة التػرؽ ىحه ىػ اختيار شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية، وىػ رواية عغ اإلماـ أحسج.والقػؿ بتحخيع مدأ

 (.5/801« )تيحيب الدشغ»بل جعميا اإلماـ أحسج في رواية أبي داود مغ العيشة كسا نقمو ابغ القيع في 
 ولكغ نطخًا لحاجة الشاس اليـػ وقمَّة السقخضيغ يشبغي القػؿ بالجػاز بذخوط: 

 جًا إلى الجراىع، فإف لع يكْغ محتاجًا فبل يجػُز كسغ يمجأ إلى ىحه الصخيقة ليجيغ غيخه.ػ أف يكػف محتا 1
مع، فإف تسكغ مغ الحرػؿ عمى  2 ػ أف ال يتسكَّغ مغ الحرػؿ عمى الساؿ بصخٍؽ أخخػ مباحة كالقخض والدَّ

 الساؿ بصخيقة أخخػ لع تجد ىحه الصخيقة ألنَّو ال حاجة بو إلييا.
با مثل أف يقػ ؿ: بعتظ إيَّاىا العذخة أحج عذخ أو نحػ ذلظ،  ػ أف ال يذتسل 3 العقج عمى ما يذبو صػرة الخِّ

، نقل عغ اإلماـ أحسج أنو قاؿ في مثل ىحا: كأنو دراىع بجراىع  فإف اشتسل عمى ذلظ فيػ إمَّا مكخوه أو محـخ
ة الدمعة ومقجار ربحو ثع يقػؿ ال يرّح. ىحا كبلـ اإلماـ أحسج. وعميو فالصخيق الرحيح أف يعخؼ الجائغ قيس

 لمسدتجيغ: بعتظ إيَّاىا بكحا وكحا إلى سشة. 
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ػ أف ال يبيعيا السدتجيغ إال بعج قبزيا وحيازتيا؛ ألف الشبي صمى هللا عميو وسّمع نيى عغ بيع الدمع قبل  4
التػرؽ متػجٌو كيبل  أف يحػزىا التجار إلى رحاليع. فإذا تسَّت ىحه الذخوط األربعة فإف القػؿ بجػاز مدألة

يحرل تزييٌق عمى الشاس. وليكغ معمػمًا أنَّو ال يجػز أف يبيعيا السدتجيغ عمى الجائغ بأقل مسا اشتخاىا بو 
 بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ.

 وهللا أعمع.
 الجػاب الثاني :
 :األخ الكخيع 

 الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو 
زيادة في الثسغ ,ثع يبيعيا نقجا بثسغ أقل ليحرل عمى ماؿ بيغ التػرؽ أف يذتخؼ اإلنداف سمعة إلى أجل مع 

يجيو ,وسسيت كحلظ ألف اإلنداف اليخيج مغ ىحه السعاممة الدمعة وإنسا يخيج الَػِرؽ )يعشي الفزة ( إشارة إلى 
الثسغ. ونقل ابغ تيسية عغ عسخ بغ عبج العديد تحخيسيا في قػلو )أخية الخبا ( وأجازىا بعس العمساء مع 

 الكخاىة ,واألرجح تحخيسيا ,السيسا وأف فييا زيادة في الثسغ مغ أجل الدمغ وىػ عيغ الخبا. 
 وجداكع هللا عشا كل خيخ

 الجػاب:
االختبلؼ يجور بيغ الخصإ والرػاب ,ألف الحق واحج  و )كل يؤخح مغ قػلو ويتخؾ ,إال صاحب ىحا القبخ (

 اليتعجد , وعمى اإلنداف أف يتحخػ.
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دراعية )) : ما حكع مذخوعية بيع األراضي ال 010الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -ى الفتاو 
 اإلصبلح الدراعي (( ؟

 دؤاؿ: ال
 أريج أنا أسئل سؤاؿ حػؿ مذخوعية ارض اإلصبلح الدراعي حػؿ التسمظ والبيع والذخاء. 

 الجػاب: 
 ال دخل لظ بساضي األرض.

 

السدسػح فييا بالذخع في : ما ىي ندبة الخبح  011ى الفتػ  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
 البيع ؟

 دؤاؿ: ال
 أضعاؼ ىل يجػز ؟.3اذا كاف مخبح القصعة يعادؿ رأس الساؿ ب

 الجػاب: 
مع أنو ال يػجج في نرػص الجيغ ما يحجد ندبة األرباح واألسعار...لكغ ىشاؾ حجيث يعتبخ أصبل أصيبل 

 ) ال يؤمغ أحجكع حتى يحب ألخيو ما يحب لشفدو ( وىحا يحتع عمى كل بائع، في ىحه السدائل وىػ قػلو ملسو هيلع هللا ىلص
 وىػ يعقج صفقة، أف يزع نفدو مكاف السذتخؼ ويعاممو كسا يحب أف ُيعاَمل لػ كاف مكانو.
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أي تجارة الحىب  -: ىل في شخاء الحىب وبيعو  012الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ي ؟مانع شخع -

 دؤاؿ: ال
ليخة سػرية وعشج ارتفاع الثسغ أريج  90000مثبًل بسبمغ  18غخاـ مغ الحىب السدتعسل عيار  100أريج شخاء 

بيع ىحه الغخامات بالميخة الدػرية ىل في ىحه التجارة أؼ مانع شخعي؟ أرجػا مشكع ارشادؼ إلى كتاب أو مػقع 
 .ييتع بذكل تفريمي ومعاصخ عغ أحكاـ تجارة الحىب ؟

 الجػاب: 
 ال حخج في ذلظ بذخط أف تكػف السعامبلت نقجا. وكل كتب الفقو تتشاوؿ ىحا السػضػع.

 

 ذخط الجدائي في البيع والذخاء ؟: ىل يجػز ال 013الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ألف ليخة سػرية  100غ قست ببيع مشدلي وبعج كتابة العقج وبخضى الصخفيغ كتب في العقج شخط جدائي مبم

يتػجب دفعيا الحؼ يقـػ بفدخ العقج والخجػع عغ البيعة وبالفعل قاـ الذارؼ بالخجػع عغ البيعة وفدخ العقج 
 .فيل لي شخعا أف أأخح السبمغ أـ ال ودمتع 

 الجػاب: 
غ أقاؿ مدمسا أقاؿ هللا عثختو إف كاف فدخو لدبب مقبػؿ وقاىخ فاألولى إقالتو عسبل بحجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص )م

 يـػ القيامة ( واإلقالة ىي قبػؿ نكػلو عغ البيع دوف مقابل.
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: اشتخي القسح وقت الحراد وأحفطو حتى  015الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يحيغ الدرع ألبيعو ديشًا إلى الحراد التالي ما ىػ حكع ىحا العسل ؟

  دؤاؿ: ال
ؿ.س/ واحفزو في بيتي حتى 10اشتخؼ القسح وقت الحراد الذيخ الدادس بدعخ الكيمػ/ ػ أنا تاجخ قسح 1

ؿ.س/ ماىػ حكع ىحا  15يحيغ الدرع في شيخ تذخيغ الثاني ألبيعو ديشًا إلى الحراد التالي بدعخ الكيمػ /
 العسل ؟ 
كتب بحلظ عقج شغ مغ القسح وقت حراده وا1ؿ.س/ مقابل 7000ػ يأتيشي الخجل يصمب مااًل فأعصيو/  2

شغ القسح عشج 1بيع أشيج عميو شاىجيغ وأحجد فيو وقت معمـػ وكيل معمـػ ومػاصفات أخخػ ] مبلحطة سعخ
 ؿ.س/ ما ىػ حكع ىحا العسل ؟10000الحراد/ 

 الجػاب: 
  ىحه السعاممة في الدؤاؿ الثاني تدسى الدمع، وىي مسا أجازه الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولكغ بتصبيق شخوشيا .

 أما السعاممة في الدؤاؿ األوؿ فالديادة في الثسغ مغ أجل الدمغ ربا .

 

: اعسل تاجخ إذا جاءني زبػف يصمب بزاعة  016الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
بساركة ما فأعصيتو بزاعة بشفذ مػاصفات البزاعة السصمػبة ولع اقل لو أف ىحه البزاعة 

 ذتو ؟غيخ ماركة . فيل أكػف غذىي 

 دؤاؿ: ال
اعسل تاجخ إذا جاءني زبػف يصمب بزاعة بساركة ما فأعصيتو بزاعة بشفذ مػاصفات البزاعة السصمػبة 

 ولع اقل لو أف ىحه البزاعة ىي غيخ ماركة . فيل أكػف غذذتو ؟ .

 الجػاب 
 ال بج أف تعمسو بالحقيقة .
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 لحىب بالجيغ إلى اجل محجد ؟يع ا:ىل يجػز ب 017الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز بيع الحىب بالجيغ إلى اجل محجد ؟.

 الجػاب: 
 .ال يجػز

 

 ما حكع بيع السقػيات الجشدية ؟ : 018الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
جلية مع أنشي بعت الكثيخ ما حكع بيع السقػيات الجشدية )الفياغخا( والػاقي الحكخؼ و السذيي الجشذ في الري

مشو ولكششي ال أعمع إف كاف السذتخؼ يدتعسمو في السذخوع أوال و إذا كاف حخاما ماذا أفعل لكي أكفخ عغ 
 ذنبي ؟. 

 الجػاب: 
 إذا كانت ىحه يدتخجميا األزواج فبل حخج ، وليذ مصمػبًا مشظ أف تحقق مع السذتخؼ 
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دؿ إلندانة محتاجة مغ حكع شخاء مش : ما 019 الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الفػائج؟

 دؤاؿ: ال
ما حكع شخاء بيت لسحتاجة مغ فػائج مبمغ وضع في بشظ في فخندا حيث كاف البشظ مغمق لفتخة واألمػاؿ 
محجػبة وبعج أف حرمشا عمى األمػاؿ كانت متدايجة بالفائجة فقسشا بذخاء بيت إلندانة ال تسمظ بيت فسا حكع 

 لبيت ىل ىػ مغ مرجر حبلؿ أـ ال ؟.ىحا ا

 الجػاب: 
التعامل مع البشػؾ بالفائجة حخاـ وال يخفف تمظ الحخمة، استعساؿ الفػائج في عسل خيخ. أما السخأة السدتفيجة 

 فبل حخمة عمييا.

 

: كيف تكػف العبلقة بيغ السخأة والبائع مغ حيث  020الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الذخاء؟

 دؤاؿ: ال
 مغ أرادت شخاء شيء ىل تتكمع مع البائع أو تصمب مشو أف يخاعييا ؟

 الجػاب : 
اذا كاف ىشاؾ أخت كخيسة تخيج أف تذتخؼ شيئًا ، فكاف سعخه ديشاريغ ، وججت الدمعة غالية فقالت لمبائع : 

 لساذا قمبظ قاس عميشا ؟ 

 ي َقْمِبِو َمَخٌض ﴾﴿ َفبَل َتْخَزْعَغ ِباْلَقْػِؿ َفَيْصَسَع الَِّحي فِ 
 ماداـ الكبلـ عاديًا ال يػجج شيء إشبلقًا ، سعخه ؟ شكخًا ، ونسذي فقط : 

 ﴿ َفبَل َتْخَزْعَغ ِباْلَقْػِؿ َفَيْصَسَع الَِّحي ِفي َقْمِبِو َمَخٌض ﴾
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 مسكغ أف يكػف ىشاؾ كبلـ ، لكغ يشبغي أف يكػف الكبلـ مشزبصًا ، جادًا ، ال يػجج رخاوة بالرػت و ال
 تشغيع : 

﴾  ﴿ َوِإَذا َسَأْلُتُسػُىغَّ َمَتاعًا َفاْسَأُلػُىغَّ ِمْغ َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػِبِيغَّ

  

: ىل يػجج في اإلسبلـ اقتراد إسبلمي في  021الفتػى  -البيػع  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الساضي والحاضخ؟

 دؤاؿ: ال
 ـ اقتراد إسبلمي في الساضي والحاضخ؟ ىل يػجج في اإلسبل

 الجػاب : 
شبعًا، في الجيغ أشياء فييا نز بالتحخيع، ونز بالتحخيع مع الكخاىية، ونز باإلباحة، ونز باالستحباب ، 
ونز بالدشية، ونز بالفخض، أؼ شيء بالحياة بيغ فخض باألداء، بيغ سشة مؤكجة، سشة غيخ مؤكجة، 

، تحخيسًا، حخاـ، كل شيء هللا عد وجل تخكو رحسة بشا، جمدت عمى األرض، استحباب مباح، مكخوه تشديياً 
عمى كخاسي، لبدت كشدة سادة، ممػنة، مخصصة، مخبعات، بيزاء، سػداء، ىحه أشياء ما دخمت بالتذخيع، 
ىحه مغ رحسة هللا عد وجل، إذا سكت هللا عد وجل عغ أشياء عميشا أال نبحث عشيا كسا فعل بشػ إسخائيل في 
البقخة حتى كانت بقخة نادرة ججًا، ىشاؾ أشياء أمخنا بيا، أشياء نييشا عشيا، أشياء تخكت مباحة، كل شيء 

 مباح اجعمو مباحًا دوف أف تجخل الجيغ.
االقتراد اإلسبلمي مغ أيغ جاء؟ مغ السػارد الحبلؿ، ال يػجج ربا في اإلسبلـ، ال يػجج أعساؿ محخمة تجمب 

، االقتراد أمػااًل كثيخة، اآلف في  العالع سياحة جشدية أساسيا الدنا، ىحا في اإلسبلـ مسشػع، كل شيء محـخ
، يشبع مغ التذخيع اإلسبلمي قػاعج في  اإلسبلمي متعمق بأشياء مدسػح بيا ومباحة، وكل شيء ربا محـخ
إذا كاف كدب الساؿ وإنفاؽ الساؿ، القػاعج ىي االقتراد اإلسبلمي، أؼ ىحه الدمعة ىشاؾ عخض وىشاؾ شمب 

ىشاؾ احتكارًا اختمف الػضع، البزاعة معخوضة لمبيع دائسًا الدػؽ يحجد سعخىا عمى العخض والصمب، إذا 
  .كاف ىشاؾ احتكارًا يختفع الدعخ كثيخاً 
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ىشاؾ أكثخ مغ خسديغ معرية في كدب الساؿ، إذا استقاـ اإلنداف وابتعج عغ كل السعاصي صار الدعخ 
بالعخض والصمب، إذا كاف ىشاؾ بزاعة مشع بيعيا، أو فييا كحب، أو تجليذ،  شبيعيًا، صار الدعخ متعمقاً 

اختمف الػضع، اإلنداف عشجما يدتقيع يجج اقترادًا شبيعيًا، متكافئًا متػازنًا، ىشاؾ عخض و شمب والحاجات 
 مؤمشة.
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 الفرل الثاني : األجػر

يجػز استخجاع ماؿ اغترب مشي بصخؽ  : ىل 001الفتػى  -األجػر  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ممتػية ؟

 دؤاؿ: ال
ألف ليخة  35سيجؼ الفاضل ، وقع عمي ضمع مغ الذخكة بسبمغ مغ الساؿ لع يعصػني إياه وىػ يبمغ حػالي 

 سػرية. 
 ىل يجػز يا سيجؼ الكخيع أف أخخج ىحه األمػاؿ بذكل غيخ مباشخ مغ الذخكة ؟.

 مثبًل:
 كة أو استخجـ أغخاض الذخكة ) تميفػف ، كسبيػتخ( كي أعػض ىحا السبمغ. كأف أشبع أوراؽ مغ ماؿ الذخ 

عمسًا وإني أقدع باهلل العطيع بأف الطمع قج وقع فعبًل الخجاء أجيبػني بأسخع وقت مسكغ فأنا في شجة الحيخة و 
 اإلحباط.

 الجػاب: 
 ال يجػز ذلظ.

 .سشظ وال تخغ مغ خانظ ألف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ أد األمانة إلى مغ ائت
 .وحيغ يثبت لظ حق عشجىع فمظ أف تصمبو وفق الصخؽ السذخوعة

 

ػز : ىل يجػز فدخ العقج لدبب ما وىل يج 002الفتػى  -األجػر  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لمصخؼ اآلخخ أخح ما دفع لو ؟

  دؤاؿ: ال
األجخ ، وبعج فتخة جاء ىحا الذخز  إذا استأجخ شخز مشذجًا ليشذج لو في حفمة زفاؼ ، وأعصاه دفعة مغ

 واعتحر مغ السشذج ألنو اتفق مع مشذج غيخه فيل يشفدخ عقج الجارة في ىحه الحالة ؟ 
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 وعميو ىل يحق لمسشذج أف ال يعيج ليحا الذخز مبمغ الساؿ الحؼ دفعو لو كجفعة ؟
 مبلحطة: 

ؾ عحر لمسدتأجخ ، وال يحق لو السصالبة قخأت في كتاب السبدػط لمدخخدي أف العقج ال يشفدخ إذا لع يكغ ىشا
 بسا عّجل مغ أجخ نخجػ مغ حزختكع التفريل.

 الجػاب: 
 ال يجػز لو أخح ما عجل لو مغ األجخة..

 

 : سؤالي عغ تعػيس العسل ؟ 003ى الفتػ  -األجػر  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ليخة وتدايج خبلؿ الدت سشػات  6000سشػات بجأ راتبي بسبمغ  6عسمت عشج شخز في ورشة مجة قجرىا 

ليخة وعخض عمي عسل افزل واريج أف اتخؾ العسل الدابق فيل يحق لي في الذخع أف  12000حتى اصبح 
 .آخح مشو تعػيس وكع يكػف التعػيس في حاؿ السذخوعية

 الجػاب: 
ت , وكحلظ مقجار أمخ التعػيس مبشي عمى االتفاؽ بيشظ وبيغ مغ تعسل عشجه ,والتخاضي أصل في السعامبل

 التعػيس.
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عغ : ىل يجػز أف يتقاضى شبيب عسػلة  004الفتػى  -األجػر  -السعامبلت  -الفتاوى 
 إرساؿ مخضى لصبيب مختز آخخ ؟

 دؤاؿ: ال
أنا شبيب أرسل أحيانا: بعس السخضى إلى شبيب جيج، ىل يجػز لي أف آخح ما يعخضو عمي ىحا الصبيب 

 .حػيمي لو السخضى مغ ندبة مغ أرباحو لقاء ت

 الجػاب: 
إف إرسالظ السخضى إلى شبيب جيج، الشظ أنو مغ باب الشرح ليع، والخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: ) الجيغ الشريحة ( 
وفي الحجيث اآلخخ عغ جخيخ بغ عبج هللا رضي هللا عشو قاؿ: ) بايعت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمى إقاـ الربلة، 

 اة، والشرح لكل مدمع(. وإيتاء الدك
 متفق عميو . 

وىحا واجب شخعي ال يقبل العػض السالي، أضف إلى ذلظ أف إندانية ميشة الصب وأخبلقياتيا تأبى ذلظ وهللا 
 .أعمع

 

تقاضي أجخ عمى عسميات : ىل يجػز  005الفتػى  -األجػر  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ؟الدسدخة

 دؤاؿ: ال
مى سؤالي التالي: زوجتي لجييا خبخة في التدػؽ والدـػ والبيع والذخاء، وكثيخا ما يخجى مغ سيادتكع الجػاب ع

يصمب مشيا أقاربيا وصجيقاتيا أف تذتخؼ ليغ بعس األشياء فتقـػ ىي بجورىا بإضافة مبمغ مغ الساؿ لقاء 
تصمب مشيا تعبيا وجيجىا في الدـػ والسجادلة مع الباعة، وىي مقيسة خارج مجيشة ابػ ضبي األمخ الحؼ ي

الحىاب الى مجيشة أبػ ضبي أو الذارقة أحيانًا لتمبية شمباتيغ وىحا ببل شظ امخ مكمف، وأحيانًا يترل بيا 
  .األقارب والرجيقات مغ خارج الجولة ويصمبغ مشيا شخاء بعس األشياء
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درىع (  100العباية بػ درىع وفي الحقيقة )  125فتقـػ ىي بتحجيج الدعخ ليغ فتقػؿ مثبًل: العباية الفبلنية بػ 
 ؟.تمظ الديادة بالرػرة التي شخحتياوالديادة تعتبخىا لقاء خجمتيا ومراريف تشقبلتيا. فيل يجػز لدوجتي أخح 

 الجػاب: 
 إذا أعمست مغ تذتخؼ ليع بسا تأخحه جاز ليا ذلظ، وإال فبل. 

 

الرخؼ مغ : ىل يجػز سحب الفخؽ في  006الفتػى  -األجػر  -السعامبلت  -الفتاوى 
 عمع اإلدارة حتى تدػى األمػر ؟ الذخكة وبجوف 

  دؤاؿ: ال
أنا سػرؼ اعسل بالدػداف لشفذ الذخكة التي اعسل بيا بدػريا و قيل لي أنيع يخيجوني أف اعسل معيع في 
الدػداف كسحاسب وجئت ليشا و قالػا لي أف راتبي بالجوالر وتع االتفاؽ بذكل كامل ثع تفاجئت بأنو وخبلؿ 

بجأ الجوالر في الدػداف بجأ ييبط ندبة لمعسمة السحمية الجيشار فقمشا لمسجيخ السدؤوؿ ىشا عمى أف تبجؿ  شيخ
الخواتب لميػرو و تع التػقيع عمى ىحا لكي ال يتع خدارة الفخؽ أثشاء الرخؼ و فعبل أصبح قبس الخاتب 

جيج الخاتب ولكغ اضصخرت لمدفخ يكػف بالجيشار بقيسة اليػرو حدب الدػؽ أو حدب الجوالر أوؿ بجاية تح
أشيخ لعسل اضصخارؼ بدػريا لرالح الذخكة نفديا ثع عجت لمدػداف و إذا يكػف السجيخ  4لدػريا لسجة 

السدؤوؿ ىشا قج ألغى ىحه الصخيق وعاد لمخاتب القجيع بالجوالر ويتع تقبيزو لمسػضفيغ بالجوالر حيث تخدخ كل 
بيحا الذأف فقاؿ اتخكػا السػضػع حاليا عمى ما ىػ عمى أساس  $ وتع التكمع مع السجيخ1.4$ حػالي 10

 الػعج بالشطخ في األمخ وأعيج الدؤاؿ مغ ججيج وكاف نفذ الخد القجيع. 
الدؤاؿ: ىل يجػز سحب الفخؽ في الرخؼ مغ الذخكة وبجوف عمع اإلدارة بحيث يدحب كساف كاف في 

 القيسة القجيسة. 

 الجػاب: 
 لدخقة. اليجػز ذلظ ألنو بحكع ا
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: شخكة خاصة تقـػ باقتصاع جدء مغ الخاتب  007الفتػى  -األجػر  -السعامبلت  -الفتاوى 
 خفو عشج التقاعج ما حكع الجيغ ؟مع جدء مشيا وإيجاعو في البشظ لر

 دؤاؿ: ال
ع يـػ وتقـػ بإيجا  32يـػ ونرف مغ العامميغ بالذخكة وإضافة إلييع 16السعاش التكسيمي تقـػ الذخكة بخرع 

القيسة السداوية كاممة في احج البشػؾ واستثسارىا وعشج الخخوج إلى السعاش تقـػ الذخكة برخؼ معاش 
 بخبلؼ السعاش ما حكع الجيغ ؟. 1500تكسيمي قجره 

 الجػاب: 
 جائد مع التحفع عمى شخيقة االستثسار، ىل ىي شخعية أـ ال...؟ 

 

ػف سػاء أكاف متفق رأي الذخع بالكسدي : ما 008الفتػى  -األجػر  -السعامبلت  -الفتاوى 
 عميو أـ ال ؟

 دؤاؿ: ال
أنا أعسل في محل تجارؼ في دمذق في بيع بعس مدتمدمات األدوات الرحية ويأتيشي الكثيخ مغ عساؿ 
التسجيجات الرحية وبعزيع يقػؿ لي آتيظ بالدبػف وتعصيشي مبمغ مغ الساؿ فسا رأيكع في ذلظ ؟ وىل يجػز 

 سى /كسديػف/ سػاء أكاف متفق عميو أـ ال ؟ أف أعصيو كسا يد

 الجػاب: 
 . إف كشت ستعصيو مبمغًا مشظ أو مغ صاحب الذخكة دوف أف تديج شيئا عمى الدبػف فبل حخج
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عقج آجار بشدبة مئػية مغ : ىل يجػز كتابة  009الفتػى  -األجػر  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الجخل؟

 دؤاؿ: ال
 ىل ىحا العقج حبلؿ ؟ 

 ج استئجار محل تجارؼ ضسغ مجسع تجارؼ بشدبة مئػية عمى ىحا الشحػ :أري
 . 1400مثبل وال يديج عغ  700% مغ الجخل عمى أال يقل عغ 20عقج اإليجار ىػ 

 الجػاب: 
 ىحا العقج غيخ صحيح .

ة فيحا الذخط الحؼ يقتزي أف تكػف األجخة غيخ محجدة وبعزيا ، وىحا ال يرح ، إذ يذتخط في عقج اإلجار 
وقج  مدمع ، معمػمية األجخة ، وىي ىشا مجيػلة وفييا غخر ، والشبي ملسو هيلع هللا ىلص قج نيى عغ الغخر ، كسا في صحيح

  عغ أبي سعيج الخجرؼ : أحسج أخخج اإلماـ
 وفي رواية لمشدائي :  أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص نيى عغ استئجار األجيخ حتى يبيغ لو أجخه .

 جيخًا فأعمسو أجخه .إذا استأجخت أ 
 وفي نياية السحتاج :

مَِّة ، َوإِ   ِة اإِلَجاَرِة َكْػُف اأُلْجَخِة َمْعُمػَمًة ِجْشًدا َوَقْجًرا َوِصَفًة إْف َكاَنْت ِفي الحِّ ال َكَفْت ُمَذاَىَجُتَيا َوُيْذَتَخُط ِلِرحَّ
مَِّة ، َكَسا َمخَّ َنِطيُخُه ِفي ا  لثََّسِغ . ِفي إَجاَرِة اْلَعْيِغ َوالحِّ

  بل ال بج أف يكػف عمى أجخة معمػمة محجدة . السحكػر ، العقج يرح وعميو ، فبل
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 الفرل الثالث : الذخكات

: ىل يجػز تذغيل مبمغ مغ الساؿ بسبمغ  001الفتػى  -الذخكات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 مقصػع شيخيًا ؟

 دؤاؿ: ال
(( ؿ.س  50000لذخز الحؼ أشغمت عشجه السبمغ )) السبمغ ؿ.س أؼ ا2000لجؼ مبمغ مغ الساؿ اخح مشو 

 يعسل بيا في تجارة القساش عمى السدامحة ىل ىػ حبلؿ أـ حخاـ ؟.

 الجػاب: 
 ال يجػز تذغيل الساؿ عمى مبمغ مقصػع. 

 

: ىل في إجخاء أي نػع مغ االتراؿ التجاري  002الفتػى  -الذخكات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ضخر عمى ديشي ؟مع الييػدي أي 

 دؤاؿ: ال
سيجؼ أنا بحاجة إلى مداعجتكع في أمخ قج أقمقشي لسا فيو مغ مدؤولية تجاه رب العالسيغ، و ىػ، في شخكة 
الػالج ىشاؾ فخصة لمحرػؿ عمى أعساؿ جيجة مغ خبلؿ رجل ييػدؼ مغ أصل عخبي لو عبلقات قػية في 

 ع الييػدؼ أؼ ضخر عمى ديشي ؟الخارج، سؤالي ىػ: ىل في إجخاء أؼ نػع مغ االتراؿ م

 الجػاب: 
التعامل السادؼ مع أىل الكتاب أو مع غيخ السدمسيغ بػذكل عاـ , إف لع يقتخف باإلعجاب بيع، الحؼ يفزي 
إلى تقميجىع والتذبو بيع في عاداتيع وتقاليجىع وأخبلقيع، بل وديشيع أحيانا... أو الجفاع عشيع والتبخيخ ليع ال 

 عميو أحكاـ الجيغ. حخج فيو وال تعتخض
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)) وعغ عائذة رضي هللا عشيا قالت تػفي رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ودرعو مخىػنة عشج ييػدي في ثبلثيغ صاعا مغ 
 شعيخ ((

 )رواه البخارؼ ومدمع والتخمحؼ ( 

لخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص فعل ما فعل وال بج مغ تعميق، أنو كاف في صحابة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مغ يكفيو ذلظ وأكثخ، ولكغ ا
 تعميسًا لؤلمة وتذخيعًا، وهللا أعمع.

 

: سؤاؿ في التعامبلت التجارية والذخاء مغ  003الفتػى  -الذخكات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 القصاع الخاص عغ شخيق السشاقرات مع تقجيع عخوض صػرية ؟

 دؤاؿ: ال
ـ والخاص يتع الذخاء مغ القصاع الخاص عغ شخيق السشاقرات، في التعامبلت التجارية بيغ القصاع العا

فيقـػ التاجخ الستقجـ بتقجيع أوراؽ ثبػتية والعخض السالي والفشي فإذا كاف العخض وحيج أؼ واحج فقط تعاد 
السشاقرة لمسخة الثانية لحلظ يقـػ التاجخ بعخض ثاني يدسى عخض مداعج بأوراؽ ثبػتية وعخض فشي ومالي 

 .الدعخ أعمى و باسع شخز أخخ لكغ يكػف 
الدؤاؿ: ىل يجػز أف أكػف صاحب العخض الثاني مقابل مبمغ معيغ أـ يكػف ىحا العقج عقج تغخيخ وأكػف 

 أثست مع ىحا التاجخ ؟.

 الجػاب: 
السشاقرة مذخوعة في الدشة، فإذا فخغت مغ مزسػنيا وكانت صػرية، كانت وسيمة لكدب غيخ مذخوع لكغ 

وحيجًا، والبزاعة ال تػجج إال عشج صاحب العخض الػحيج والسدمسػف بحاجة إلى حيغ يكػف العخض 
البزاعة وتتحقق بيا مرالحيع، وصاحب العخض الػحيج بزاعتو جيجة وسعخه معتجؿ، فأدخل معو عخضيغ 
لتتحقق حخفية القانػف، وأدخميع بعمسيع وبخضاىع، ومشحيع مغ ربحو حرخًا، وىحه شخوط دقيقة البج مغ 

ا، أما حيشسا تعاد السشاقرة، وقج يجخل فييا مغ يحقق مرمحة السدمسيغ بذكل أجػد وأرخز، عشجئح تحققي
 .ال يجػز أف تكػف السشاقرة صػرية، وتربح وسيمة لكدب غيخ مذخوع 

 



 الفصل الثالث : الغزنات الثالث : الباب 
259 

: تست شخكة محاصرة بيشي وبيغ شخز  004الفتػى  -الذخكات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حه الذخاكة ماذا يتختب عمي وعميو ؟آخخ مشح سشػات واآلف يخيج فكاؾ ى

 دؤاؿ: ال
أنا شاب أعسل في ميشة صشاعة الحىب و السجػىخات مشح عجة سشػا ت عخض عمي أحج األشخاص أف لجيو 
مبمغ مغ الساؿ يخيج أف يدتثسخه معي في السيشة أنا في خبختي في الدػؽ والسيشة وىػ في رأس الساؿ. أخحت 

لو ذىب ورجعت إ ليو ألبمغو ماذا اشتخيت واتفقشا أف نكتب عقج شخكة محاصة مشو الساؿ واشتخيت بو ما يعاد
وأف يدجل بو مقجار الحىب الحؼ اشتخيتو بالػزف وأف تػزع األرباح شيخيا في ما بيششا وقج تع ذلظ وكاف كل 
قشا عمى شيخ يأخح نريبو مغ األرباح. وبعج مخور سشػات عمى العسل أخبخني أنو يخيجأف يدتخد مالو وقج اتف

ؿ(.س عمى  825( ؿ.س واالف سعخ غخاـ الحىب)425زمغ التدميع. كاف سعخ غخاـ الحىب عشجما اشتخيشاه) 
( ؿ.س !! الدؤاؿ األوؿ مشح سشة تقخيبا تعخضت 400سبيل السثاؿ أؼ أف كل غخاـ ذىب قج ارتفع حػالي)

لساؿ الذخز السحكػر أعبله فيل لعسمية اختبلس مغ أحج التجار و السبمغ السختمذ ىػ أكثخ مغ قيسة رأس ا
يتختب عميو شيء أـ ال عمسا أنشي لع أحدع عميو شيء مغ األرباح يـػ واحجا ؟ الدؤاؿ الثاني مقجار ارتفاع 
الحىب ىل يكػف لرالحو وحجه أـ مشاصفة في ما بيششا؟ عمسا أنو كاف يأخح أرباحو شيخيا! الدؤاؿ الثالث ىل 

اني استشادا الى الدؤاؿ االوؿ ؟ الدؤاؿ الخابع ماذا يتختب عمي في الحكع يػجج عبلقة بيغ اجابة الدؤاؿ الث
الذخعي اذا كاف الذخز السسػؿ قج أعصاني ذىب مغ البجاية و عشج التدميع يكػف ذىب نطخا لمدؤاؿ األوؿ 
في عسمية االختبلس ؟ )أؼ أعتبخ أنا وحجؼ في ىحه الحالة مغ تكفل في دفع الخدائخ وىػ مغ قبس 

 ح(!!!!!! ولكع جديل الذكخ والدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو.األربا

 الجػاب: 
أما الساؿ الحؼ اختمذ، فأنت وحجؾ تتحسمو ألنظ مؤتسغ عميو، وذىابو سببو تقريخ مشظ. ولػتحسل معظ 

 شخيكظ شيئا مغ ذلظ باختياره أريحية فبلبأس.
ؿ فقط، ألنكسا شخكاء في الخبح الشاتج عغ أما ارتفاع سعخ الحىب ) رأس الساؿ ( يدتفيج مشو صاحب السا

االتجار في رأس الساؿ، والشظ أف ازدياد رأس الساؿ حقق لكسا زيادة في الخبح كل حدب نريبو. أما ارتفاع 
سعخ الحىب فميذ لظ فيو دور وبالتالي فالحؼ يدتفيج مشو صاحب رأس الساؿ فقط، إال أف تصيب نفدو فييبظ 

 .شيئا مغ الديادة 
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 ؽ في الحكع بيغ أف يكػف أعصاؾ في البجاية ماال فاشتخيت بو ذىبا أو أعصاؾ الحىب مباشخة.وال فخ 

 

: ىل يجػز أف أخح مرخوفي مغ الذخكة  005الفتػى  -الذخكات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 بجوف عمع صاحبيا ريثسا يتع تحجيج راتب لي ؟

  دؤاؿ: ال
ىحا السذخوع و ىػ يحتاج إلى الكثيخ مغ الػقت فاضصخرت  إحجػ قخيباتي افتتحت مذخوع و أوكمتشي إدارة

إلى تخؾ عسمي الخارجي كمو كي أتفخغ لسذخوع قخيبتي و ىػ ما زاؿ في شػر اإلعجاد أؼ أنو ال يحرل نفع 
مادؼ و أنا ال وارد لجؼ أبجًا و حتى اآلف لع نتفق عمى ندبة تكػف خاصة لي فأنا اآلف اضصخ ألخح نقػد 

الخ. ( و ىحه الشقػد أخحىا مغ  –مػاصبلت  –دواء  –وفي الذخري الزخورؼ ) مأكل تكفيشي فقط لسرخ 
مخررات ىحا السذخوع و لكغ دوف عمع صاحبتيا و أنا أستصيع أف أشمب مشيا ) لظ أف تعتبخه مغ باب 
بو و عدة الشفذ ( عمسًا أنيا لع تخرز لي راتب شيخؼ تمقاء متابعتي لعسميا الججيج و انذغالي أكثخ الػقت 

أني و برجؽ و بعج أف نحجد ندبة مغ أرباح العسل لي و ندبة ليا أنػؼ أف أترجؽ بسبالغ شيخية دورية 
أرجػا مغ هللا عد وجل أف يجعميا برحيفتيا شبعًا إذا شاء هللا و أراد و أنا لع ألجئ إلى أخح الساؿ بيحه 

ج مغ يعيششي ال أب و ال غيخه فسا الحل و الرػرة إال بعج ضاقت بي السعيذة ججًا و استجنت كثيخًا و ال يػج
سؤالي األخيخ ما ىي الشدبة السذخوعة التي يجب أف أخحىا لقاء ىحا العسل عمسًا أف كل الساؿ مشيا و 

 السجيػد مشي. و الحسج هلل رب العالسيغ.

 الجػاب: 
تعسميغ  ال يجػز أخح الساؿ دوف عمع الصخؼ اآلخخ، والبج مغ مرارحتيا لتخريز راتب لظ مادمت

 لسرمحتيا...أما عغ الشدبة فيحا متخوؾ لبلتفاؽ بيغ الذخيكيغ. 
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: شخكة بيشي وبيغ شخيظ آخخ ىل أي تعامل  006الفتػى  -الذخكات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 تجاري بعيج عغ مجاؿ الذخكة فيو شيء مغ الحخمة ؟

 دؤاؿ: ال
قع لع يشجح فقسشا بعخض السػقع لمبيع ، أحج قست بسذاركة صجيق لي بسذخوع مػقع إلكتخوني ولكغ السػ 

السيتسيغ )مػجػد في أحج الجوؿ األوروبية( أرسل لشا إيسيل لبلستفدار عغ شخاء السػقع ، اترمت بو ومغ 
خبلؿ الحجيث معو وعمى عجة مكالسات ىاتفية لع نتفق عمى بيع السػقع ولكغ تع االتفاؽ معو عمى تعامبلت 

 السػقع االلكتخوني، فسا ىػ حكع صجيقي في ىحه التعامبلت عمسًا: تجارية أخخػ بعيجة عغ مجاؿ
 ال يػجج أؼ اتراؿ بيغ صجيقي وىحا التاجخ ، حتى أف التاجخ ال يعمع بػجػده. -1
تع إرساؿ عيشات لسشتجات معيشة إلى بمج ىحا التاجخ فقاـ صجيقي بجفع نرف تكمفة إرساؿ ىحه العيشات  -2

 اليف في حاؿ تست الرفقة مع ىحا التاجخ(.)عمسًا أنيا ستحتدب مغ التك
كل ما ىػ متعمق بالرفقات الحالية أو الستػقعة مع ىحا التاجخ مغ مبلحقات مع دوائخ الجولة تحزيخ  -3

 عيشات ، حتى فكخة ىحه الرفقات أقـػ بيا وحجؼ ، وال يتجخل صجيقي أو يذارؾ في أؼ جدئية بيحا العسل.
 أف أخدخ ىحا الرجيق. ولكغ أريج أف أعخؼ ما ىػ مػقف الذخع مغ ىحه الحالة؟. ال أريج مااًل حخامًا وال أريج

 الجػاب: 
كل السعامبلت األصل فييا الحل إال ما جاء الشز بتحخيسو...واألصل فييا االتفاؽ والخضا بيغ األشخاؼ. 

مخ بيشكسا فبلبج مغ الػضػح في أؼ عبلقة وأف يعخؼ كل حقػقو وواجباتو. إجمذ مع صجيقظ واشخحا األ
 برخاحة ووضػح. 
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: ىل يجػز التعامل مع شخكات تعصى العسيل  007الفتػى  -الذخكات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ة تجارية كاف ىػ الدبب في ذلظ ؟نريب مغ كل صفق

 دؤاؿ: ال
يع ىشاؾ نطاـ ججيج لجفع عسػالت لمسدػقيغ تتبعو احج الذخكات، حيث إنظ إذا اشتخيت أحج بزائعيا تدتص
أف تخوج بزائع الذخكة. والشطاـ يعسل بيحه الصخيقة، تخوج بزائع الذخكة لذخريغ وإذا نجحت في ذلظ 
تحرل عمى عسػلة ومغ ثع إذا قاـ الذخراف بتخويج البزائع ألشخاص آخخيغ ونجحػا يحرمػف عمى 

ىحه الذخكة،  عسػلة كسا تحرل أنت ألنيع أصبحػا في نفذ سبللتظ. مثبل، بسجخد يذتخؼ أحسج بزاعة مغ
عمي الحؼ أقشع أحسج مباشخة يدتفيج وأيزا يدتفيج جاسع الحؼ أقشع السقشع )عمي( ويدتفيج عباس الحؼ أقشع 
ىحا األخيخ )جاسع( وىكحا حيث تدتفيج كل الدبللة. وتقـػ الذخكة بإتباع ىحه الصخيقة إليسانيا إنظ عمى 

الذخز )أحسج( إال إنظ بدببظ تع إقشاع جاسع  الخغع انظ )عباس( قج ال تكػف الدبب السباشخ في إقشاع
والحؼ بجوره أقشع عمي وىكحا.. فمػال قياـ عباس بتخويج البزاعة لجاسع وإقشاعو لسا تع إقشاع البقية ) عمي، 
أحسج،.. ( فعباس ىػ الحؼ بحر البحرة األولى فيدتحق عسػالت بإستسخار إلى قياـ يـػ الجيغ. فسا رأيكع، ىل 

 ىحه الذخكة وتخويج مشتجاتيا والحرػؿ عمى عسػالت بيحه الصخيقة السحكػرة ؟  يجػز العسل عشج

 الجػاب: 
 ال يجػز. 
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: ىل يجػز شخاء سيارة وتزسيشيا لذخز  008الفتػى  -الذخكات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 شيخي ثابت كشػع مغ االستثسار ؟ بسبمغ

 دؤاؿ: ال
بمغ شيخؼ ثابت كشػع مغ االستثسار عمى أف يتحسل ىحا الذخز ىل يجػز شخاء سيارة وتزسيشيا لذخز بس

 كافة مراريف الديارة بسا فيو أضخار الحػادث ؟. 

 الجػاب:
 ال يجػز لسا في ذلظ مغ الجيالة والغخر. 
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 الفرل الخابع : الخصبة و الشكاح

اع حسية معيشة وأوقات : ىل يجػز اتب 001الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 معيشة مغ أجل إنجاب مػلػد ذكخ ؟

 دؤاؿ: ال
ىل يجػز لمدوجيغ اتباع شخيقة إلنجاب مػلػد ذكخ كسا يقػؿ بعس األشباء مغ اتباع حسية معيشة وأوقات 

 لمجساع محجدة وىل يتعارض ذلظ مع الذخع ؟.

 الجػاب: 
ما يأتي مغ هللا ىػ الخيخ، والخضا بو مغ وهللا غالب عمى أمخه وال حاجة لمجخػؿ في ىحه السزائق، و 

 اإليساف. 

 

 : ىل يجػز لمسدمع الدواج باألجشبية ؟  002الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز لمسدمع الدواج باألجشبية ؟ 

 الجػاب: 
 يجػز إف كانت كتابية. 
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 : ما حكع زواج الستعة وما دليمو ؟ 003الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع زواج الستعو وما دليمو ؟.

 الجػاب: 
 ال يجػز.

حـخ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص زواج الستعة تحخيسا باتا. وعمى ذلظ أدلة كثيخة مشيا ما جاء في صحيح مدمع (نيى عغ 
 ى يـػ القيامة (.الستعة وقاؿ: أال إنيا حخاـ مغ يػمكع ىحا إل

 وعمى ذلظ فبل يحل لسدمع فعميا , وإال فيػ زاٍف. 
وقج جاء في سشغ ابغ ماجة وغيخه )عغ ابغ عسخ قاؿ لسا ولي عسخ بغ الخصاب خصب الشاس فقاؿ إف رسػؿ 

عة يذيجوف أف هللا ملسو هيلع هللا ىلص حخميا وهللا ال أعمع أحجا يتستع وىػ محرغ إال رجستو بالحجارة إال أف يأتيشي بأرب
 رسػؿ هللا أحميا بعج إذ حخميا( 

  

: ىل يجػز لمفتاة أف تخفس الخاشب  004الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لعيب في شكمو ؟

 دؤاؿ: ال
 مغ العسخ والحسج هلل ممتدمة ومعي شيادة جامعية. 25أبي العديد الشابمدي أنا فتاة في اؿ
بغ حبلؿ مػاصفاتو شبو رائعة مغ ناحية الجيغ واألخبلؽ والعمع والحالة السادية رب العالسيغ سخخ لي ا

 السدتػرة قميبًل..
السذكمة الػحيجة في ىحا الذاب ىي ) استغفخ هللا وأتػب إليو ( شكمو شمبت رؤيتو مخة أخخػ لكي ال أنجـ 

 ماذا أعسل !!!!  عمى قخار بعجمة ولكغ استغفخ هللا لع أرػ أؼ جانب مذجع في شكمو وال أعخؼ
 ىل أرفزو ألف شكمو يدعجشي استغفخ هللا أو أقبل بو وأغس نطخؼ عغ شكمو ؟؟؟ 
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مع العمع أف مػاصفاتو األخخػ رائعة وألدرؼ ما العسل، ىل عمي ذنب أف رفزتو حتى لػ أنشي سأشعخ بالشجـ 
 يػمًا ما ؟؟

 الجػاب: 
 مغ حقظ شخعا أف تخفزيو، وال حخج عميظ. 

 

: أرجػ مغ حزختكع ماعجتي وإخباري  005الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 بلـ وما ىػ مفيػمو في اإلسبلـ ؟عغ مػضػع االحت

 دؤاؿ: ال
أرجػ مغ حزختكع مداعجتي وإخبارؼ عغ مػضػع االحتبلـ وما ىػ مفيػمو في اإلسبلـ، وىل يسكغ أف 

د لمحىغ باالحتبلـ وىل ىػ ذنب، وكيف يسكغ لئلنداف أف نفدخ بعس الخػاشخ الديئة التي يسكغ أف تتػار 
 يديصخ عمى نفدو في ىحا السػضػع ؟ 

 الجػاب : 
ال عبلقة لبلحتبلـ بالخػاشخ والحنػب وىػ رحسة مغ هللا في تخفيف احتباس الدائل لتخفيف ثػراف الذيػة، 

 ويتخؾ السػضػع عمى شبيعتو. 

 

غ العادة : ما الػسيمة لئلقبلع ع 006الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الدخية والتخمز مشيا ؟

 دؤاؿ: ال
أنا شاب مدمع في الػاحج والعذخيغ مغ العسخ وقج ابتميت بجاء العسل مع الفتيات وأغمبيع مغ الجيغ السديحي 

 .كسا أني أدرس في الجامعة و أدرس في معيج لمغة اإلنكميدية 
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في تمظ األماكغ و الشداء عاريات غيخ كاسيات مائبلت ومسيبلت وأنا بالسشاسبة  و كسا تعمع فؤلجػاء مػبػءة
شاب رياضي جسيل البشية متػسط جساؿ الػجو و قج دعيت إلى الدنا مغ قبل الفتيات المػاتي حػلي أكثخ مغ 

شاسبة غيخ قادر مخة تارة بالتمسيح وتارة بالصمب العمشي إال أني كشت في كل مخة والحسج هلل أستعفف و أنا بالس
عمى الدواج حاليا بدبب الحالة السادية والسذكمة ال تكسغ ىشا فالسذكمة ىي أني قج سألت أحج العمساء أف 
يخخز لي االستسشاء باليج درء لتمظ الذيػة وقج فعل وأنا اآلف أحاوؿ التخمز مشيا إال أني كمسا حاولت 

 غمبتشي نفدي فأتػسل إليظ أف تشججني فساذا أفعل ؟.

 لجػاب: ا
البج لكل عسل مغ إرادة ، واإلقبلع عغ الحنب أو العادات الزارة يحتاج إلى أشج أنػاع اإلرادة ومجاىجة الشفذ 
 األمارة بالدػء... والبج مغ االبتعاد عغ األماكغ السػبػءة كسا أسسيتيا لتتسكغ مغ االنترار عمى نفدظ. 

 

الدواج لكغ دخمي ال : ما الحل أريج  007الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يدسح بحلظ ؟

 دؤاؿ : ال
مغ العسخ وأرغب بالدواج ولكغ عسمي ال يعصيشي سػػ مراريف بيتي ومراريفي وأنا  25أنا شاب في الػ 

 أخذى الػقػع في السحخمات أو الدنا ألني أخاؼ هللا عد وجل.

 الجػاب: 
 سيدخ لظ الدواج إف شاء هللا لقػؿ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ) مغ استصاع اتق هللا، واستقع، وابحث عغ مػرد إضافي وهللا
 مشكع الباءة فميتدوج ومغ لع يدتصع فميرع (. 
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ة السحسجية : تدوجت بالدخ عمى الدش 008الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أريج مشكع الشريحة ؟

 دؤاؿ : ال
اة عمى قجر مغ األدب والعمع تقجمت ألىميا سخا عغ أىمي رفزػا كػني متدوج أنا شبيب متدوج أحببت فت

وعشجؼ خسدة أوالد ولعمسيع أف أىمي غيخ مػافقيغ عمى زواجي الثاني اصصجمت مع أىمي وتقجمت ثانية 
وثالثة وكاف الخفس جػابا تػسصت صجيقي ولكغ دوف ججوػ كي ال أقع في الحخاـ أريج الدواج فقخرنا أنا 

تاة البالغة مغ العسخ الدواج عمى محىب الحشفي رحسو هللا وتع ذلظ ونتقي انكذاؼ أمخنا بالعدؿ راجيغ مغ والف
 هللا الفخج القخيب ما رأيكع ما نريحتكع ؟

 الجػاب : 
كع ىي السذكبلت التي نقع بيا مسغ يحتج بسحىب اإلماـ أبي حشيفة رحسو هللا ويتدوج دوف عمع أىل الفتاة 

لجيغ في شيء ولػ عمع اإلماـ بسا سيفعمو الشاس متحرعيغ بفتػاه ألفتى بخبلؼ ما أفتى لقج وىحا ليذ مغ ا
أصبح العقج يعقج بيغ شاب وفتاة في مجخل مدجج مغ دعي لمجيغ بسبمغ يديخ ثع يشصمق الذاب مع فتاتو 

 وتقع مذكبلت ال حرخ ليا.

 

 مز مغ العادة الدخية ؟أتخ: كيف  009الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
لكغ ال و  ، الدواج يجة فيأنا فتاة في الخابعة و العذخيغ مغ عسخؼ أعاني مغ العادة الدخية و لي رغبة شج

 .عخيذ فسا العسل أرشجني وفقظ هللا قبل أف أمػت عمى العرياف 

 الجػاب: 
 هللا، وسيأتيظ الفخج إف شاء هللا. استقيسي عمى شخع هللا، وأكثخؼ مغ الجعاء، واصبخؼ عمى ما قجر 
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 : ما رأيكع بدواج السديار ؟ 010الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما رأيكع في زواج السديار ؟.

 الجػاب: 
زواج السديار مغ حيث ىػ عقج تتػفى فيو شخوط العقج الذخعي أؼ وجػد اإليجاب والقبػؿ عمى نية التأييج 

الدواج مع وجػد الذيػد والسيخ ومػافقة ولي األمخ مع تشازؿ السخأة مغ حق الدكغ ىػ بيحا اإلعتبار  في
مذخوع لكغ ىحا الدواج ال يحقق مقاصج الذخيعة الكبخػ بيت السدمع السبشي عمى السػدة والخحسة لحلظ ال 

 يفتى بو إال في حاالت خاصة وهللا أعمع . 

 

ا الحكسة والدبب مغ تعجد : م 011الفتػى  –بة والشكاح الخص –السعامبلت  –الفتاوى 
 ؟الدوجات

 دؤاؿ: ال
نحغ عائمو نعير بالدػيج مشح زمغ بعيج ويختمط بشا أجانب كثخ ودائسًا الدؤاؿ السعتادة شبعًا كػنشا عخب 

سيادتكع  مدمسيغ عغ سبب تعجد الدوجات لساذا أربع زوجات بالتحجيج وأنا ال اممظ اإلجابة السقشعة، أريج مغ
 جػاب مقشع ليع.

 الجػاب: 
األمػر التي يثيخىا الغخب ال تشتيي وذلظ لعجـ فيسيع الرحيح لمجيغ بذكل متكامل وىحا االجتخاء في األحكاـ 
ال يؤدؼ إلى نتائج صحيحة فسغ عادتي أف أقػؿ ىشا إف الغخب والذخؽ البعيج عغ اإلسبلـ لمخجل فيو زوجة 

ات بيشسا اإلسبلـ ال يدسح بالعذيقة ولكشو يدسح بالدواج فقط !!!! وفزبًل واحجة نعع ومعيا عذخات العذيق
 عغ ذلظ فسغ يتبع أحكاـ اإلسبلـ إنسا يتبع مشيج الخالق وال يشبئظ مثل خبيخ.
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: ىل يجػز الشكاح ببشت ليذ ليا أب  012الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 شخعي وزواج امخأة زني بيا ؟

 ؤاؿ: دال
 ػ ىل يجػز الشكاح ببشت ليدت ليا أب شخعي ؟  1
 ػ ىل يجػز الدواج بامخأة زني بيا والج الخجل ) الدوج أو العخيذ ( ؟  2

 الجػاب: 
 األوؿ: يجػز عمى أف يكػف القاضي وليا ليا.
 الثاني: يجػز عمى الخاجح إف تابت مغ الدنا. 

 

: ما ىي صيغة العقج وما ىي الذخوط  013ػى الفت -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لرحة العقج ؟

 دؤاؿ: ال
أنا مػجػد في أفخيقيا و شمب مشي أخ أف اعقج عميو مع فتاة افخيقية , ما ىي صيغة العقج و ما ىي الذخوط 

 لرحة العقج ؟.

 الجػاب: 
د ولي السخأة والخاشب ال يػجج صيغة مدشػنة أو محجدة لعقج الدواج ، فإف استكسل العقج أركانو وىي وجػ 

 وشاىجيغ وتحجيج السيخ ثع سساع السػافقة مغ الصخفيغ فقج تع العقج.
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الجعاء مغ أجل الدواج بو  : ىل 014الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ؟شيء

 دؤاؿ: ال
بسدتػػ اجتساعي راقي  عاما لع يتقجـ لخصبتي شخز مشاسب مع العمع أني أتستع 28أنا فتاة ابمغ مغ العسخ 

 وعمى قجر مغ الجساؿ ومتجيشة وارغب في الدواج.
 فيل الجعاء هلل باف يخزقشي هللا الدوج يعج اعتخاض عمى قزاء هللا وقجره ؟.

 .وإذا لع يكغ كحلظ فسا ىػ الجعاء أو اآلية التي تفيجني في قزاء حاجتي أرجػ افادتجؼ ولكع جديل الذكخ

 الجػاب: 
وال حخج، وال يػجج دعاء خاص بل تػجيي إلى بارئظ بأؼ دعاء يجخؼ عمى لدانظ ويرجر  أكثخؼ مغ الجعاء
 مغ أعساؽ قمبظ. 

 

: شخراف لكل مشيسا إبشة ، ىل يجػز  015الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أف يتدوج كل مشيسا مغ إبشة اآلخخ ؟

 دؤاؿ: ال
 ولع يصمقيا، وبعج فتخة شمب صاحبو الدواج مغ أختػي خميرتي تدوج أبي مغ إبشة صاحبو وتػفي رحسو هللا

 )ليدت بشَت بشت صاحبو( فيل يجػز أف يتدوجيا ؟

 الجػاب: 
 نعع يجػز وال إشكاؿ في ذلظ.
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: ىل يجػز البشاء بامخأة بعج عقج  016الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 القخاف الذخعي ؟

 دؤاؿ: ال
التذييخ السيخ مػافقة ولي األمخ عمسا أنو يؤكج عمى تأخيخ  ٓٓالبشاء بامخأة بعج عقج القخاف الذخعي ىل يجػز

الدواج ألسباب اجتساعيو مبلحطة لقج تع تدجيل عقج الدواج بالسحكسة الخسسية و أنا وامخأتي نجرس في فخندا 
  ٓوأىميا في تػنذ

 الجػاب: 
,فبل مانع مغ البشاء بالدوجة ,وأف يكػف ذلظ بالتفاىع مع األىل  ماداـ عقج الدواج صحيحا مدتكسبل لمذخوط
 أفزل إال إف كانػا غيخ متفيسيغ لمػاقع.

 

: إذا عقج الخاشب عمى خصيبتو وخبلؿ  017الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 راالت عمى الياتف ىل يجػز ذلظ ؟فتخة الخصبة جخى بيشيسا ات

 دؤاؿ: ال
 .ج الخاشب عمى خصيبتو وخبلؿ فتخة الخصبة جخػ بيشيسا اتراالت عمى الياتف ىل يجػز ذلظ إذا عق

 الجػاب: 
 يجػز التحجث لحل مذكمة أو معالجة مػضػع ، أما لمغدؿ وبث األشػاؽ فبل حتى يعقج العقج. 

 الجكتػر دمحم راتب الشابمدي
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ما ىػ حكع مبجأ تحجيج الشدل ليتع :  018الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 د بخاحة عمى األسذ اإلسبلمية ؟تخبية األوال

 دؤاؿ: ال
وليذ السقرػد الخػؼ مغ قمة الخزؽ أو إتباع بعس التقاليج  -أرجػ مغ حزختكع تػضيح مبجأ تحجيج الشدل 
وأف تخضع لسجة حػليغ ولكغ مغ جانب أف تدتخيح األـ بعج اإلنجاب  االجتساعية البعيجة كل البعج عغ الجيغ.

فأرجػ كامميغ وأف يتع تخبية األوالد بخاحة عمى األسذ اإلسبلمية...ىل فكخة تحجيج الشدل في اإلسبلـ حخاـ ؟ 
مغ حزختكع تػضيح السػضػع , وىل استعساؿ الحبػب السانعة لمحسل ,أو الػاقي , أو المػلب)بػضعو بجػؼ 

حخاـ؟ عمى أف   unremovable patchلسخأة , أو استعساؿ السخأة(, أو أف يدكب الخجل ماؤه خارج جدج ا
يتع تفريل ما ورد مغ حيث الحبلؿ والحخاـ. وماذا يسكغ أف تقجـ لشا مغ نرائح في ىحا السػضػع ؟ مع 

 االعتحار إف كاف ىشالظ جخأة في بعس الكمسات ولكغ خػفا مغ أف نقع في الحخاـ.

 الجػاب: 
لرحيحة ,يحـخ أو يتعارض مع تشطيع الشدل . وحجيث )كشا نعدؿ والقخآف ال يػجج نز في القخآف أو الدشة ا

يشدؿ( الستفق عميو ,أصل لئلباحة , وزاد مدمع:) فبمغ ذلظ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فمع يشيشا (. وفي حجيث آخخ عغ ابغ 
أبػ سعيج: خخجشا  محيخيد قاؿ: )دخمت السدجج فخأيت أبا سعيج الخجرؼ فجمدت إليو، فدألتو عغ العدؿ، فقاؿ

مع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في غدوة بشي السرصمق، فأصبشا سبيا مغ سبي العخب، فاشتييشا الشداء، واشتجت عميشا 
العدبة وأحببشا الفجاء فأردنا أف نعدؿ، ثع قمشا: نعدؿ ورسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيغ أضيخنا قبل أف ندألو عغ ذلظ ؟ 

 فقاؿ: "" ما عميكع أف ال تفعمػا، ما مغ ندسة كائشة إلى يـػ القيامة إال وىي كائشة "". فدألشاه عغ ذلظ 
فاألمخ إذف عمى اإلباحة لسا تقجـ مغ أدلة ,والبج مغ شخشيغ لحلظ.أوليسا: أف يكػف ذلظ بخضى الدوجيغ وال 

:أف ال تكػف الػسيمة يشفخد بو أحجىسا دوف معخفة اآلخخ ,ألف حقييسا في شمب الػلج متداوياف.وثانييسا
الستبعة في ذلظ مزخة برحة السخأة لحجيث ) ال ضخر وال ضخار (.وكل الػسائل الستبعة إلى اآلف ال 

 .اعتخاض عمييا مغ الشاحية الذخعية 
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: ىل ألىل الفتاة إذا عخفيا شاب ثع  019الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حق عميو يـػ القيامة ؟فزػه ليع خصبيا ليتدوجيا ور 

 دؤاؿ: ال
سشة. صخت أتحجث معيا بشية الخصبة، و قج اتفقت أنا و إياىا أف  22حجث و أف تعخفت عمى فتاة عسخىا 

نتعخؼ عمى أشباع بعزشا حتى إذا وججنا أنشا مشاسبيغ لبعزشا قسشا بالدواج... و بعج فتخة مغ الدمغ مغ 
لمدؤاؿ عغ ميخىا... و لكغ أبػىا رفس رفزا شجيجا و اتيسشي حجيثي معيا تقجمت لخصبتيا و أرسمت أىمي 

 بأني كشت ألعب عمييا و عامل أىمي معاممة سيئة حيغ قجمػا لسشدلو. 
اآلف أنا تبت مغ ىحا و لع أعج أتكمع مع أؼ فتاة، و لكشي عشجما أتمػ القخآف و أجج فيو دقة الحداب و الجداء 

ىل لػالج ىحه الفتاة حق يأخحه مشي يـػ القيامة ؟ و إف كاف نعع  في يـػ القيامة، وددت أف أسأؿ حزختكع:
 ما عمي فعمو اآلف ؟

 الجػاب: 
يقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص )التائب مغ الحنب كسغ ال ذنب لو (والتػبة ىي الشجـ واالستغفار واالقبلع عغ الحنب ,فإف كانت 

 ء هللا.تػبتظ صحيحة نرػحا ,وىحا ما أرجػه لظ , فبلشيء عميظ إف شا

 

: ىل صحيح أف الدواج قدسة ونريب  020الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 جد بالسػاصفات السصمػبة لمدوج ؟وفي ىحه الحالة لي أف أتذ

  دؤاؿ: ال
عشجؼ سؤاؿ يذغمشي مشح سشػات شػيمة وىػ: ىل يعتبخ الدواج مغ الخزؽ السقدـػ لمسخأة سػاء سعت لحلظ أـ 

ع؟ فأنا امخأة قج حباني هللا مغ السسيدات الكثيخة والحسج هلل، ولكشي لع أتدوج لآلف رغع تجاوزؼ الثبلثيغ لع تد
وأتذجد في نػعية التداـ وإيساف الخاشب  مغ العسخ وذلظ أني كشت دوما أضع في رأسي مػاصفات معيشة 

احية اإليسانية إضافة إلى بعس ولكشي لع أوفق لسا أريج وبالتالي رفزت بذجة االرتباط بأؼ كاف مغ الش
 السػاصفات الستعمقة بثقافة الذخز وشخريتو.
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وكشت اعتقج أف األمخ كسا يقػلػف ) قدسة ونريب ( فاف كاف مقجر لي الدواج فدأتدوج. فيل صحيح أف 
الدواج قدسة ونريب ) والدعيج مغ رضي بقزاء هللا( أـ أنشي صشعت نريبي بيجؼ؟ وبالتالي فعمي أف أعيج 

 اباتي أفكخ بصخيقة عسمية ؟ أفيجوني جداكع هللا خيخا.حد

 الجػاب: 
الشظ أف كل ما يجخؼ في الكػف بقزاء هللا وقجره.ولكغ هللا شاء أف يجعل بعس األمػر مختبصة بسذيئة 
اإلنداف التي ىي تحت مذيئة هللا عد وجل )وما تذاءوف إال أف يذاء هللا ( وكل ما تخؾ لسذيئة اإلنداف فيػ 

صقة االختيار التي ىي مشاط التكميف والسدؤولية والحداب ,ومغ ذلظ اإليساف والكفخ )وقل الحق مغ في مش
 ربكع فسغ شاء فميؤمغ ومغ شاء فميكفخ (.

وأمػرا أخخػ ال مذيئة فييا لئلنداف وال إرادة كالسرائب مثبل...ومغ ىحا السفيـػ قعج العمساء قاعجة فقالػا 
 يحتج بو في السعايب (. )يحتج بالقجر في السرائب وال

وأمخ الدواج واختيار الدوج أو الدوجة مغ الشػع األوؿ ألدلة كثيخة أبخزىا قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص )تشكح السخأة ألربع 
لساليا ولحدبيا ولجساليا ولجيشيا فاضفخ بحات الجيغ تخبت يجاؾ (.فالدواج إذف رؤية , ودراسة ,ومذػرة 

 ,واختيار , وقخار. 
 لتكغ لظ مغ اآلف رؤية ججيجة في أمخ الدواج ولعل هللا يعػضظ عسا فات وال تقشصي مغ رحسة هللا.و 

 

: ماذا يفعل الدوج إف كاف لجيو  021الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 شيػانية بعس الذيء والدوجة مجة حيزيا شػيمة ؟

 دؤاؿ: ال
أياـ فسا ىػ الحبلؿ في إتياف الدوجة و  10لدوجة مجة حيزيا شػيمة الدوج لجية شيػانية بعس الذيء و ا

االستساع بيا في ىحه الفتخة و إلى أؼ مجػ و ىل القحؼ في ذلظ ىػ حبلؿ أـ حخاـ و إعبلمشا ما العسل 
 الحبلؿ في ىحه الفتخة في الحيس إلشباع شيػة الخجل وال حياء في الجيغ.
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 الجػاب: 
ي ,مخاعاتو الػاقع ,ومشع الحخج.ومغ ذلظ اإلذف باالستستاع الجشدي بيغ الدوجيغ مغ حكسة التذخيع اإلسبلم

في فتخة الحيس ,حتى ال يذق األمخ عمى رجل كالحؼ وصفت..!وتخؾ ذلظ مفتػحا دوف تحجيج أو تقييج مع 
محـخ  التذجيج عمى اجتشاب الفخج ,كل ما سػػ ذلظ مباح , وال يفػتشي أف أذكخ , دفعا ألؼ لبذ , أف الجبخ

 بتغميع.
 وأدلة ما تقجـ مغ الدشة الرحيحة:

ػ عغ أنذ بغ مالظ ،أف الييػد كانت إذا حاضت مشيع السخأة أخخجػىا مغ البيت ، ولع يؤاكمػىا ، ولع  1
يذاربػىا ، ولع يجامعػىا في البيت ، فدئل رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عغ ذلظ ، فأندؿ هللا سبحانو }ويدألػنظ عغ 

قل ىػ أذػ فاعتدلػا الشداء في السحيس{ إلى آخخ اآلية ، فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "" جامعػىغ في السحيس 
 البيػت واصشعػا كل شيء غيخ الشكاح.

ػ عغ عائذة رضي هللا عشيا قالت: كاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يأمخ إحجانا إذا كانت حائزًا أف تّتدر ، ثع  2
 ا ، وقالت مخة: يباشخىا.)ومعشى السباشخة إلراؽ البذخة بالبذخة (.يزاجعيا زوجي

 ػ عغ بعس أزواج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قالت: إف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 3
 كاف إذا أراد مغ الحائس شيئًا ألقى عمى فخجيا ثػبًا ثع صشع ما أراد.

 

: ماذا يجب أف يجفعو الدوج مغ بقية  022الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 السيخ في حاؿ عجـ إعادة زوجتو بعج أف تخكت بيتيا وغابت عشو ؟

 دؤاؿ: ال
الدوج و لسجة شػيمة ثع  زوجة بعج والدتيا الثانية أصيبت بسخض عربي قخيب مغ الجشػف عػلجت مغ قبل 

لع تذف جيجًا واستسخ العبلج فذفيت كػنيا  وجيا فتخة ثع عادت إلى بيت أىمياتحدشت و عادت إلى بيت ز 
خبلؼ بديط بيشيا بشريحة مغ الصبيب وعادت إلى بيت زوجيا فػقع  امًا ثع أجيزت باالتفاؽ مع زوجياتس

 بيت أىميا بحالتيا الصبيعية بعج أف تخكت ابشيا عشج الجيخاف و ىي ال تعاني أؼ مخض. وبيشو فعادت إلى
 
 



 الفصل الزابع : اخلطبة و اليهاح الثالث : الباب 
277 

وبيشيا بحزػر والجتيا  البيت فمسا عاد صارت مبلسشة بيشويكغ في  أعادتيا والجتيا إلى بيت زوجيا و لع
 والػالجة لع تتجخل فقاؿ ليا أعصشي مفتاح الجار فخمتو في أرض الجار و عادت مع والجتيا و ىي برحة

 جيجة.
بعج مجة تدوج الخجل، وىي ال تداؿ عمى عرستو ميخىا مائتي ألف مقجـ قبزت مشو مئة ألف و بقي مئة 

 ىسا بشت وصبي عشج الدوج حاليا والدوجة تصمب دوج ومؤجميا مئة باقية بحمة الدوج أيزًا وليا شفبلفبحمة ال
مييا ليبجأ عسبًل فخفس معو كيف شاء حتى مع ضختيا و قجمت لو ح مشو أف يعيجىا وىي مدتعجة لمعير

ىػ رأيكع فيسا يجب أف  فسا محل والجه تاجخ زيت زيتػف بأجخ. ال يدتصيع اإلنفاؽ وىػ يعسل في  بجاعي أنو
 في حاؿ عجـ إعادتيا.  ويجفعو الدوج ليا مغ السؤجل والسعجل الباقياف بحمت

 الجػاب: 
 تدتحق ميخىا كامبل معجمو ومؤجمو ,ماداـ مػقفيا األخيخ الخضى بالعير مع الزخة.

 

في  : ىل العادة الدخية عشج الخجل 023الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حخمة ، وكيف لي أف أتخمز مشيا ؟األصل م

 الدؤاؿ: 
 ىل العادة الدخية عشج الخجل في األصل محخمة ؟ .

 الجػاب:
 حكع مسارسة العادة الدخية عشج الخجل األصل أنيا محخمة استشباشًا مغ قػلو تعالى :
مػميغ فسغ ابتغى وراء "والحيغ ىع لفخوجيع حافطػف ، إال عمى أزواجيع أو ماممكت أيسانيع فإنيع غيخ م

 ذلظ فأولئظ ىع العادوف" . 
لكغ الفقياء األجبلء انصبلقًا مغ قاعجة )أىػف الذخيغ( ، حيث أف الذاب إذا شارؼ عمى الدنى األولى أف 

 لجفع فاحذة ال لجمب لحة. -مع رجاء السغفخة مغ هللا -يختار العادة الدخية لتبلفي الدنا ، فإذا ُسسح بيا 
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ز مشيا البج لكل عسل مغ إرادة ، واإلقبلع عغ الحنب أو العادات الزارة يحتاج إلى أشج أنػاع وكيفية التخم
اإلرادة ومجاىجة الشفذ األمارة بالدػء ... والبج مغ االبتعاد عغ األماكغ السػبػءة ومػاشغ الفتشة ومتابعة ما 

خاض عغ رفاؽ الدػء ومجالذ يدخط هللا ال سيسا عمى الذاشات لتتسكغ مغ االنترار عمى نفدظ ، واإلع
الدػء ، ولدـو صحبة صالحة ، وصبلة الجساعة في السدجج ، واالستعانة باهلل وااللتجاء إليو والصمب مشو ، 

 واإلكثار مغ ذكخ هللا تعالى ، وصـػ الشافمة . 

 

 لخصػبة ؟: ما يجب قػلو في فتخة ا 024الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 

 اؿ: دؤ ال
 ما يجب قػلو أو فعمو أثشاء خصبة الدواج .

 شخز )شاب أو فتاة( مقبل عمى زواج ىل يجب البػح بالحقيقة لمصخؼ اآلخخ في الحاالت التالية:
 .الذخز كاف عمى عبلقة )مثبًل عبلقة في الجامعة( -
 .قرػر كمػؼ  ضعف في اإلنجاب،  اص مراب بسخض شػيل األمج: الدكخؼ أحج األشخ -

 : الجػاب
"وأبػء )أعتخؼ( بحنبي فإنو ال يغفخ الحنػب إال أنت "، أؼ االعتخاؼ بالحنػب ال يكػف في اإلسبلـ إال هلل، 
فميذ مغ الحكسة أف تفزح نفدظ أماـ زوجتظ بعبلقة سابقة مع امخأة قج تبت مشيا فأنت بيحا تقمل مغ 

بيشسا ضعف اإلنجاب  عجـ ذكخه خض الدكخؼ فبل مانع مغ مكانتظ عشجىا مغ دوف أف تكدب شيئًا، أما م
 والقرػر الكمػؼ يشبغي إعبلـ الدوجة بيسا مدبقًا . 
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 ا حكع زواج الستعة في اإلسبلـ ؟: م 025الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ؼ ما حكع زواج أنا شاب أعدب واعسل في دولة خميج..إمكاناتي السادية ال تدسح لي بالدواج فأريج أف اعخ 

 الستعة في اإلسبلـ . 

 الجػاب: 
 حـخ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص زواج الستعة تحخيسا باتا . وعمى ذلظ أدلة كثيخة مشيا ما جاء في صحيح مدمع 

 )نيى عغ الستعة وقاؿ: أال إنيا حخاـ مغ يػمكع ىحا إلى يـػ القيامة ( .
زاٍف .وقج جاء في سشغ ابغ ماجة وغيخه )عغ ابغ عسخ قاؿ لسا وعمى ذلظ فبل يحل لسدمع فعميا, وإال فيػ 

ولي عسخ بغ الخصاب خصب الشاس فقاؿ إف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حخميا وهللا ال أعمع أحجا يتستع وىػ محرغ إال 
 رجستو بالحجارة إال أف يأتيشي بأربعة يذيجوف أف رسػؿ هللا أحميا بعج إذ حخميا( . 

 

جػز الدواج بفتاة مديحية :ىل ي 026الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أسمست؟

 دؤاؿ: ال
 أنا محتار فتاة جسيمة واسمست عمى يجؼ ىل أتدوجيا عمسا أف ديانتيا الدابقة ىي السديحية ولكع الذكخ .

 الجػاب: 
 يحل لظ ذلظ . 
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: ىل يجػز التعارؼ بيغ الذاب والفتاة  027الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ية الدواج مغ دوف معخفة األىل ؟بش

 دؤاؿ: ال
 معا دوف عمع األىل مع نية الدواج؟ىل يجػز التعارؼ بيغ الذاب والفتاة والخخوج سػية والقزاء وقت شػيل 

 الجػاب: 
 ال يجػز ذلظ أبجا ...! 

 

خصػبة مغ شاب : ىل يجػز فدخ ال 028الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يزيع بعس الرمػات؟

  دؤاؿ: ال
أنا فتاة في العذخيغ مغ العسخ مخصػبة لذاب مشح عذخة أشيخ بكتاب شيخ وقج تأكجت مشح فتخة أنو ال يحافع 
عمى الرمػات جسيعيا فقج يزيع فخضا أو أكثخ فيل بشاء عمى ىحا الدبب يسكغ لي أف أفدخ الخصبة مع 

 ي حتى اآلف تفػتشي صبلة الفجخ و أسعى دائسا ألدائيا حاضخا . العمع أن

 الجػاب: 
ال أستصيع أف أفتيظ في أمخ دوف معخفة الخمفية كاممة...والبج لػليظ الذخعي الحؼ زوجظ بخاصة...وألسختظ 

 بعامة أف يذاركػا في ىحا القخار بعج معخفة وجية نطخؾ . 
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: ما ىي السحطػرات والسدسػحات لسغ  029الفتػى  -كاح الخصبة والش -السعامبلت  -الفتاوى 
 بو في السحكسة قبل حجوث العخس ؟كتب كتا

 دؤاؿ: ال
 ما ىي السحطػرات و السدسػحات لسغ كتب كتابو في السحكسة قبل حجوث العخس ؟ 

 الجػاب: 
حخاما واليحـخ  السخأة بعج العقج تربح زوجة، لكغ مخاعاة العخؼ الدائج بيغ الشاس مصمػب ماداـ اليحل

 حبلال....واالستعجاؿ بالعخس ىػ أفزل الحمػؿ. 

 

عاـ أرغب  22: أنا شاب عسخي  030الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 غ أىمي يسشعػنشي أرجػ الشريحة ؟بالدواج لك

 دؤاؿ: ال
أرجػ اقتخاحاتظ يا دكتػر  سشة أال يحق لي الدواج، ولكغ أىمي يقػلػف لي أنشي صغيخ 22أنا شاب عسخؼ 
 راتب ؟.

 الجػاب: 
الدواج ليذ رغبة وأمشية فقط، إنسا ىػ إمكانيات واستعجاد لتحسل مدؤوليات كبيخة ومغ نػعيات مختمفة، ولعل 

 ىحا ىػ محػر خبلفظ مع أىمظ...! 
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 : ىل يجػز لي الدواج مغ فتاة مغ 031الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 دوف أذف أىميا بعج أف رفزػا ذلظ؟

  دؤاؿ: ال
 أنا شاب أعير في فخندا, و أريج الدواج ألتع ديشي خاصة و أني أعير في بمج شغت فيو الساديات و
الذيػات, و الفتاة التي أريج الدواج مشيا ممتدمة و الحسج هلل,و لجيشا ىسة كبيخة في شاعة هللا و إرضائو مغ 

لعبادات و الصاعات و الحسج هلل. و لكغ والجاىا يخفزاف ألني جدائخؼ و ىي تػندية خبلؿ زواجشا بسديج مغ ا
الجشدية, و يخيجانيا أف تختار تػنيديا كي يػافقا عمى زواجيا, و نحغ اآلف في حيخة كبيخة مغ أمخنا, ال نجرؼ 

ة, و أنا دائسا متحسذ ىل نربخ حتى يػافق أىميا أـ ىل عمييا شاعة والجييا؟ مع العمع أنشا صميشا اإلستخار 
لمدواج مشيا, أما ىي فقج بذخىا هللا بخؤيا و الحسج هللا. فأرجػ مغ فزيمتكع يا شيخ أف تخشجنا لسا يخضي هللا 
عد و جل, فوهللا ما نبغي إال ذلظ. جداؾ هللا ألف خيخ, و أسأؿ هللا جل و عبل أف يجسعشي و إياكع مع سيج 

و, إنو ولي ذلظ و القادر عميو. و صل الميع و سمع و زد و بارؾ الجعاة السرصفى في جشتو و دار مقامت
 عمى سيجنا دمحم و عمى آلو و صحبو أجسعيغ. 

 الجػاب: 
 البج مغ االنتطار لمحرػؿ عمى مػافقة أىميا وال يجػز الدواج دوف إذف ولييا الذخعي . 

 

لجى الفتيات ما حكسيا  :العادة الدخية 032الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ىل ىي كبيخة مغ الكبائخ ؟

 دؤاؿ: ال
سشو غيخ متدوجة وكل ما أريج أف أتػب مغ أؼ خصأ أعػد إليو مع أني أتستع بقػة اإلرادة  23انا فتاة عسخؼ 

والخصأ األكبخ ىػ أني أمارس العادة الدخية وأحاوؿ أف أوقفيا ولكغ ال استصيع وأنا الحسج هلل أصمي وممتدمة 
اعخؼ انو حخاـ ولكغ ال استصيع رغع السحاولة وأنا اشمب مشظ أف تجعػ لي بالدوج الرالح صجقشي أنا لدت و 

 .فتاة سيئة ولكغ أخاؼ أف يعاقبشي هللا وأنا أحذ أف تأخيخ زواجي بدبب القرة
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 الجػاب: 
 ..أسأؿ هللا أف يػفخ لظ الدوج الرالح عاجبل...وأف يقػؼ إرادتظ لتقمعي عغ تمظ العادة.

 وال تعتبخؼ االبتبلء بيا كبيخة مغ الكبائخ حتى ال تيأسي مغ رحسة هللا. 

 

 : ما رأي الذخع في زواج األقارب ؟ 033الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
لخفس لجؼ مذكمة فيسا يتعمق بدواج األقارب حيث تقجـ لخصبتي ابغ عسي وال زلت حائخة في إعصائو الخد با

أو القبػؿ وذلظ حخصا مشي عمى أف نقجـ لمسجتسع جيبل قػيسا يتستع برحة جيجة لسعخفتي بسذاكل زواج 
األقارب مغ ىحه الشاحية مع العمع يا شيخشا أنشا تشاقذشا في ىحه السدألة ولكغ أريج أف تشرحشي في ىحا 

 .السػضػع بأسخع وقت مسكغ 

 الجػاب: 
 ؿ صػمى هللا عميػو وسػمع زوج فاشسػػة مغ ابغ عسو..... ليذ لمذػخع حػكع في ذلظ والخسػػ 

 

 : ىل العادة الدخية تبصل الرياـ ؟ 034الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ىل تبصل العادة الدخية الرياـ الدبلـ عميكع ؟ .

 الجػاب: 
 قاؿ غيخ ذلظ ولجيو استجاللو الػجيو.  عشج معطع العمساء نعع إللحاقيع حكسيا بالجساع...وىشاؾ مغ
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: ما حكع نطخ الخجل في وجو مغ  035الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يتقجـ لخصبتيا وإشالة الشطخ فيو ؟

 دؤاؿ: ال
ما حكع نطخ الخجل فى وجو مغ يتقجـ لخصبتيا و إشالة الشطخ فيو أو الشطخ إلى صػرتيا و إشالة الشطخ ىل 

حا يجػز شخعا ؟ حتى إذا كاف قبميا بالفعل و أخح قخاره باالرتباط بيا و لكشو ال يغس برخه عغ الشطخ فى ى
 صػرتيا و تأمل وجييا كثيخا.

 الجػاب: 

لمخاشب أف يشطخ إلى خصيبتو أو إلى صػرتيا مادامت نيتو جادة في الخصبة. أما إشالة الشطخ فبل تجػز إال 
 بعج االتفاؽ عمى الدواج.

 

: ما حكع عجـ تقاضي الدوجة مقجميا  037الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 نقجا " السيخ " ؟

 دؤاؿ: ال
بالشدبة لحقػؽ الدوجة عشج عقج القخآف فقج جخت العادة بسجيشتشا تدسية السقجـ والسؤخخ عمى الػرؽ دوف 

السؤخخ معا ولكغ الدوج يقـػ بإعصاء ذىب تقاضي أؼ شي إال في حالة الصبلؽ فإنيا تتقاضى السقجـ و 
لمدوجة فسا حكع ىحا الحىب ىل ىػ جدء مغ السقجـ أـ ىػ مجخد ىجية وىل تدتصيع الترخؼ بو دوف أذنو 

 كاف تداعج أىميا بو وما حكع عجـ تقاضي الدوجة مقجميا نقجا ؟

 الجػاب: 
 كل ذلظ يخزع لبلتفاؽ بيغ الصخفيغ. 
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: ىل يجػز لي الدواج مغ أجشبية  038الفتػى  -صبة والشكاح الخ -السعامبلت  -الفتاوى 
 ؽ في نياية التخخج مغ الجامعة ؟بقرج ردعي عغ الحخاـ والفتغ خبلؿ فتخة دراستي بشية الصبل 

 دؤاؿ: ال
زواج الستعة حخاـ قصعًا ؛ فيل يجػز لي الدواج مغ أجشبية بقرج ردعي عغ الحخاـ والفتغ خبلؿ فتخة دراستي 

 .ؽ في نياية التخخج مغ الجامعة بشية الصبل

 الجػاب: 
 .  بسجخد الترخيح بخبط عقج الدواج بدمغ فيػ نكاح متعة محـخ

 

: ىل يجػز لشا أف نعقج كتاب شيخ مغ  039الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 والجي مغ أجل الحبلؿ والحخاـ ؟ دوف عمع

 دؤاؿ: ال
وقج رفزو والجؼ كػنو متدوج وال  0عاما وقج تقجـ لخصبتي شاب متدوج  أنا فتاة عسخؼ سبعة وثبلثػف 

يدتصيع أف يفتح بيت ثاني وبسا أني مػضفة أنا وىػ ونعسل بشفذ السكتب في دائخة حكػمية ونحب بعزشا وال 
يخيج احج مشا أف يتخمى عغ الثاني وقج اشتخػ لي مشدؿ عمى الييكل وسجمو باسسي وسيتقج ـ لصمب يجؼ مخة 

انية مغ والجؼ عشجما يجيد السشدؿ بالكامل كي ال يخفس وىحا الذيء يحتاج إلى مجة عاـ تقخيبا ىل يجػز ث
لشا أف نعقج كتاب شيخ مغ دوف عمع والجؼ مغ اجل الحبلؿ والحخاـ ألني اجمذ أنا وىػ في مكتب واحج لكي 

أختي مػافقيغ عمى كتب الكتاب وبعج ال تكػف نطختشا وكبلمشا لبعزشا فييسا حخاـ مع العمع أف أخي ووالجتي و 
 أف تجيد أمػرنا نخبخ والجؼ أنشا نخيج أف نتدوج ونعقج كتاب محكسة شبعا دوف أف نعمسو بكتاب الذيخ.

 الجػاب: 
يقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ) ال نكاح إال بػلي ( فكل عقج زواج دوف وجػد الػلي الذخعي ال يرح. وبالتالي فالعبلقة بيشكسا 

 ة.غيخ شخعي
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: ىل يجػز لشا أف نتدوج بجوف رضا  040الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 سيكػف ولي أمخىا أخػىا األكبخ ؟األىل ، و 

 دؤاؿ: ال
أنا شاب مغ عائمة متجيشة التقيت بفتاة ذات مػاصفات جيجة لمدواج وبعج فتخة تكمست مع أخييا ألتقجـ لخصبتيا 

وديشيا ومػافقة والجاؼ.. عمسًا أنشي أسكغ في محافطة غيخ محافطتيا لكغ والجتيا  بعج الدؤاؿ عغ سسعتيا
ووالجىا رفزت حتى مقابمتي مع أىمي.. شبعًا بجوف سبب مقشع غيخ أنشي أسكغ في غيخ بمجىا وأف الفتاة قج 

ي ابتعادًا عغ وافقت عمى االرتباط بي وإصخارىا عمى ذلظ.. ازداد مػضػع الحب بيششا ونخيج االرتباط الذخع
سشة وسيكػف ولي أمخىا  29الحخاـ.. ىل يجػز لشا أف نتدوج بجوف رضا األىل عمسًا أنيا بالغة راشجة وعسخىا 

أخػىا األكبخ ألنو مػافق عمى مػضػع الدواج.. شبعًا سيكػف السػضػع مخفػض أيزا مغ قبل عائمتي.. 
شاء هللا... جداكع هللا عشا وعشكع كل  وسشدعى بعج الدواج إلرضاء أىمشا حتى اليكػف ىشاؾ غزب إف

 خيخ... 

 الجػاب: 
ال يجػز إمزاء الدواج دوف حزػر الػلي الذخعي لمسخأة ، وال والية لؤلخ مع وجػد األب. وانطخ إلى حكع 
يا باشل نبي األمة ملسو هيلع هللا ىلص في السدألة ) عغ عائذة مخفػعا أيسا امخأة نكحت بغيخ إذف ولييا فشكاحيا باشل فشكاح

 فشكاحيا باشل...(. 

 

 ا تخوف في الدواج بشية الصبلؽ ؟: ماذ 041الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ماذا تخوف في الدواج بشية الصبلؽ ؟. 

 الجػاب: 
يرح قزاء ، ىػ نكاح الستعة إف صخح بالشية ، وىػ حخاـ قػال واحجا. أما مع عجـ الترخيح بالشية ، فالعقج 

 وال يرح ديشا وفاعمو آثع عشج هللا. 
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: ىل يجػز لمخجل السدمع الجػاز  042الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ث و رباع مغ غيخ أسباب وجيية ؟بسثشى و ثبل

 دؤاؿ:ال
التشػيع و  ىل يجػز لمخجل السدمع الجػاز بسثشى و ثبلث و رباع مغ غيخ أسباب وجيية بيجؼ التغييخ و

 الذيػة. و ما ىػ تفديخ ىحا الجدء مغ اآلية:
 .) إف تعجلػا و لغ تعجلػا ( 

 الجػاب: 
نعع يجػز بذخط العجؿ وأال يتختب عمى التعجد مطالع ومفاسج. أما اآلية فتفديخىا نفي هللا استصاعة العجؿ فيسا 

 يتعمق بالسيل القمبي لمشداء. 

 

: خصبت فتاة لكغ أىميا رفزػا ىحا  043الفتػى  -شكاح الخصبة وال -السعامبلت  -الفتاوى 
 عمي بأختيا ىل ىشالظ ما يسشع ؟ الصمب وأشاروا

 دؤاؿ: ال
أود االستفدار عغ قزية مغ قزايا الخصبة والدواج ولع أججىا في األسئمة السصخوحة عمى السػقع تقجمت 

ف أؼ عبلقة بيشي وبيشيا تدكغ في نفذ لخصبة فتاة عغ شخيق األىل وأنا كشت أرػ الفتاة مغ حيغ ألخخ بجو 
الحي الحؼ أعسل بو فحىبت ورأيتيا في بيت أىميا أنا وعائمتي وشمبت مغ أىمي أنا يصمبػىا لي وعشجما تع 
شمب يجىا قالت أـ الفتاة بأف عسة الفتاة حيغ عمست بيحا األمخ اعتخضت وقالت بأنيا تخيج الفتاة ألبشيا وقج 

خت أخخػ ليحه الفتاة وقج اقتخحت عمى عائمتي أف يخصبػىا لي فبعزيع رفس تع رفس شمبشا ولكغ يػجج أ
رفزًا شجيجًا والبعس اآلخخ وافق ولع يجج أؼ مذكمة في ىحا األمخ وىشا تكسغ مذكمتي ىل الذخع يحـخ ىحا 

 األمخ أـ ال يػجج ما يجعي إلى حخمة ىحا األمخ.
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 الجػاب: 
 غ األختيغ في الدواج. الحخمة فيسا ذكخت، والحخمة في الجسع بي

 

: ىل يجػز كتب كتاب عغ شخيق شيخ  044الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 وليذ عغ شخيق السحكسة حتى يتعخؼ الخصيباف عمى بعزيسا ؟؟؟

 دؤاؿ: ال
ىل يجػز كتب كتاب عغ شخيق شيخ وليذ عغ شخيق السحكسة حتى يتعخؼ الخصيباف عمى بعزيسا ؟؟؟ 

يجػز أف تكذف الخصيبة عمى الخصيب وأف تكذف أـ الخصيبة عمى الخصيب... وما حكع ىحا شخعًا )  وىل
 ىل حبلؿ أـ حخاـ ( ؟. 

 الجػاب: 
األصل أف يكػف العقج في السحكسة، إال إذا دعت لحلظ ضخورة جاز أف يكػف عشج شيخ...والفكخة الخصيخة 

اء الفخصة ليتعخؼ الخاشباف عمى بعزيسا بعج العقج، التي أدخمت عميشا مؤخخا مغ أىل الباشل، وىي إعص
ونقػؿ لكسا الخيار بعج أشيخ أو سشػات فيدتستعاف ببعزيسا، ثع يسبلف ويقػالف لؤلىل لع نشدجع، ليبحث 
الصخفاف عغ تجخبة ججيجة... إنيا فكخة شيصانية تيجـ البيػت والجيغ واألخبلؽ...ومع األسف نخاىا عشج أىل 

التي أسيست بإيجاد حػادث الصبلؽ السبكخ ألف شباف وشابات اليـػ فيسػا مغ ىحه الحخية أف اإللتداـ... وىي 
ال يتشازؿ أحج لقخيشو وال يتخاجع أمامو...فكانت الػيبلت التي لع تكغ في األجياؿ التي تخبت عمى غيخ ىحه 

 السفاىيع...! 
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مى السخصػبة أف تعتج بعج وفاة : ىل ع 045الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الحي عقج عمييا القخاف أـ ال ؟ خصيبيا

 دؤاؿ: ال
رجل خصب فتاة وعقج قخانو عمييا ولكغ لع يخمػ بيا إشبلقًا ولع يتدوجيا بدبب الػفاة. ىل عمى الدوجة أف 

 تعتج بعج وفاة خصيبيا الحؼ عقج عمييا القخاف أـ ال ؟.

 الجػاب: 
 .عقج عمييا مع األمغ تػجب العجة أؼ خمػة مع السخأة التي 

 

ب فتاة : ما رأيكع في أف يتدوج الذا 046الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 تديجه بالعسخ ست سشػات ؟

 دؤاؿ: ال
 ما رأيكع في أف يتدوج الذاب فتاة تديجه بالعسخ ست سشػات ؟.

 الجػاب: 
 ماداما راضييغ فبل حخج. 
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ة الدخية لمفتاة السصمقة : ىل العاد 047الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حخاـ ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل العادة الدخية لمفتاة السصمقة حخاـ ؟ .

 الجػاب: 
 تكخه إال إذا خذيت عمى نفديا الػقػع في الدنا، وىحا اجتياد اإلماـ أحسج رحسو هللا . 

 

: ىل يجػز أف تكػف عرسة الدواج  048الفتػى  -لشكاح الخصبة وا -السعامبلت  -الفتاوى 
 جل أف يخمع نفدو في ىحه الحالة ؟بيج السخأة ، مع الجليل ، وىل يسكغ لمخ 

 دؤاؿ: ال
 ػ ىل يجػز أف تكػف عرسة الدواج بيج السخأة، واستعساليا في شبلؽ الخجل مع الجليل ؟ . 1
 وما يجب عميو عشجىا ؟ .  ػ ىل يسكغ لمخجل أف يخمع نفدو في حاؿ أراد ذلظ 2

 الجػاب: 
 ال يجػز .
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: ىل تدتحق الفتاة شيء مغ السيخ  049الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يسا ولع تكغ ىشالظ خمػة شخعية ؟إذا تػفي خصيبيا مع العمع أنو تع عقج القخاف بيش

 دؤاؿ: ال
عقج عمى فتاة "بكتاب شيخ" وكاف شخط والج الفتاة أف ال سشة وكاف قج  32لي خاؿ تػفي مشح شيخ بعسخ 

يـػ  25يكػف بيشيسا خمػة ولسجة ستة أشيخ تحت االختبار ووافق خالي عمى ىحا العقج ولكغ وافتو السشية بعج 
عمى ىحا العقج. نخجػ شاكخيغ معخفة ما يتختب عميشا تجاه الفتاة مغ ناحية اإلرث والشقج ؟ وىل عمييا العجة 

 أنو لع يكغ بيشيسا خمػة ؟.  عمساً 

 الجػاب: 
 تدتحق نرف السيخ، وعمييا العجة ولػ لع تكغ خمػة. 

 

الخجل بثانية مغ : ىل يجػز أف يتدوج  050الفتػى  -الخصبة والشكاح  -السعامبلت  -الفتاوى 
 دوف عحر شخعي ؟

 دؤاؿ: ال
ذكخىا هللا في الدوجة الرالحة وأنجب  ىل لمدوج أف يتدوج عمى زوجتو عمسا بأنيا فييا كل السػاصفات يمي

مشيا ويحبيا وتحبو ولكغ تعخؼ عمى أخخػ وأحبيا ىل ىحا سبب كافي انو يتخؾ األولى بعج أف عاش عسخ 
 معيا ويتدوج ؟.

 الجػاب: 
الدواج الثاني مذخوع، ولكغ ال يشبغي لئلنداف أف يتعخؼ عمى امخأة أخخػ بذكل غيخ شخعي ويحبيا ثع يخيج 

يا، بل يكػف ذلظ بالصخؽ الذخعية في الدواج، وبالسقارنة بيغ الدواج الثاني وما يسكغ أف يتختب الدواج مش
 عميو مغ مذكبلت، وهللا أعمع.
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: لساذا يجػز لمخجل السدمع أف يتدوج  051الفتػى  -الخصبة والشكاح  –السعامبلت  -الفتاوى 
 أة أجشبيو وال يجػز لمسخأة ذلظ ؟مغ امخ 

 دؤاؿ: ال
يجػز لمخجل السدمع أف يتدوج مغ امخأة أجشبيو وال يجػز لمسخأة السدمسة أف تتدوج مغ أجشبي وغيخ  لساذا
 مدمع؟.

 الجػاب: 
 األصل في الجػاب أف أقػؿ لظ ألف هللا تعالى سسح بيحا ولع يدسح بحاؾ.

يؤمغ بشبييا  أما إف أردت حكسة فالجػاب أف السدمع حيغ يتدوج امخأة مغ أىل الكتاب نرخانية مثبًل فإنو
 عيدى ويؤمغ بكتاب اندؿ عميو وىػ اإلنجيل....

أما حيشسا تتدوج السدمسة نرخانيًا فإنيا تؤمغ بسحسج ملسو هيلع هللا ىلص وبالقخآف أما ىػ فبل يؤمغ بيسا وىشا تبجأ 
 السذكبلت... 

بلـ والعكذ ليذ ىحا فزبًل عغ أف القػامة لمخجل فإف تدوج امخأة مغ أىل الكتاب ربى أوالده عمى اإلس
 صحيحًا.

 

 : ىل يجػز لمسدمع الدواج مغ 052الفتػى  -الخصبة والشكاح  –السعامبلت  -الفتاوى 
 مديحية حتى لػ بقيت عمى ديشيا ؟

  دؤاؿ: ال
 ىل يجػز لمسدمع الدواج مغ مديحية حتى لػ بقيت عمى ديشيا، ىل ىحا جائد في كتاب هللا و شخعو ؟؟

 .ئميا في اآليات الكخيسة أرجػ إيزاح الفكخة و دال
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 الجػاب:
إف أردت القزية مغ زاوية الحكع الذخعي فالجػاب نعع يجػز نكاح الكتابيات لقػلو تعالى )) ونداؤىع حل 

 لكع ...........((
لكغ إف نطخت إلى األمخ مغ زاوية مقاصج الذخيعة في أنو أحل ىحا الدواج وججت انو أحمو ليكدب إلى 

جدا حيغ تكػف القػامة في البيت لمخجل حقًا يقيع شخع هللا في بيتو ويخبي أوالده ليكػنػا اإلسبلـ أشخاصًا ج
 عمى ديشو يـػ كاف اإلسبلـ ىػ الجيغ األقػػ وأتباعو ىع أىل الحزارة واألخبلؽ والخقي. 

لؤلب  أما إف نطخت في واقع السدمسيغ اليـػ وججت غيخ ذلظ فاألبشاء ليدػا عمى ديغ أبييع والقػامة ليدت
وإنسا لبلـ التي تفعل ما يحمػ ليا، مغ ىشا وجب عمى مغ أراد أف يقجـ عمى خصػة كيحه أف يجرس أمخه تسامًا 

 وليعمع أف هللا سائمو عغ زوجو وأوالده حفع أـ ضيع !!!!

 

: ما ىػ الجػاب الذافي والذامل لحكع  053الفتػى  -الخصبة والشكاح  –السعامبلت  -الفتاوى 
 ية وكيفية التخمز مشيا ؟العادة الدخ 

 الدؤاؿ: 
 ما ىػ الجػاب الذافي والذامل لحكع العادة الدخية وكيفية التخمز مشيا ؟

 الجػاب: 
: إف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لع يخشج الذباب إلى االستسشاء )العادة الدخية ( ولػ كاف خيخًا ألرشج إليو، وإنسا أرشج إلى  والً أ

يا معذخ الذباب مغ استصاع مشكع الباءة فميتدوج، فإنو أغس لمبرخ وأحرغ  الدواج أو الرـػ فقاؿ: "
 لمفخج، ومغ لع يدتصع فعميو بالرـػ فإنو لو وجاء" أؼ وقاية مغ الدنا. أخخجو البخارؼ ومدمع.
ِإالَّ َعَمى َأْزَواِجِيْع  ثانيا: السالكية والذافعية يقػلػف بتحخيسيا عشج تفديخ آية ) َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع َحاِفُطػَف *

 أْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع....( وأما الحشفية: فقالػا: "إنيا مغ السحطػرات في األصل، لكشيا تباح بذخوط ثبلثة: 
 _أال يكػف الخجل متدوجًا.  1
 إف لع يفعميا. -حقيقة-_ وأف يخذى الػقػع في الدنا  2
 :كدخ شجة الذبق الػاقع فيو. لحلظ ؼ _ وأال يكػف قرجه تحريل المحة بل يشػ  3
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 فإنيا تباح في حجود دفع ذلظ عمى أساس أف الزخورات تقجر بقجرىا"... 
، وأف صاحبو يدتحق التعديخ، وأنو ال يباح إال عشج  أما محىب الحشابمة فقج نرػا عمى أف االستسشاء محـخ

ا حقيقة وبشاء عمى ما تقجـ فيحه العادة الزخورة، وقج سبق بياف حج الزخورة. وىػ أف يخذى الػقػع في الدن
محخمة شخعًا ويشبغي عمى الذباب والفتيات أف يتقػا هللا تعالى ويبتعجوا عغ مػاشغ الفتشة ويذغمػا وقتيع 

 بالشافع ويدارعػا إلى الدواج وإال فالرـػ واالستعانة باهلل تعالى وهللا السػفق.
 يمي إف شاء هللا تعالى:أما كيفية التخمز مشيا ال يكػف إال بتباع ما 

 .اإلعخاض عغ رفاؽ الدػء ومجالذ الدػء  -ٔ
 .لدـو صحبة صالحة  -ٕ
 .صبلة الجساعة في السدجج -ٖ
 .االستعانة باهلل وااللتجاء إليو والصمب مشو  -ٗ
 .االبتعاد عغ مػاشغ الفتشة ومتابعة ما يدخط هللا ال سيسا عمى الذاشات  -٘
 .ى اإلكثار مغ ذكخ هللا تعال -ٙ
 .صـػ الشافمة  -ٚ

 

 : ما حكع تشطيع الشدل ؟ 054الفتػى  -الخصبة والشكاح  –السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع تشطيع الشدل ؟.

 الجػاب: 
تشطيع الشدل بسعشى أف يتفق الدوجاف عمى عجد معيغ مغ األوالد ثع يسشعػف الحسل بذكل مؤقت بالصخؽ 

 السذخوعة ال حخج فيو .
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 : ما حكع الدواج مغ نرخانية ؟ 055الفتػى  -الخصبة والشكاح  –السعامبلت  -اوى الفت

 دؤاؿ: ال
خًا ػ وربشا في كتابو العديد ما حكع الدواج مغ نرخانية وىي تؤمغ باف عيدى بغ هللا _ تعالى هللا ُعُمّػًا َكِبي

 : قاؿ
 يُح اْبُغ َمْخَيَع ﴾﴿ َلَقْج َكَفَخ الَِّحيَغ َقاُلػا ِإفَّ َّللاََّ ُىَػ اْلَسِد 

 وقاؿ هللا عد وجل :
َ َثاِلُث َثبَلَثٍة ﴾  ﴿ َلَقْج َكَفَخ الَِّحيَغ َقاُلػا ِإفَّ َّللاَّ

 صجؽ هللا العطيع 
 ىي بحكع الكافخة وهللا اعمع فيل الدواج باشل بيحه الحالة .

 الجػاب: 
لسبجأ رغع كفخىع ، وىحا قػؿ معطع أىل الخاجح في السدألة أف الدواج بالشرخانية أو بالكتابية جائد مغ حيث ا

العمع لػرود الجليل عمى ذلظ ، ولكغ مغ حيث مقاصج الذخيعة ال بج مغ نطخ ال في أصل الحكع فيػ ثابت 
ولكغ في تفريبلتو ، فاهلل تعالى حيشسا أحل الدواج بالكتابية لو مغ ذلظ مقرج وىػ أف الخجل السدمع ىػ 

في دولة اإلسبلـ أف يمـد زوجو بتعاليع الجيغ العامة ويكػف مدؤواًل عشيا األقػػ وديشو ىػ السسكغ والغالب 
  ومػجيًا ليا كيف ال وىػ مدؤوؿ عغ رعيتو ، ثع إف أوالده في دولة اإلسبلـ عمى ديشو ديغ اإلسبلـ .
نطخ  والحؼ نججه اليـػ أف السدمع حيغ يتدوج الكتابية ال يحقق شيئًا مغ مقاصج الذخع فجيشيا ىػ األقػػ في

الشاس واألوالد ستخبييع كسا تذاء ، وأيغ دولة اإلسبلـ التي تمـد أفخادىا بالعفة والحذسة إلى غيخ ذلظ وىل 
 سيخعى الخجل رعيتو أـ سيزيعيا ، وىشا السذكمة !!

 
 

 : ماحكع ممبػس البجف شخعًا ؟ 056الفتػى  -الخصبة والشكاح  –السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ػع لبذ البجف دارت بذكل كبيخ ىل ىػ مغ الدشة أو مغ الجيغ في شيء ؟أنا أخصب فسػض
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 الجػاب : 
الحقيقة أف الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ أعطع الشداء بخكًة أقميغ مؤونًة، أعطع الشداء بخكًة أقميغ ميخًا، 

يجـ السجتسع، فإما ألف حيشسا نكمف الذاب ما ال يصيق تزيق سبل الدواج وتفتح سبل الذيء اآلخخ الحؼ ي
إف يكػف نكاح وإما أف يكػف سفاح، فكل مغ يزع عقبات أماـ الدواج أماـ الذيء الحؼ شخعو هللا عد وجل 
أماـ سشة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقج ساىع في تزييق دوائخ الحق وتػسيع دوائخ الباشل، السفخوض أف نديل عمى 

 د وجل: األزواج سبل الدواج وحيشسا قاؿ هللا ع

 ﴿َوَأْنِكُحػا اأْلََياَمى ِمْشُكْع﴾
األيامى جسع أيع واأليع مغ ال شخؼ آخخ لو امخأة كانت أو رجبًل، وحيشسا يػجو األمخ إلى مجسػع األمة 
معشى ذلظ أف كل مغ كاف لو يج في تخفيس تكاليف الدواج وتيديخ تأميغ البيػت وتأميغ األثاث لو أجخ 

يو ىحه اآلية أنكحػا األيامى مشكع ىحا أمخ جساعي ألنو إذا فر الدفاح في عشج هللا عد وجل وتشصبق عم
مجتسع ىجمت أركاف السجتسع وانتيى، أما إذا شجعشا الدواج وأنا أرػ أف الدواج السبكخ اآلف ىػ العبلج 

لشداء بخكًة األوحج لسذكمة التفمت التي يعاني مشيا العالع كمو فمحلظ أعطع الشداء بخكًة أقميغ مؤونًة، أعطع ا
أقميغ ميخًا، أما إذا كشت ميدػرًا وىحه الحؼ خصبتيا فتاٌة عمقت عميظ اآلماؿ فإذا لع تعصيا شيئًا إشبلقًا 
وأردتيا مغ دوف أية كمفة كأنظ استخخرتيا وكأنظ أىشتيا إىانًة فالسيخ أحيانًا يخفع معشػيات الفتاة، فأنا لدت 

ي لدت مع الحيغ يتجاىمػف البجيييات في الحياة فاألمخ الػسصي مع إرىاؽ الذباب بسا ال يدتصيعػف كسا أنش
 ىػ السصمػب في ىحا السػضػع.

 

خخج مع : ىل يجػز لمخاشب أف ي 057الفتػى  -الخصبة والشكاح  –السعامبلت  -الفتاوى 
 خصيبتو مغ دوف عقج قخاف؟

 دؤاؿ: ال
 ىل الخصبة بيغ الذاب والفتاة بجوف عقج قخاف جائد أـ ال؟ 

 ف يجب أف تكػف العبلقة بيشيسا في ىحه الفتخة ؟ وكي
 مثل الخخوج إلى مكاف، عاـ الخؤية بجوف حجاب، وكع يجب أف تبقى مجة الخصػبة ؟
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 الجػاب : 
 إجابة عمى سؤالكع، نفيجكع بسا يمي: 

 : ال يجػز . أوالً 
عامة وقج آخحىا إلى ندىة، ىحا ثانيًا: وهللا ىحه الخصبة غخبية أف أخصبيا وأزورىع كثيخًا وآخحىا إلى أماكغ 

 الشػع غيخ إسبلمي إشبلقًا. 
 الخصبة ....

أنطخ إلييا فإف ذلظ أحخػ أف يؤدـ بيشكع، فانطخ إلييا في حزػر محارميا وتحجثظ حجيثًا شػيبًل مخة ومختيغ 
 وثبلثة وانتيى األمخ، وبعج ذلظ إما زواج أو رفس.
ذيصاف أف نأخحىا أشيخ عجيجة ومجيجة وزيارات وخخوج مغ أما أنشا سشجخب بعزشا ىحا كبلـ مغ ؟ كبلـ ال

البيت، ىشاؾ حاالت ال يترػر شجة األلع الحؼ يريب اآلباء واألميات مشيا، خصبة صار في حسل مثبًل ثع 
اختفى الخصيب ماذا نعسل ؟ كل إنداف ُيفخط بقػاعج الجيغ يجفع الثسغ باىطًا ججًا، الفتاة تخصب مغ بيت 

خاشب مختيغ أو ثبلثة ويحجثيا فإما أف يعقج عمييا عقجًا شخعيًا وإما أف يشرخؼ بحاؿ سبيمو، أىميا ويخاىا ال
 أما أف يتدمى وأف يجخب ىحه الخصبة غخبية ما أندؿ هللا بيا مغ سمصاف.

 

 : ىل الدواج قدسة ونريب ؟ 058ػى الفت -الخصبة والشكاح  –السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 يب ؟.ىل الدواج قدسة ونر

 الجػاب : 
الدواج أنت مخيخ، بعج أف تدوجت أصبحت ىحه نريبظ، وإياؾ أف تقػؿ ىحه نريبي قبل الدواج ألف هللا 

 تعالى قاؿ: 

َباِت ُأوَلِئَظ ُمَبخَُّءوَف ِمسَّا َيُقػُلػَف َلُيْع َمْغِفَخٌة َوِرْزٌؽ َكِخيٌع ﴾  ﴿َوالصَّيُِّبػَف ِلمصَّيِّ
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خس في الذاـ ودفع ثسشو ستيغ مميػف جيء بالخاقرات وزعت الخسػر، قج تتػىسغ وىحه شخفة: صار ع
السعاصي كميا في ىحا العخس، وىع إسبلـ، و جيء بالسرػريغ وصػرا الشداء كاسيات عاريات وكتب عمى 

 البصاقة الصيبػف لمصيبات.
كػف الصيبػف الشقصة الجقيقة ىحه اآلية ليدت حكسًا إنيا أمخ جاء عمى صيغة الحكع، يعشي اجيجوا أف ي

لمصيبات، يشبغي أف يكػف الصيبػف لمصيبات، ونحغ عشجنا أمخ تكميفي وأمخ تكػيشي، قج تتػىسػف أف ىحه اآلية 
أمخ تكػيشي ال أمخ تكميفي، أنت يجب أف تبحث عغ فتاة مؤمشة واألب يشبغي أف يدوج ابشتو مغ شاب مؤمغ 

 الدواج رؽ فميشطخ أحجكع أيغ يزع قخيشتو.
 ججًا يقػؿ عميو الربلة ولدبلـ: البشت غالية 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: َفاِشَسُة َبْزَعٌة ِمشِّي َفَسْغ َأْغَزَبَيا  )) َعِغ اْلِسْدَػِر ْبِغ َمْخَخَمَة، َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
 َأْغَزَبِشي((

 يعخؼ مخخجو ومجخمو يكػف أخصأ في وكل أب يعمع أف البشت غالية كثيخًا، فالحؼ يمقي بابشتو جدافًا لذاب ال
حق ابشتو خصًأ كبيخًا، عج لسميػف قبل أف تػافق عمى زوج مشاسب البشتظ فالدواج نريب متى ؟ بعج أف يشعقج 
القخاف صار نريب، وقبل أنت مخيخ، يػجج وىع ىحه نريبو خمقت مغ ضمعو، ىحا الكبلـ غيخ صحيح، 

ديشو وعغ عقيجتو وعغ دخمو وإنفاقو وعغ مدتػاه، وليذ  ابحث ودقق واسأؿ عغ أخبلقو وعغ صبلتو وعغ
ألوؿ شمب ىحه لو، ونريب ىحا كمو كبلـ فارغ، يشبغي أف يكػف الصيبػف لمصيبات، احخصػا عمى أف يكػف 
الصيبػف لمصيبات، بعج أف تجتيج وتتقرى أقرى السعمػمات اآلف صار نريب، ألنو وقع أراده هللا، أما قبل 

 يب خاضع لبلجتياد.أف يقع ال يػجج نر
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 الفرل الخامذ : الخضاع و الحسل

: ما حكع الدواج مغ فتاة لع يثبت عجد  001الفتػى  -الخضاع والحسل  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الخضعات مغ والجة الذاب ؟

 دؤاؿ: ال
ج رضعت مغ لي ابشو خالة ترغخني بخسذ سشػات وأريج الدواج مشيا ولكغ والجتيا ؛ يعشي خالتي كانت ق

)حػالي سشتيغ مغ عسخىا( ولع يحكخ أحج عجد الخضعات ىل يرح لي الدواج بابشة خالتي  أمي وىي صغيخة
 أفيجوني جازاكع هللا كل خيخ.

 الجػاب: 
إف ثبت الخضاع فبل يحل الدواج مشيا ألنيا بشت أختظ، وإف لع يثبت بسعخفة عجد الخضعات فبل حخج ألف 

 األصل الحل وعجـ الخضاع. 
 وماداـ لع يقع الدواج بعج فاألولى تصبيق القاعجة الشبػية:

 ) دع ما يخيبظ إلى ماال يخيبظ (. 

 

: ما ىػ صحة القػؿ : أقرى مجة  002الفتػى  -الخضاع والحسل  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ( سشػات ؟4لمحسل عشج اإلماـ الذافعي ىي )

 دؤاؿ: ال
( سشػات ، وفي ذلظ الػقت لع أسأؿ عغ ىحه  4الذافعي ىي ) قخأت مخة أف أقرى مجة لمحسل عشج اإلماـ 

السدألة. ولكغ ما حجث أنو مشح فتخة وفي خصبة الجسعة ذكخ الخصيب أف رجبًل اسسو الزحاؾ وىػ مؤرخ 
حسمتو أمو أربع سشػات وولجتو وىػ يزحظ فمقب بالزحاؾ. ما صحة ىحه األقاويل ، وعمى ماذا استشج اإلماـ 

 .الشقصة ؟شاكخًا لظ جيػدؾ الذافعي في ىحه 
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 الجػاب: 
إف ما ىػ مػجػد في الكتب ، ومشيا ما ذكخت ، ال تقـػ بو الحجة والعبخة بالػاقع السذاىج والخأؼ الصبي 
 العمسي ، إال أف يأتيشا نز شخعي صحيح ، فتربح الحجة فيو ، ولع تثبت السدألة السحكػرة بجليل شخعي.

 

: أرضعتشي خالتي مع أبشيا البكخ ىل  003الفتػى  -والحسل  الخضاع -السعامبلت  -الفتاوى 
 يجػز ألبغ خالتي الرغيخ أف يتدوج أبشتي ؟

 دؤاؿ: ال
أنا بحاجة إلى مداعجتكع في أمخ قج أقمقشي لسا فيو مغ مدؤولية وىػ اآلتي رضعت خالتي مع ابشيا البكخ 

وأنجبت بشتا وىي اآلف أدركت ربيعيا وتدوجت أنا  -)األكبخ( وبصبيعة الحاؿ واصمت خالتي البلنجاب 
 فسا ىػ مػقف الذخع. -جاء ابغ خالتي )التي أرضعتشي( يصمب يجىا لمدواج  -العذخيغ 

 الجػاب: 
 إجابة عمى سؤالكع ، نفيجكع بسا يمي:

 ال يجػز ألف ابغ خالتظ عع البشتظ مغ الخضاع ، وىػ محـخ عمييا. 

 

: ىل ىشاؾ حخمة في أف تتػقف األـ  004الفتػى  -الخضاع والحسل  -السعامبلت  -الفتاوى 
 عغ إرضاع ابشيا مغ اجل السحافطة عمى قػاـ صجرىا مغ الشاحية الذخعية وىل عمييا اثع ؟

 دؤاؿ: ال
ىل ىشاؾ حخمة في أف تتػقف األـ عغ إرضاع ابشيا مغ اجل السحافطة عمى قػاـ صجرىا مغ الشاحية 

 الذخعية وىل عمييا اثع ؟.
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 الجػاب: 
عع عمييا إثع، ومغ العمساء مغ قاؿ عغ تفديخ قػلو تعالى ) والػالجات يخضعغ أوالدىغ حػليغ...( أف ىحا ن

 خبخ بسعشى األمخ. 

 

: ما ىػ حكع رضاعة الكبيخ وىل  005الفتػى  -الخضاع والحسل  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يسكغ أف نأخح بخضاعة سالع مػلى أبي ححيفة في عرخنا الحالي ؟

  اؿ: دؤ ال
أرجػ مغ حزخة فزيمتكع أف تبيغ لي ما ىػ حكع رضاعة الكبيخ وىل يسكغ أف نأخح بخضاعة سالع مػلى 

 أبي ححيفة في عرخنا الحالي ؟ 
ي تعخؼ واقعة عيغ /حادثة كسا اشمب مغ فزيمتكع أف تخشجني إلى بعس السرادر والكتب الجيشية الت

 .عيغ؟

 الجػاب: 
كثيخ مغ السدمسيغ، وبخاصة بعج أف شاع بيشيع، ومشيع دعاة، خمط السػاقف ىحه الحادثة وأمثاليا امتحاف ل

العقمية بالسػاقف الذخعية مسا أدػ ببعزيع إلى رد الشز الرحيح بجعػػ معارضتو لمعقل، أو لمعخؼ، أو 
لمعاشفة، أو لمػاقع وكل أولئظ يجب أف يكػنػا تحت الشز وتبعا لو، وليذ رادا لو...وحجيث إرضاع الكبيخ 
صحيح لع يسار أحج في صحتو فيػ في البخارؼ وغيخه مغ دواويغ الدشة...والحؼ صج الشاس عغ قبػلو 
جيميع أمخيغ اثشيغ: أوليسا أف الكبيخ الحؼ سيخضع ليذ شابا مغ شباب اليـػ أصحاب الذعػر الصػيمة 

رػر الفاسج مذيجا غخيبا والسبلبذ الزيقة الحيغ ال يعخفػف أيغ اتجاه القبمة...! فتبجو السدألة مع ىحا الت
لسسارسة جشدية فاضحة ) وأعتحر عغ الرخاحة واأللفاظ ( ولػ عخؼ كل أحج أف الحؼ ُشِخَع الحكع مغ أجمو 
شاب نذأ في شاعة هللا في بيت يقيع حجود هللا، وأف التي ستخضعو ىي التي ربتو عمى ذلظ...لسا كاف ذلظ 

األمخ الثاني فيػ أف ىحا الحكع االستثشائي ىػ البجيل  السػقف الخافس السذكظ في صحة الشرػص ...! أما
عغ ضياع شاب ال أىل لو، ربي أحدغ تخبية في بيت مدمع قبل تحخيع التبشي، ثع جاء التحخيع ... إضافة 

 إلى حاجة مغ ربتو لخجماتو...! 
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الؼ السخات، وأسأؿ الحيغ يخفزػف ىحا الحكع، ىل تخوف دخػؿ ىحا الذاب عمى السخأة، مئات السخات بل آ
 وىػ ليذ محخما ليا حبل أفزل...؟ وىل التبشي الحؼ يتقبمو بعس السدمسيغ ويسارسػنو، وىػ محـخ أمثل...؟ 

 عسـػ ليا ويقاس عمييا بقي أف أقػؿ أف العمساء يتعاممػف مع ىحه الحالة بالقاعجة )إنيا واقعة عيغ ال
ا تجعمشا أحكع وأغيخ مغ هللا ورسػلو، فشخد نرا (، وبقي أف أتداءؿ ىل عقػلشا وعػاشفشا وأعخافشمثيبلتيا

صحيحا ...؟ وإيخاد مػقف بعس أزواج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى ىحا الحجيث ال وجو لو، ألنيغ بذخ مغ البذخ وال يخد 
 بخأييغ حجيث الشبي...وِلَع ال نحكخ مػقف عائذة وعسميا بالحجيث وىي أفقييغ ...! 

 خ كتب أصػؿ الفقو .ما سألت عشو تججه في أكث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الضادظ : الطالمالثالث : الباب 
303 

 الفرل الدادس : الصبلؽ

: ما حكع شبلؽ البيشػنة الرغخى إذا تع  001الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 مخاجعتيا أثشاء العجة أو بعج العجة ؟

 دؤاؿ: ال
اآلف في فتخة العجة ولكشو لع  " رجل شمق زوجتو لمسخة األولى وراجعيا أثشاء العجة، وشمقيا مخة ثانية وىي

 يخاجعيا..... ". 
أبشاء ىحا الخجل يفزمػف أف ال يخاجعيا أثشاء العجة ألنو إذا شمقيا مخة أخخػ يجب عمييا الدواج بآخخ قبل 

 إعادتيا، فيع ال يتخيمػف أف رجل آخخ سػؼ يتدوج أميع.... 
 يع بعقج ججيج..... سؤالي ىػ: ىع يقػلػف انو إذا انتيت ىحه العجة فاف أميع سػؼ تعػد ألبي

 ىل ىحا العقج الججيج يمغي الصمقات الدابقة ؟.
 وىل أماـ ىحا الخجل بعج ىحا العقج الججيج ثبلث شمقات ججيجة ؟.

 الجػاب: 
زواج السصمقة الخجعية ) أو بعبارة أخخػ، البائشة بيشػنة صغخػ ( بعقج ججيج بعج انتياء عجتيا استسخار لمحياة 

 دابق وال يمغي الصمقات التي سبقتو. مع زوجيا ال

 

 ة واحجة ؟: ما حكع الصبلؽ بالثبلثة في جمد 002الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ما حكع الصبلؽ بالثبلث في جمدة واحجة إذا كانت نية السصمق ثبلث شمقات ؟ ألنشي احتخت ىشاؾ مغ يقػؿ 

 واحجة، و ىشاؾ مغ يقػؿ ثبلثة.
 اإلجابة بسا ىػ أقػػ واصح مغ الكتاب و الدشة. أرجػ
 
 



 الفصل الضادظ : الطالمالثالث : الباب 
304 

 الجػاب: 
الصبلؽ ثبلثا في مجمذ واحج ال يقع إال واحجة، ولػ كانت نية السصمق الثبلث. ىحا ىػ الخاجح... ولحلظ فإف 
بعس العمساء سسى ذاؾ الشػع مغ الصبلؽ شبلقا بجعيا... وأقػػ األدلة قػؿ هللا عد وجل ) الصبلؽ مختاف (، 

 فة إلى ما جاء مغ أحاديث صحيحة حػؿ ىحا السػضػع.إضا

 

بأمخ خاص  : ىل يقع يسيغ الصبلؽ السختبط 003الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 عشج وقػع ىحا األمخ ؟

 دؤاؿ: ال
أنا امخأة متدوجة حمف عمي زوجي يسيغ الصبلؽ بالثبلثة في لحطة غزب عمى أمخ ما، وقج حرل ىحا 

 رأؼ اإلسبلـ يا شيخشا ؟.األمخ، فع 

 الجػاب: 
مدائل الصبلؽ ال يبت فييا بالسخاسمة لحاجة مغ يفتي إلى استجػاب صاحب العبلقة مغ أجل اإلحاشة بكل 

 حيثيات الػاقعة. 

 

: يػسػس لي الذيصاف بذكل دائع بالصبلؽ  004الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ي ؟أفعل مع العمع أنشي أحب زوجتماذا 

 دؤاؿ:ال
أنا شاب متدوج ولكغ الذيصاف يػسػس لي بالصبلؽ بذكل دائع مع إنشي أحب زوجتي وكمسة الصبلؽ ال تخخج 
مغ فسي لكشيا تبقى داخمي فسا حكسيا وماذا أفعل كي أتخمز مغ وساوس الذيصاف. الخجاء اإلجابة ولكع 

 جديل الذكخ .
 
 
 



 الفصل الضادظ : الطالمالثالث : الباب 
305 

 الجػاب: 
بلؽ وادعائظ حب زوجتظ...فمشعتسج الرخاحة والػضػح أسمػبا لحياتشا، كيف تخيجني أف أوفق بيغ تفكيخؾ بالص
 وال نعمق أخصاءنا عمى مذجب الذيصاف. 

 

: حمفت عمييا بالصبلؽ إذا تكمست مع عجالئي  005الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ثاني يـػ تكمست ىل وقع الصبلؽ ؟و 

 دؤاؿ: ال
عمييا بالصبلؽ )عمي الصبلؽ( أذا بتتكمع مع عجالئي وحمفت ىحا حرل بيشي وبيغ زوجتي مذكمة حمفت 

بدبب السذاكل وىي حمفت بالقخآف أذا بتكمع مع نداء أخػاتي بتتكمع مع عجالئي وأنا لع أوافق عمى شمبيا ألف 
ليذ عتجىع مذاكل وىي ثاني يـػ تكمست مع واحج مشيع عمى الياتف وليذ كميع بدبب حمفانيا بمقخأف 

 فيل شمقت مشي شمقة واحجة... أـ ليا فتػػ.الكخيع.. 

 الجػاب: 
مدائل الصبلؽ ال يبت فييا بالسخاسمة لحاجة مغ يفتي إلى استجػاب صاحب العبلقة مغ أجل اإلحاشة بكل 

 حيثيات الػاقعة. 

 

 ؽ أثشاء الحيس يقع أو ال يقع ؟: ىل الصبل  006الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 لصبلؽ أثشاء الحيس يقع أـ ال وإذا كاف زوج شمق زوجتو آخخ يسيغ وىى حائس ىل يقع...ىل ا

 

 

 



 الفصل الضادظ : الطالمالثالث : الباب 
306 

 الجػاب: 
شبلؽ السخأة وىي حائس أو شبلقيا في شيخ جامعيا فيو يدسى عشج العمساء )شبلقا بجعيا ( ألنو مخالف 

لحجيث الستفق عميو )عغ ابغ عسخ أنو ليجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الحؼ جاء في قرة ابغ عسخ رضي هللا عشيسا في ا
شمق امخأتو وىي حائس فدأؿ عسخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عغ ذلظ فقاؿ لو مخه فميخاجعيا ثع ليتخكيا حتى تصيخ ثع 
تحيس ثع تصيخ ثع إف شاء أمدظ بعج وإف شاء شمق قبل أف يسذ فتمظ العجة التى أمخ هللا أف يصمق ليا 

 .الشداء (
 متفق عميو.
خح مغ قػلو ملسو هيلع هللا ىلص )مخه فميخاجعيا (أف الصبلؽ لع يشفح )لع يقع (ولكغ يجب التشبيو إلى أف الخجل الحؼ يصمق ويؤ 

زوجتو حائزا ,تحتدب عميو شمقة مع أف الصبلؽ لع يشجد ,كسا جاء عغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا في 
 أنو احتدبيا عمى نفدو شمقة.أحاديث عجة يخفع بعزيا إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ,مغ 

 

 سؤاؿ عغ حالة مغ حاالت الصبلؽ ؟:  007الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
أنشي شمقت زوجتي مخة و أرجعتيا، ثع قمت ليا مخة أنظ لغ تعػدؼ إلى البيت إنسا لبيت أىمظ، فقاؿ لي 

جىا، ثع بعج ذلظ قمت ليا مخة أنا ال أريجؾ زوجة لي، أحجىع أنو شبلؽ بالكشاية ألنشي كشت أقرج أنشي ال أري
ذىبت بعجىا ألحج السذايخ األفاضل و أفتى لي بأنيا ال تعتبخ شبلؽ، غشسا لبلحتخاز فقج أعاد لي عقج نكاح 

 ججيج. 
السيع أنشي كثيخًا ما كشت أحمع بعج ىحه الحػادث أنشي أشمقيا، ثع سألت هللا تعالى بعج أف صميت الربح 

أف يبيغ لي ذلظ فخأيت في مشامي أف سيارتي سخقت، مع العمع أف ىحا السشاـ أيزًا رأيتو كثيخا بعجما  حاضخاً 
 صارت تمظ الحػادث معي، و زوجتي رأت أف سيارتي تحتخؽ. ىل ليحه االحبلـ معشى ىاـ و ما تفديخىا؟.

 الجػاب: 
معبػف بيا والتبالػف...ثع تقفػف مع عجبا مشظ يا أخي ومغ بعس السدمسيغ...!تتداىمػف في حجود هللا ,وت

 السشامات والخؤػ ,خائفيغ قمقيغ تصمبػف التفديخ.معحرة ياأخي لبعس القدػة ,لكغ الذاعخ يقػؿ: 
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لع تختاروف حياة الشكج والقمق مع أزواجكع ,وانتع  فقدى ليددجخوا ومغ يظ راحسا فميقذ أحيانا عمى مغ يخحع
كع الشفدية والرحية وعمى أوالدكع.... لقج بيغ لكع القخآف الدبيل تعمسػف اآلثار الديئة لحلظ عمى أوضاع

اـ وشجار ,وفي كل شيخ شبلؽ ,)فإمداؾ بسعخوؼ أو تدخيح بإحداف ( أما أف يكػف في كل يـػ خر
..!فارجع أنت وزوجظ لسعالجة واقعكسا الدوجي عمى  ,وفخاؽ ورجعة وشقاؽ...فميذ ىحا مغ هللا في حل والحـخ

 عية وشخعية ,ودعا ماسػػ ذلظ وهللا يتػالكسا.ضػء معصيات واق

 

 ي اإلسبلـ ؟: استفدار حػؿ الخمع ف 008الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
مشح أياـ رأيت في التمفاز نجوة عغ الخمع في اإلسبلـ و كاف مغ جسمة الحاضخيغ محاـ ومسثل تمفديػني و 

يصخح األسئمة محيعة شابة، عشجما تكمع السحامي قاؿ في مػضػع الخمع ال عالع و كاف الحؼ يجيخ البخنامج و 
تدأؿ السخأة عغ الدبب أبجًا و لكغ تخد عمى الخجل ما أخحتو و تتشازؿ عغ الرجاؽ و يفخؽ القاضي بيشيسا 
ة البقخة شاء الدوج أـ أبى، وىحا ما أكجه العالع السدمع عشجما قاؿ قزية الخمع ذكخت في القخاف الكخيع في سػر 

 في قػلو تعالى : 

َتاِف َفِإْمَداٌؾ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َتْدِخيٌح ِبِإْحَداٍف َواَل َيِحل  َلُكْع َأْف َتْأُخُحوا ِمسَّا َآَتيْ  ُتُسػُىغَّ َشْيئًا ِإالَّ َأْف ﴿ الصَّبَلُؽ َمخَّ
ُجوَد َّللاَِّ َفبَل ُجَشاَح َعَمْيِيَسا ِفيَسا اْفَتَجْت ِبِو ِتْمَظ ُحُجوُد َّللاَِّ َفبَل َيَخاَفا َأالَّ ُيِقيَسا ُحُجوَد َّللاَِّ َفِإْف ِخْفُتْع َأالَّ ُيِقيَسا حُ 

 (﴾ 229َتْعَتُجوَىا َوَمْغ َيَتَعجَّ ُحُجوَد َّللاَِّ َفُأوَلِئَظ ُىُع الطَّاِلُسػَف )
 )سػرة البقخة(

تقبل عمي كخامتي أف أقبل  أما السسثل فقاؿ إف زوجتي رفعت عمي قزية مخالعة ببل عمسي فخفزت و لع
الخمع بل شمقتيا و أعصيتيا كل ما ليا، ثع سالت السحيعة أحج الحاضخيغ اذا كشت متدوجا و شمبت مشظ 
زوجتظ الصبلؽ فيل تصمقيا فقاؿ: و كاف شابا في العذخيشيات مغ عسخه أسأليا عغ الدبب، فقالت السحيعة: 

أريج العير معظ فأجاب الذاب في ىحه الحالة لغ أقبل مغ غيخ سبب يعشي يا أخي أنا لع أعج أحبظ و ال 
فقامت القيامة و خرػصًا أف الشداء كغ يذكمغ أكثخ مغ نرف الحاضخيغ ثع أكج العالع بقػلو: ميستظ أنت 
أف تعخؼ كيف تجعميا أف ال تصمب الصبلؽ بأف تثبت ليا أنظ رجل وأضاؼ أف هللا أعصى حق الصبلؽ 

  .عصى لمسخأة حق الخمع و ىػ ببل عجد مقيج و بحلظ حفع لمسخأة كخامتيالمخجل وقيجه بثبلث شمقات وأ 
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وىشا أنػه إلى أف السحيعة ضحكت و ال أقػؿ ابتدست و قالت: )وكأنيا قج رضيت بآية الخمع ديشا و بحخية 
كسا رأيتع فإف السخأة السدعػمة إليا و بعجـ السباالة بالحجاب وأوامخ خالقيا نبيا ورسػاًل( إذًا أعدائي السذاىجيغ 

اإلسبلـ قج أعصى الحخية لمسخأة في شمب الخمع في أؼ وقت وىي بحلظ استعادت كخامتيا وشخريتيا التي 
شالسا تجاىميا الخجاؿ . ناىيظ يا سيجؼ عغ أحج السذاركيغ الحؼ ما فتئ يتكمع ! عغ أنشا لع نعج نعير في 

 عرخ سي الديج وىػ تعبيخ مرخؼ عامي .

 الجػاب: 
لحيغ يديئػف إلى اإلسبلـ حتى في ما يدسػنو نجوات إسبلمية، وال حػؿ وال قػة إال باهلل. وقج عخؼ ما أكثخ ا

الفقياء الخمع )بأنو فخاؽ الخجل امخأتو ببجؿ يأخحه مشيا ( والحكسة مشو، وهللا أعمع، أف ال ُيَتجاىل رأؼ السخأة 
قيا في الحياة الدوجية الكخيسة. وىحا وال ومذاعخىا تجاه بيت الدوجي، وأف ال ُيَغيب صػتيا السعبخ عػغ ح

شػظ امتجاد لحقيا في حخية االختيار قبل الدواج . فإذا اشتج الخبلؼ الدوجي واستحاؿ اإلصبلح، وشعخت 
السخأة أنيا األكثخ تزخرا مغ االستسخار، شػخع ليا شمب السفارقة مع رد السيخ كامبًل، دوف انتطار قخار الدوج، 

يخ متزخر فبل يخيج الصبلؽ أو يكػف متزخرا وال يخيج الصبلؽ تعدفًا وإضخارًا بالسخأة، الحؼ إما أف يكػف غ
وقج يكػف تسمرًا مغ أداء حقػؽ السصمقة فيربح بحلظ آخحًا بجؿ أف يكػف معصيًا. وفػي ىحا التذخيع قسة 

بل مغ تساـ وكساؿ  اإلنراؼ وأمثل الحمػؿ. وتححيًخا لمسخأة التي خمقت أميل إلى العاشفية، وىحا ليذ عيباً 
خمقيا السشاسب لسيساتيا في الحياة، كاف الحجيث السذار إليو: )عغ ثػباف رضي هللا عشو عغ الشبي صمى هللا 
 عميو وسمع قاؿ أيسا امخأة سألت زوجيا شبلقيا مغ غيخ ما بأس فحخاـ عمييا رائحة الجشة ( 

ا في شبلقو فإف هللا سائمو يـػ القيامة ألف هللا وحجيث )السختمعات ىغ السشافقات( وحتى الخجل إف كاف متعدف
ال يقخ الطمع، أما أف يفدخ الشاس أحكاـ هللا كل وفق ىػاه وفيسو، فيػ مغ الببلء الحؼ أصاب السدمسيغ، 

 وإلى هللا السذتكى.
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يبي ألف : ىل لي بأخح السيخ كامل مغ خص 009الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يشو خمػة ؟حرل بيشي وب

 دؤاؿ: ال
أنا فتاة قبمت الدواج مغ شاب وكانت مغ أىع الذخوط مكاف الدكغ بعيج عغ بيت أىمو وعقج القخاف )كتاب 
شيخ ( واآلف مزى عمى الخصبة سبعة أشيخ وكاف يػجج خمػة بيششا وصار بيغ أىمي و أىمو بعس السذاكل 

ألف لبذ  75000اريج أف أفظ الخصبة وقج أعصاني ويخيج اآلف الدكغ بجػار بيت أمو )قدع مغ بيت األـ ( و 
ألف مؤجل وقج قيل لي أنو  150أألؼ مقجـ و 150البجف ىل أعيجىا لو أـ ىي مغ السيخ تعتبخ والسيخ 

 يجب أف يعصيشي نرف السقجـ بدبب الخمػة بيششا ما ىػ رأؼ الذخع في الشقػد وىل يجب عمي عجة السصمقة.

 الجػاب: 
 د الخمػة، فمظ السيخ كامبل وعميظ عجة السصمقة. ما دمت تعتخفيغ بػجػ 

 

: إذا رفعت دعػى الصبلؽ وحاولت تحريل  010الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 خ والحىب ىل ىحه مغ حقي شخعًا ؟السقجـ وما استحق مغ السؤخ

 دؤاؿ: ال
شخط والجؼ أف يكػف لي مقجـ  تدوجت مغ شاب بخصبة أىل لع يدبق لي معخفتو وعشجما تقجـ والجه لخصبتي

غيخ مقبػض ومؤخخ وحفل الخصبة عميشا وحفل العخس عمييع ووافق والجه وقخؤوا الفاتحة ولع يحجد السبمغ 
وعشج سؤاؿ زوجي لي ماذا أكتب ؟ شخشت أف يكتب لي مبمغ أسػة برجيقاتي وقخيباتي وىػ مغ حجد السبمغ 

ي أسػة باآلخخيغ وال أريج شي وكتب العقج بالسحكسة وتدوجشا ولع اقل بكثيخ أو قميل بعجىا قمت لو شكخا وان
سشػات حرل خبلؼ بيغ والجتي وأختو شالبشي بالتشازؿ بأنو ال نخيج شي واف السبمغ كبيخ مع العمع 3وبعج 

ميدػر الحاؿ ويدتصيع دفعو ىػ أو والجه وشالبشي بإرجاع الحىب الحؼ أعصاني إياه بالعخس وانو ال يخيج 
لػ لع يكغ لي حقػؽ لسا حرمت مذاكل بيشي وبيغ أمو وأختو واف ىحا الحؼ أعصاني قػة ومشعشي شبلؽ إنسا 

 .غ إكساؿ اختراصي حيث إنشي شبيبة م
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سؤالي ىل حبلؿ خالز ىحا السقجـ إذا أخحتو ألنو يدعع لػ كاف يعمع بأنو سيجفع لسا كتبو وأنشا ضحكشا عميو 
ا لغ نأخح شي واآلف نحغ بخبلؼ شجيج وبيششا محكسة وأنا عشج أىمي واف السبمغ اكبخ مغ فبلف وعبلف وأنشا قمش

اشيخ بدبب أني سافخت عشج أىمي ولع أعػد بدبب خػفي مغ أف يجبخني عمى التشازؿ ولع يعصشي  8مغ 
حتى مبلبدي ويخيج التشازؿ والريغة افتشي جداؾ هللا كل خيخ ىل السبمغ حبللي إذا رفعت دعػػ الصبلؽ 

 .لسقجـ وما استحق مغ السؤخخ وىل الحىب حق شخعي ال أريج حكع السحكسة أريج شخعا وحاولت تحريل ا

 الجػاب: 
السفخوض أف تعالج ىحه الخبلفات بيغ الدوجيغ وأىمييسا بسا أرشج إليو ربشا وىػ الحكساف...ال أف يحتج 

الدوجية ومريخ األسخة الخبلؼ ويذتج بيغ الصخفيغ ثع ال يججوف إال السحاكع...ومغ الخصأ أف تػضع الحياة 
 في كفة ، واألمػر الساليو في أخخػ...فيل يدتػياف...؟ وىل ىحا مغ الجيغ والعجؿ والعقل والسشصق...؟

 

: حمف يسيغ شبلؽ أف يتغيخ وأكػف شالقة إف  011الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 غيخ ىل وقع الصبلؽ ؟لع يتغيخ وعجت معو إلى البيت ولع يت

 ؤاؿ: دال
أشفاؿ. نذأت مشح البجاية خبلفات بيششا  3عامًا أنجشب خبلليا  11عامًا ولي اآلف  16تدوجت وأنا في عسخ 

تبعًا الختبلؼ أشباعشا وقج حاولت جاىجة حل ىحه الخبلفات دوف المجػء إلى أحج دوف فائجة تحكخ إلى أف 
عج العجيج مغ الجمدات التي كاف يتعيج اضصخرت لمجػء إلى أىمي عميع يدتصيعػف حل ما لع أستصع حمو, وب

بيا أف يتغيخ كاف يعػد لدابق عيجه مغ عجـ االىتساـ بي وبأشفالو إضافة إلى بعس الخراؿ التي ال أجج 
داع لصخحيا بدبب ما سأورده أدناه. اجتسعشا عشج أىمي في آخخ جمدة لشا وقج حمف يسيغ شبلؽ أف يتغيخ 

إلى البيت وبقيت عشجه فتخة ولكغ ال شيء تغيخ وبقي كسا ىػ مسا وأكػف شالقة إف لع يتغيخ وعجت معو 
 اضصخني إلى العػدة إلى بيت أىمي. 
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 سؤالي اآلف:
ىل وقع الصبلؽ أـ ال ؟ مع العمع أني اآلف في بيت أىمي وأريج المجػء إلى السحكسة مغ أجل الصبلؽ بعج أف 

 رفس السخالعة وديًا. 

 الجػاب: 
 ييا مخاسمة لحاجة السفتي إلى استجػاب األشخاؼ.أمػر الصبلؽ ال يفتى ف

 

: أنا محامي أقـػ بإنياء العبلقة الدوجية  012الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ى الدوجيغ فيل ىحا العسل حخاـ ؟بالسخالعة وذلظ لمتخفيف عم

 دؤاؿ: ال
ح ذات البيغ وعشج عجـ وجػد ججوػ أنا محامي ويأتيشي أحيشًا دعػػ شبلؽ وبعج السحاوالت الكثيخة إلصبل

أقـػ بإنياء العبلقة الدوجية مخالعة وذلظ لمتخفيف عمى الدوجيغ عشاء معاممة الصبلؽ وتكاليفيا وتأخح الدوجة 
كافة حقػقيا وأقـػ بتثبيت السخالعة لجػ السحاكع فيل في ىحا العسل أؼ إثع ولكع الفزل أشاؿ هللا عسخؾ 

 .وأحدغ عسمظ وزاد في عمسظ 

 الجػاب: 
 البأس بحلظ إف شاء هللا. 
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: رجل تدوج بامخأة وبعج الدواج صارح زوجتو  013الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ى اإلنجاب ىل عقج الدواج صحيح ؟بأنو غيخ قادر عم

 دؤاؿ: ال
در عمى اإلنجاب ) عسًا رجل تدوج بامخأة عمى سشة هللا و رسػلو و بعج الدواج بأياـ صارح زوجتو بأنو غيخ قا
 .أنيا سألتو قبل الدوج عغ ىحا السػضػع و قاؿ ليا انو قادر عمى اإلنجاب ( 

في ىحه الحالة ىل عقج الدواج بيشيسا صحيح أـ انو بحاجة إلى عقج ججيج في حاؿ الخغبة باستسخارىسا معا 
 كدوج و زوجة ؟ 

 وىل تدتصيع أف تصمب التفخيق مع كامل حقػقيا ؟.

  الجػاب:
 العقج صحيح، وليا أف تصمب التفخيق عغ شخيق السحكسة الذخعية. 

 

أريج تصميقيا فسا : معاناة بيشي وبيغ زوجتي  014الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 رأي الذخع بحلظ؟

 دؤاؿ: ال
ؼ بيغ أمي أنا متدوج لي ما يقخب مغ سبعة أشيخ و لكغ خبلؿ ىحه الفتخة عانيت معاناة شجيجة بدبب الخبل

و زوجتي وجيل زوجتي بالحياة الدوجية وأمػرىا ورغع كثخة ما تحجثت معيا وإقشاعيا بالربخ و أف الػالجيغ 
ليع حق عمي و أنت لظ حق عمي لع تربخ عمي ذلظ وذىبت لبيت أىميا حتى عادت بعج فتخة و بعجىا لع 

خت عمييا ولع تتحسمشػي و ذىبت لبيت تدخ األمػر عمي ما يخاـ وحجث خبلؼ بيشي و بيغ ججؼ بدػببيا فرخ 
 أىميا أريج شبلقيا و االنتياء مػغ ىػحه السعانػاة و تصميقيا فسػا ىػ رأؼ الذػخع في ذلظ ؟.
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 الجػاب: 
ال تتػقع أف الذخع وضع تشطيسا لحياة كل زوجيغ عمى حجة...إف الذخع جاء بقػاعج عامة وأحكاـ وعمى كل 

 شخع الصبلؽ ولكغ تقجيخ استحقاقو أـ ال متخوؾ ألصحاب العبلقة ومغ مدمع ومدمسة التداـ ذلظ...وهللا
 حػليع...والتحكيع عشج الخبلؼ الدوجي شخع شخعو هللا في القخآف الكخيع...فبل تتعج ذلظ. 

 

: زوجتي غيخ محجبة وعجدت في إقشاعيا لكغ  015الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يا لكغ بيششا بشت فساذا أفعل؟يقمغ دوف فائجة أرغب في تصم

  دؤاؿ: ال
أرجػ اإليزاح في درس لكع عغ التجخيغ قمتع أنو مغ كانت لو زوجة سيئة ال يدتجاب دعاؤه وحجدتع الدػء 
بأنيا ال تخضى بسدتػػ معيذة زوجيا بيشسا في درس الصبلؽ قمتع ال تصمق السخأة إال إذا شظ بذخفيا سؤالي 

شػات و عشجؼ بشت و وهللا لػالىا لكشت شمقت مشح زمغ امخأتي ليدت محجبة س 3و مذكمتي: أنا متدوج مغ 
و تعجني بأنيا سػؼ تتحجب مشح تدوجتيا و لع تزعو حتى اآلف و حاولت معيا بالميغ و الذجة و اليجخاف 
دوف فائجة و ال أريج أف تزعو غربا و اآلف ىي تخيج أف تعسل خارج السشدؿ فساذا أعسل ؟ ىل أجبخىا أف 

 عو ؟تز

 الجػاب : 
يقػؿ السثل العخبي أىل مكة أدرػ بذعابيا، وإف كثيخا مغ الشاس يدتفتػف أىل العمع بقزايا يغمب عمييا 
الصابع الذخري، وليدت مغ أحكاـ الجيغ التي يكػف ألىل العمع الكمسة األخيخة فييا...فأنت أدرػ بصبيعة 

تختار الحمػؿ السشاسبة. وأنت السدؤوؿ األوؿ أماـ  زوجتظ وشباعيا، وما يخغبيا وما يخعبيا، وعمى ضػء ذلظ
هللا عغ الصبلؽ. ومذػرة السقخبيغ مغ حػلظ الحيغ ىع عمى اشبلع بالسذكمة بخمتيا لجييع ما يػجيػنظ بو 

 نحػ الرػاب، وهللا يتػالؾ.
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ا زوجتو أف يشاـ : ىل يجػز مغ الخجل إذا كخى 016الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ي غخفة أخخى ؟ف

 دؤاؿ: ال
ىل يجػز مغ الخجل إذا كخىا زوجتو أف يشاـ في غخفة أخخػ وىل يجػز أذا أراد الخجل أف يفكخ في الصبلؽ 
أف يخسل زوجتو إلى مشدؿ أىميا كي تفكخ ىي وىػ في مػضػع الصبلؽ بذكل ججؼ دوف ضغط مغ احج 

 ب دوف أف أقع بسا ال يخضي هللا ؟. الصخفيغ وما السجة التي تشرحشي بيا كي أخح القخار السشاس

 الجػاب: 
ما سألت عشو جائد وال يػجج تحجيج لمسجة...وأنرحكسا بتصبيق الشيج القخآني في معالجة الخبلؼ الدوجي، 

 وىػ الحكساف. وال تشفخدا بتقخيخ مريخيكسا. 

 

شمبيا لبي : تصمب الصبلؽ ال أعمع لساذا ىل أ 017الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أريج الشريحة ماذا أفعل ؟

 دؤاؿ: ال
عامًا متجيغ وأعسل بعسل جيج وأنا مغ أسخة معخوفة وأردت الدتخة فخصبت عغ  27أنا شاب أبمغ مغ العسخ 

أشيخ وكانت خصيبتي لكثيخ مغ  9شخيق األىل فتاة جسيمة متجيشة خمػقة وميحبة وباتت الخصبة لحػالي 
وغيختيا وكانت بعس األحياف تذعخني بأنيا غيخ شبيعية وكاف خبلليا يتجخل األحياف تخيشي حبيا ووالئيا 

أىل الذخ مسغ ال أعخفيع إلفداد ىحه الجيدة بخميي بكبلـ غيخ صحيح وجمب اإلشاعات الكاذبة حتى أف كتب 
ي لي هللا أف أتدوجيا وبات عخسي خسدة أشيخ كانت زوجتي في األشيخ األولى السخأة السيحبة الخمػقة الت
أريج التي إذا أمختيا أشاعتشي وإذا شمبت أجابتشي ولع تكغ تبادرني إال بسا يدخني ويخضيشي حتى أف انقمبت 
تمظ الحياة إلى حياة بئيدة ومسمة وذلظ بفعيل باختبلؽ السذاكل وكشت أتحسل كل ىحا وأستغل ذلظ إلرضائيا 

ية والصمب مغ أىميا أخحىا إلى مشدؿ ومشع حجوث أؼ مذكمة إلى أف قامت وبجوف إذف مشي بتخؾ عر الدوج
أىميا حتى اآلف أصبح ليا ثبلثة أشيخ وىي تصمب الصبلؽ بذجة وفي حاؿ عػدتيا إلى عر الدوجية تيجد 

 أىميا باالنتحار أو اليخوب..
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ىل أنتطخ أف تيتجؼ إلى العقل الرػاب في  -ىل أقـػ بتمبية شمبيا في الصبلؽ  -وأنا ال أعخؼ ما ذا أعسل 
فتخة اترمت بي احج قخيباتيا وأخبختشي بأف أذىب إلى أحج العارفيغ بأمػر الدحخ فقج يكػف قج كتب ليا تمظ ال

أو عيغ مدتيا.. وقج ذىبت إلى أكثخ مغ شيخ واخبخوني بأنو يػجج مثل ىحه األعساؿ ولكغ زوجتي ترخ 
ي هللا كدوج في إكخاـ عمى أنيا تصمب الصبلؽ وىي بكامل قػاىا سيجؼ.. لع أكغ في حياتي سػػ كسا أمخن

وإنعاـ زوجتي ولع أضخبيا أو أشتسيا في يـػ بل كشت مثل الدوج الرالح الستقي هلل فييا. أريج مشظ يا سيجؼ 
 بعج ىحا كمو حّل لسذكمتي.

 الجػاب: 
ما شخع هللا الصبلؽ إال لحل مذكمة استحالة الػفاؽ بيغ الدوجيغ...عميكسا االلتجاء إلى الحكسيغ، وىػ حل 

ي، والحكساف يحكساف بالصبلؽ أو غيخه. ولغ تكػف أوؿ مغ شمق، وال تجخل نفدظ في متاىات الدحخ قخآن
 والدحخة. 

 

: عقج قخاف مغ قبل شيخ ، ىل يحتاج  018الفتػى  -الصبلؽ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حالة السيخ يكػف مغ حق الفتاة ؟االنفرػاؿ بيشيسا إلى شبلؽ رسػسي وفي ىحه ال

 دؤاؿ: ال
فتاة في الخامدة عذخ مغ العسخ ُعقج قخانيا بذكل شخعي أماـ شيخ وشيػد وخصػبة رسسية عمى شاب في 
الخامدة والعذخيغ مغ العسخ , وأثشاء أياـ الخصػبة وقبل إعبلف الدواج وألسباب تخز الذاب قخر االنفراؿ 

 عشيا. والدؤاؿ: 

يتمّفع بكمسة الصبلؽ ( ؟. مع العمع أنو لع يتع ػ ىل يحتاج االنفرػاؿ بيشيسا إلى شبلؽ رسػسي ) أؼ أف  1
 تدجيل العقج في السحكسة !!.

 ومغ ناحية أخخػ بالشدبة لسيخ الفتاة:

 ػ ىل ىػ مغ حقيا في ىحه الحالة أـ مغ حق الذاب ؟. 2
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 الجػاب: 
 البج مغ الصبلؽ، وليا نرف السيخ إف لع يكغ دخل بيا... 

 

بغي وما : أريج معخفة عجة السصمقة ما الحي يش 019فتػى ال -الصبلؽ  –السعامبلت  -الفتاوى 
 الحي ال يشبغي ومجتيا ؟

 دؤاؿ: ال
أنا امخأة شمقت السخة األولى وبعج فتخة ساءت األحػاؿ ورفعت قزية خمع في السحكسة وتع ذلظ ولكغ بالشدبة 

إفادتي بذخوط ىحه العجة لمعجة فأنا عمى حج عمسي أف عجة الصبلؽ ليدت كعجة التي تػفي زوجيا فأرجػ مشكع 
 وما الحؼ ال يشبغي عمي فعمو وما الحؼ مدسػح بو فعمو.

 الجػاب: 
 عجة الصبلؽ:

 ثبلث حيزات لسغ تحيس.
 ولآليدة ثبلثة أشيخ.

 ولمحامل حتى تزع حسميا.
 تستشع السخأة خبلليا )) خبلؿ العجة (( عغ الدواج والتعخض لمخصاب والديشة، فإف كانت في شمقة رجعية جاز

 ليا التديغ لدوجيا.
كسا أنيا تستشع عغ الخخوج مغ بيتيا إال لحاجة كسخاجعة شبيب أو القياـ بعسل ميع، ويتعيغ عمييا عشجىا إف 

 تخجع إلى بيتيا قبل الغخوب وتبيت فيو.
أما غيخ ذلظ فميذ مغ لػاـز العجة كالحجيث عمى الياتف مع الخجاؿ وشبعًا ضسغ ضػابط الذخع في العجة 

 .وخارجيا
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 لصبلؽ ببلء أـ ابتبلء أـ عقاب ؟: ىل ا 020الفتػى  -الصبلؽ  –السعامبلت  -الفتاوى 

  الدؤاؿ: 
أريج أف اسأؿ يا أستاذ عغ الصبلؽ ىل ىػ مقجر أـ ببلء أـ ابتبلء أـ ىػ عقاب مغ عشج هللا و ىل يكػف 

فأني مسغ ال ييأسػا مغ  نعسة مغ عشج هللا عد و جل أجبشي ألنشي محبصة و في حالة نفدية لكغ مع ىحا
 رحسة هللا و الحسج هلل عمى ىحه الشعسة أدعػ لي و البشتي يا شيخ أرجػؾ.

 الجػاب: 
الصبلؽ مريبة كأية مريبة يسكغ أف يكػف عقػبة مغ هللا لمدوجيغ إف كانا مديئيغ كسا يسكغ أف يكػف 

ف امتحانًا وابتبلء لخفع الجرجات، نتيجة لمتقريخ في ضػابط االختيار التي أمخ بيا ربشا كسا يسكغ أف يكػ 
 والسيع ىشا أف تخجعي إلى هللا تعالى وتحدشي تخبية ابشتظ والتي ىي ذخخ لظ أف شاء هللا تعالى.

 

: زوجي حمف عمي يسيغ شبلؽ أال أحسل ىل  021الفتػى  -الصبلؽ  –السعامبلت  -الفتاوى 
 يقع؟

 دؤاؿ: ال
 زوجيا بالصبلؽ إذا حسمت دوف أذنو ما حكع ذلظ ؟امخأة متدوجة ليا أربعة أوالد حمف عمييا 

 الجػاب : 
وهللا ىػ في مقػلة ألحج العمساء وىي معتسجة وتأخح بيا محاكع العالع اإلسبلمي مغ حمف يسيغ شبلؽ ليحسل 
امخأتو عمى فعل ما أو يسشعيا مغ فعل ما وىػ يكخه فخاقيا كفخاؽ ديشو ىحا ليذ يسيغ شبلؽ بل يسيغ قدع 

 بإشعاـ عذخة مداكيغ. يكفخ عشو 
 سبحاف هللا يقػؿ ابغ عباس أيختكب أحجكع أحسػقتو ويقػؿ يا بغ عباس يا بغ عباس. 

والحل بيج الدوجة في خصأ مذتخؾ بيشيسا فمحلظ حيشسا تحسل الدوجة ما ال تصيق ىحا ضمع لمدوجة إذًا حيشسا 
مغ فعل وأنت تكخه فخاقيا كفخاؽ ديشظ  تحمف يسيغ شبلؽ عمى امخأتظ لحسميا عمى فعل قج ال تسمكو أو مشعيا

انقمب يسيغ الصبلؽ إلى يسيغ قدسي وىحا ما تأخح بو معطع السحاكع اإلسبلمية الذخعية في العالع اإلسبلمي 
 فيسا أعتقج.
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 الفرل الدابع : اليبات و اليجايا

ريف : ىل يجػز ألخي أف يأخح مرا 001الفتػى  -اليبات والعصايا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 دورة المغة مغ الجولة عمى الخغع أنيا دفعت مغ قبل أستاذه ؟

  دؤاؿ: ال
أخي يجرس في ألسانيا عمى حداب الجولة، والجولة متكفمة بكل مراريفو حتى المغة التي يتعمسيا، ولكغ ىشاؾ 

 في ألسانيا تكفل البخوفدػر أستاذه بكل مراريف الجورة عمى حدابو الخاص، والدؤاؿ يا دكتػر.
ل يجػز ألخي أف يأخح مراريف دورة المغة مغ الجولة عمى الخغع مغ أف مراريف دورة المغة دفعيا ى

 البخوفدػر أستاذه ؟.

 الجػاب: 
 يعمع الجولة بحلظ ويمتـد ما تخاه. 

  

: ما حكع الخشػة وخاصة في ىحه  002الفتػى  -اليبات والعصايا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 األياـ ؟

 الدؤاؿ:
 عغ الخشػة مغ أجل العسل، في ببلدنا أصبح ال عسل بجوف رشػة )إال مغ رحع ربظ(.  سؤالي
 لحلظ:

 ىل اإلضخار بالغيخ ركغ في تحخيع فعل الخاشي؟
 لػ انتفى وقػع ضخر بالغيخ؟ -في حق الخاشي  -يعشي ؛ ىل ُيخَمع عغ فعل اإلرشاء صفة الحطخ 
 مبمغ مغ الساؿ يػضع في الجرج، شبعًا درج السػضف.يعشي ال يسكغ تحريل أؼ معاممة حكػمية إال مقابل 
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في كل ىحه األمػر أنا لع أضخ أحج بل فقط آخح حقي أو أدفع عشي ضخر ال ُيمدمشي الذخع بتحسمو، إال أنو 
لدػء أخبلؽ السػضفيغ صارت األعساؿ متػقفة عمى إعصاء الخشػة، وإال قج يتعسج السػضف تعصيل سيخ العسل 

 يو إثع قانػني.بصخيقة ال تجعل عم
 وبالتالي يا تجفع يا مرمحتظ ستقف.

 مع العمع انظ لع تزخ أحج بل فقط فعل اإلرشاء غخضو دفع ضخر أو جمب مرمحة أو حق لظ. 
فيل اإلضخار بالغيخ ركغ في تحخيع فعل الخاشي بحيث لػ انتفى نية اإلضخار بالغيخ وانتفى وقػع الزخر 

ضخار ليذ ركشًا في تحخيع فعل الخاشي بحيث أنو حتى ولػ لع تكغ قج بالغيخ يشتفي اإلثع الذخعي أـ أف اإل
َسبَّْبَت ضخرًا لمغيخ بفعل اإلرشاء إال أف اإلرشاء سيطل حخامًا رغع إنتفاء الزخر ما لع تكغ السرمحة التي 
بيح يتع اإلرشاء إقتزاًء ليا مغ الزخوريات وليذ الحاجيات وال التحديشيات تصبيقًا لقاعجة الزخورات ت

 السحطػرات.
لػ كاف اإلضخار بالغيخ ركغ في تحخيع فعل الخاشي فمغ نحتاج لمبحث عسا إذا كانت السرمحة التي يتع 
اإلرشاء إقتزاًء ليا مغ الزخوريات أـ ال بل فقط يكفي إنتفاء وقػع أو نية إيقاع ضخر بالغيخ، أما لػ كاف 

سشزصخ أف نتأكج مغ أف السرمحة التي يتع اإلرشاء اإلضخار بالغيخ ليذ ركشًا في تحخيع فعل الخاشي فيشا 
ىي التي يجػز إرتكاب  -دوف الحاجيَّات أو التحديشّيات  -إقتزاًء ليا مغ الزخوريات ألف ىحه األخيخة 
 السحطػر حفاضًا عمييا بالقجر البلـز ليحا الحفع. 

كسخالفة  -ُيمدمشي الذخع بتحسمو أو بسعشى آخخ أنشي لػ كشت أعصي الخشػة إقتزاًء لحقي أو دفعًا لزخر ال 
فميذ عميَّ ِوزر أـ أف العبخة ليدت  -إشارة السخور فيحا )أقرج دفع السخالفة( ضخر ُيمدمشي الذخع بتحسمو 

بشية اإلضخار بالغيخ أو إنتفاء ىحه الشية بل العبخة بكػف السرمحة التي يتع اإلرشاء إقتزاًء ليا مغ 
 الزخوريات أـ ال.
 نقصة ىامة:
في الفخض حيث يشتفي  -اإلضخار بالغيخ لػ كاف ركشًا في تحخيع فعل الخاشي فمغ يكػف اإلرشاء  ألف

فعبًل محطػرًا حتى ُيعمَّق إباحة إرتكابو عمى كػف السرمحة التي يتع اإلرشاء إقتزاًء ليا  -اإلضخار بالغيخ 
 مغ الزخوريات.
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 الجػاب: 
 الخاشي والسختذي، وما تخؾ عبج شيئًا هلل إال عػضو هللا خيخًا مشو في عغ عبج هللا بغ عسخو لعغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .ديشو ودنياه 
 إذًا الخشػة محخمة شخعًا وممعػف فييا الخاشي والسختذي والخائر بيشيسا وىحا نز شخعي ال يحتسل نقاشًا.

جًا أو دفع الزخر بتاتًا إال حيغ يكػف لظ حق متيقغ أو ضخر متيقغ ال تدتصيع الػصػؿ إلى الحق أب ولكغ
بجفع مبمغ مالي أو ىجية وكاف ذلظ ال يزخ بغيخؾ فالسخجػ أف يكػف اإلثع عمى السختذي ال عمى الخاشي 

 ألنو اضصخ إلى الجفع.

 

: شخكة اقترادية أجخت سحب فكاف  003الفتػى  -اليبات والعصايا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ىحا الدحب ؟ أسسي مغ بيغ الفائديغ ما مذخوعية

 دؤاؿ: ال
ندتمع بالبخيج اليكتخوني بذكل دورؼ معمػمات وأخبار وتحميبلت اقترادية مغ مػاقع تقجـ ىحه الخجمات مجانا 

 لمسذتخكيغ.
أسع لجييع بعج أف أعصػا  25000فػجئت بخسالة قبل أياـ ممخز تخجستيا الى العخبية أنو جخػ الدحب عمى 

اسسا فقط بيحا الدحب لتقديع جائدة مالية عمييع وتبيغ أف اسسي مغ  17لكل مشيع رقسا خاصا وتع اختيار 
يػما ) بقي مشيا اسبػعا  15بيشيع وشمبػا االسخاع بارساؿ السعمػمات الستبلـ السبمغ خبلؿ مجة أقراىا 

 واحجا( يخجى بياف شخعية ىحه الجائدة وىل يجػز أخحىا أـ ال ؟

 الجػاب: 
ؿ ليذ غيخ ، القرج معخفة الحدابات ، ثع قبس مبالغ تسييجية وبعج يغمب عمى ضشي أف السػضػع احتيا

ذلظ يختفػف ، وىشاؾ حاالت مذابية مغ اسبانيا ثبت أنيا احتياؿ محس ، حاوؿ أف تخسل ليع شخرًا في 
البمج السخسل لقبس السبمغ نقجًا ، فإذا األمخ كاف كحلظ ، فخح السبمغ ، وال تجفع ليع أؼ مبمغ تصالب بو ، ألف 

 .قبس السبمغ التسييجؼ ىػ اليجؼ 
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: ما حكع الساؿ الحي قج نزصخ أف  004الفتػى  -اليبات والعصايا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 نجفعو أحيانا مغ أجل الحرػؿ عمى شيادة سػؽ سيارة ؟

  دؤاؿ: ال
 ما حكع الساؿ الحؼ قج نزصخ أف نجفعو أحيانًا مغ أجل الحرػؿ عمى شيادة سػؽ سيارة ؟

 اب: الجػ 
 ىػ رشػة حدب ما يفيع مغ ضاىخ الدؤاؿ والخشػة حخاـ.

 

اؿ فيو شبية لفقيخ : ىل لي أف أىب م 005الفتػى  -اليبات والعصايا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أو غيخ ذلظ ؟

 دؤاؿ: ال
أممظ مبمغ مغ الساؿ و أشظ أف في ىحا الساؿ شبية فيل لي أف أضع ىحا الساؿ في مدجج يقع في ناحية 

 يخة عمى شكل مكيف ىحا أوال" .فق
 ثانيا": زوج أختي معدخ فيل أف أعصيو مغ ىحا الساؿ.

 جػاب: لا
 كبل األمخيغ جائد . 
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ة وخاصة في ىحه : ما حكع الخشػ  006الفتػى  -اليبات والعصايا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 األياـ لمزخورة ؟

  دؤاؿ: ال
مذق مشح ثسانية أعػاـ، حيث أنشي مدؤوؿ عغ السجرسيغ األجانب سيجؼ أعسل لجػ مؤسدة تعميسية أجشبية بج

خبلؿ إقامتيع في سػريا مغ تأميغ اإلقامات والتأشيخات ليع مغ إدارة اليجخة والجػازات في دمذق، وإصبلح 
خصػط ىػاتف مشازليع مسا يزصخني إلى دفع الشقػد مخغسًا لتدييخ ىحه األمػر وإال فإف األمػر لغ تديخ كسا 

فيل تعتبخ ىحه الشقػد التي أدفعيا مخغسًا رشػة أـ كسا يقػؿ البعس كف ببلء. أرجػؾ سيجؼ أف  يجب،
تداعجني عمسًا بأنشي إنداف مدمع احب ديشي وأغار عميو، واعتـد اصصحاب والجتي إلى الحج كػني وحيجىا 

مغ الحنػب إف شاء هللا وال وأنا السعيل الػحيج لػالجؼ وزوجتي وشفمي وأريج أف أذىب إلى الحج وأعػد نطيفًا 
أريج أف أعػد إلى عسمي بعج ذلظ ألتحسل الحنػب إف كاف فيو أؼ شظ بأتجاه الخشػة ) فالخاشي والسختذي في 

 الشار ( وال أحب أف أكػف كحلظ. أرجػ السداعجة والخد عمي في أقخب وقت مسكغ، وهللا السػفق.

 الجػاب: 
شقاذ حق مشو، أو لجفع شخه ال يعتبخ رشػة. وعمى ضػء ىحا حجد قاؿ العمساء الساؿ الحؼ يجفع لطالع الست

 مػقفظ. 

 

: إذا شمب أىل العخوس مغ الذاب  007الفتػى  -اليبات والعصايا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ىحا السقجار ميخًا أـ ىجية ؟ الستقجـ لخصبة ابشتيع مقجار معيغ مغ الحىب ىل يعتبخ

  دؤاؿ: ال
غ الذاب الستقجـ لخصبة ابشتيع مقجار معيغ مغ التمبيذ " شبكة الحىب " دوف أف يتع إذا شمب أىل العخوس م

ذكخ ما إذا كاف ىحا مغ السيخ أو ال.. ىل يعتبخ ىحا السقجار السذتخط مغ أىل العخوس ميخا أـ ىجية يقجميا 
 الخاشب لمسخصػبة ؟.
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 الجػاب: 
 حدب اإلتفاؽ... 

 

: ىل اليجية التي تقجـ لذخز لقاء  008الفتػى  -صايا اليبات والع -السعامبلت  -الفتاوى 
 ـ ؟عسل تع عغ شخيقو حخا

 دؤاؿ: ال
أنا شخز أعسل في مجاؿ التعيجات ولي صجيق يعسل في إحجػ القصاعات العامة وقج سمسشي أحج 
ىجية التعيجات الخاصة بيحا القصاع دوف مشاقرة أو عخوض أسعار )تشفيح بالتخاضي واألمانة( وأفكخ بتقجيع 

مالية بعج انتياء األعساؿ واالستبلـ ليحا الذخز فيل ىحا حخاـ ؟ عمسا بأنو لع يصمب مشي شيئا مغ ىحا 
القبيل وال أبغي مغ ىحه اليجية غس شخفو عغ أؼ عيػب ضسغ عسمية االستبلـ،كسا أرجػ إفادتي في حاؿ 

 غ ؟.تدميسي تعيجات أخخػ مغ ىحا الذخز فيل يجػز لي إىجائو مثل ىحه السبال

 الجػاب: 
ال يجػز ذلظ وىػ حخاـ لقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: )مغ شفع ألخيو بذفاعة، فأىجػ لو ىجية عمييا، فقبميا، فقج أتى بابا 

 عطيسا مغ أبػاب الخبا (. 

  

: ىل الرجقة بجوف عمع زوجي تجػز  009الفتػى  -اليبات والعصايا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أـ ال ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل الرجقة بجوف عمع زوجي تجػز أـ ال ؟

 الجػاب: 
 ال تجػز إال بإذنو. 
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: ما حكع مغ يعسل في دائخة حكػمية  010الفتػى  -اليبات والعصايا  -السعامبلت  -لفتاوى ا
ع بإعصائو مبمغ بديط مغ عسمو يتصمب التعامل مع الشاس ونتيجة ىحا التعامل يقـػ بعزي

 ؟الساؿ

 دؤاؿ: ال
يعسل في دائخة حكػمية ووضيفتو تتصمب االحتكاؾ مع الشاس بذكل مباشخ ، نتيجة ىحا التعامل ما حكع مغ 

مع السخاجعيغ يقـػ بعزيع بإعصائو مبمغ بديط مغ الساؿ تقجيخاً  لجيجه عمساً  أنو يكػف قج أتع لو شمبو ) 
 االستسارة التي جاء مغ أجميا ( ؟ .

 الجػاب : 
 .وىػ حخاـال يجػز أخح شيء مغ السخاجعيغ 

 

: ىل يجػز الحبح عغ شخز رزؽ  011الفتػى  -اليبات والعصايا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 بسػلػد في بمج آخخ مغ أمػالي الخاصة كيجية أو ما شابو ؟

 دؤاؿ : ال
 العقيقة ؟ !! 

 ىل يجػز الحبح عغ شخز رزؽ بسػلػد في بمج آخخ مغ أمػالي الخاصة كيجية أو ما شابو ؟ 

  الجػاب :
 يجػز أف تيجػ العقيقة . 
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شية : ىل تجػز إقامة وليسة لؤلقارب ب 012الفتػى  -اليبات والعصايا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الرجقة عمى روح شخز متػفى ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل تجػز إقامة وليسة لؤلقارب بشية الرجقة عمى روح شخز متػفى ؟ .

 الجػاب: 
 ػز .إذا كاف السجعػوف مدتحقيغ لمرجقة يج
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 الفرل الثامغ : السػاريث

 ما حكع تػزيع السيخاث السيخي ؟ : 001الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع تػزيع السيخاث السيخؼ مع العمع أف قصعة األرض التي وزع ميخاثيا وضعيا القانػني أميخؼ ؟.

 الجػاب: 
 .خ مثل حع األنثييغيػزع السيخاث حدب الذخع لمحك

 

 : الػصية قبل السػت ؟ 002لفتػى ا -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ىل يسكغ لمدوج كتابة جدء مسا يسمظ إلى زوجتو لزساف حياة كخيسة بعج وفاتو مثبًل البيت، وما ىػ السقجار 

 السدسػح.

 الجػاب: 
 انبو.ىحا جدء مغ محاضخة تشاولت ىحا السػضػع بكافة جػ 

أييا األخػة السؤمشػف: أخ كخيع رجاني أف يكػف مػضػع ىحا الجرس حػؿ مػضػع الػصية، ذلظ أف اإلنداف 
كسا تعمسػف ال يعخؼ متى يشقزي أجمو، وال يعخؼ سخعة انقزاء أجمو قج يبقى في الفخاش سشػات شػيمة وقج 

ف حيشسا يعسل ىشاؾ مرالح وىشاؾ يخصف خصفًا بيغ ثانيٍة أو ثانيتيغ إذا ىػ مغ أىل القبػر، واإلندا
عبلقات مالية وىشاؾ ديػف، وىشاؾ قخوض وىشاؾ بياف باسسظ ليذ لظ، وىشاؾ عقج صػرؼ وىشاؾ عقج 
حقيقي، شبيعة الحياة معقجة ججًا، ىشاؾ عبلقات مالية متخابصة، واإلنداف إذا ضسغ أف يعير إلى سشتيغ 

 .لسػت أقخب إليشا مغ حبل الػريج، أقخب إليشا مغ غسزة عيغقادمتيغ ال يػجج مانع أما إذا تيقشا جسيعًا أف ا
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إذًا يشبغي أف نحجد كل العبلقات وكل الحقػؽ وكل االلتدامات، وكل الجيػف، وكل العقػد الرػرية قبل أف 
نسػت فمحلظ ىشاؾ ضخورة ماسة لسػضػع الػصية، أنا أذكخ أنو قبل سشػات عجة قج تديج عغ ست سشيغ 

 ع وال بأس أف أعالجو مخًة ثانية ألف في معالجتو فائجًة كبيخة.عالجت ىحا السػضػ 
أواًل الػصية مأخػذة مغ وصيت الذيء، أوصيتو إذًا أوصمتو، اإلنداف لو أعساؿ صالحة تشقزي عشج مػتو، 
إال أنو إذا وصى يسكغ أف يدتسخ عسمو الرالح إلى ما بعج السػت، فالػصية شأنيا استسخار العسل الرالح، 

 أنت حي لظ أف تعسل الرالحات وبعج السػت يسكغ أف يدتسخ عسمظ الرالح.يعشي و 
بالتعخيف الذخعي ىبة اإلنداف غيخه عيشًا أو ديشًا أو مشفعًة عمى أف يسمظ السػصى لو اليبة بعج مػت 
السػصي، يعشي ىبة تحقق بعج السػت ما تعخيف اليبة ؟ عصاء ببل عػض يدتحق حيغ اليبة، أما الػصية 

حق بعج السػت، التعخيف الجقيق ججًا ىي تسميظ مزاؼ إلى ما بعج السػت بصخيق التبخع، ببل ىبة تدت
عػض، تسميظ مزاؼ إلى ما بعج السػت بصخيق التبخع، الفخؽ كسا قمت قبل قميل بيغ اليبة وبيغ الػصية أف 

 اليبة تشفح حاؿ اإليجاب، بيشسا الػصية ال تشفح إال بعج السػت.
ما أزاؿ شابًا ىحه الػصية لسغ قارب الثسانيغ، لسغ شارؼ عمى السػت، ال، ىشاؾ حاالت يػجج وىع وىػ، أنا 

تخونيا بعج قميل لػ كاف العسخ يديج عمى ثسانية عذخة عامًا وتشاـ ليمًة واحجًة ببل وصية فأنت آثع، سأريكع 
 ف الكخيع يقػؿ:إياىا بعج قميل، شبعًا نحغ نيتجؼ بيجؼ اإلسبلـ، ما أصل الػصية في الجيغ ؟ القخآ

َسْعُخوِؼ َحّقًا َعَمى اْلُستَِّقيَغ ﴿ ُكِتَب َعَمْيُكْع ِإَذا َحَزَخ َأَحَجُكُع اْلَسْػُت ِإْف َتَخَؾ َخْيخًا اْلَػِصيَُّة ِلْمَػاِلَجْيِغ َواأْلَْقَخِبيَغ ِبالْ 
(180﴾) 

 ) سػرة البقخة (

ُ ِفي َأْواَلِدُكْع ِلمحََّكِخ ِمْثلُ  َحعِّ اأْلُْنَثَيْيِغ َفِإْف ُكغَّ ِنَداًء َفْػَؽ اْثَشَتْيِغ َفَمُيغَّ ُثُمَثا َما َتَخَؾ َوِإْف َكاَنْت  ﴿ ُيػِصيُكُع َّللاَّ
ُجُس ِمسَّا َتَخَؾ ِإْف َكاَف َلُو َوَلٌج َفِإْف لَ  َوِرَثُو ْع َيُكْغ َلُو َوَلٌج وَ َواِحَجًة َفَمَيا الشِّْرُف َوأِلََبَػْيِو ِلُكلِّ َواِحٍج ِمْشُيَسا الد 
ُجُس ِمْغ َبْعِج َوِصيٍَّة ُيػِصي ِبَيا َأْو َديْ  ِو الد  ِو الث ُمُث َفِإْف َكاَف َلُو ِإْخَػٌة َفؤِلُمِّ ٍغ َآَباُؤُكْع َوَأْبَشاُؤُكْع اَل َأَبَػاُه َفؤِلُمِّ

 (﴾11َعِميسًا َحِكيسًا )َتْجُروَف َأي ُيْع َأْقَخُب َلُكْع َنْفعًا َفِخيَزًة ِمَغ َّللاَِّ ِإفَّ َّللاََّ َكاَف 
 ) سػرة الشداء (

ْجٍؿ ِمْشُكْع َأْو َآَخَخاِف ِمْغ ﴿ َيا َأي َيا الَِّحيَغ َآَمُشػا َشَياَدُة َبْيِشُكْع ِإَذا َحَزَخ َأَحَجُكُع اْلَسْػُت ِحيَغ اْلَػِصيَِّة اْثَشاِف َذَوا عَ 
بَلِة َفُيْقِدَساِف ِباَّللَِّ ِإِف َغْيِخُكْع ِإْف َأْنُتْع َضَخْبُتْع ِفي اأْلَْرِض َفَأَصا َبْتُكْع ُمِريَبُة اْلَسْػِت َتْحِبُدػَنُيَسا ِمْغ َبْعِج الرَّ

 (﴾106يَغ )اْرَتْبُتْع اَل َنْذَتِخي ِبِو َثَسشًا َوَلْػ َكاَف َذا ُقْخَبى َواَل َنْكُتُع َشَياَدَة َّللاَِّ ِإنَّا ِإذًا َلِسَغ اآْلَِثسِ 
 ) سػرة السائجة (
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 اؾ تػجيو وإقخار ودعػة إلى الػصية في القخآف الكخيع، وروػ البخارؼ ومدمع:ىش

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: َما  ُ َعْشُيَسا َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َحق  اْمِخٍئ ُمْدِمٍع َلُو )) َعْغ َعْبِجَّللاَِّ ْبِغ ُعَسَخ َرِضي َّللاَّ
 َمَتْيِغ ِإال َوَوِصيَُّتُو َمْكُتػَبٌة ِعْشَجُه ((َشْيٌء ُيػِصي ِفيِو َيِبيُت َليْ 

قبل أياـ زارني رجل أكبخت فيو ىحا الػرع، قاؿ لي: أنا أعصيت ابشي ىحا ولي ابغ آخخ لع يأخح شيئًا، ىحا 
البيت تخكتو لو وأشيجني ذلظ ولي بشت ليا كحا، ولي ابغ مدافخ لو كحا، وججتو قج رتب كل شيء عمى خيخ 

يذكػ مخضًا ىحه ىي الدشة وىحا ىػ الجيغ أف تزسغ أف ترل الحقػؽ إلى أصحابيا بعج  ما يخاـ، وال
 السػت.

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: َما َحق  اْمِخٍئ ُمْدمِ  ٍع َلُو َشْيٌء ُيػِصي )) َعْغ َساِلٍع َعْغ َأِبيِو َأنَُّو َسِسَع َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
ْت َعَميَّ َلْيَمٌة ُمْشُح َسِسْعت َرسُ ِفيِو َيِبيُت َثبلَث َليَ  ػَؿ اٍؿ ِإال َوَوِصيَُّتُو ِعْشَجُه َمْكُتػَبٌة، َقاَؿ َعْبُج َّللاَِّ ْبُغ ُعَسَخ َما َمخَّ

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ َذِلَظ ِإال َوِعْشِجي َوِصيَِّتي ((   َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
مع أف تكػف وصيتو مكتػبًة عشجه، شبعًا إذا كاف لو شيء يخيج أف اإلماـ الذافعي يقػؿ: الحـد واالحتياط لمسد

يػصي فيو، ألنو ال يجرؼ متى تأتيو مشيتو فتحػؿ بيشو وبيغ ما يخيج مغ ذلظ، وأقػؿ لكع مخًة ثانية شبيعة 
 الحياة معقجة، يػجج عقج صػرؼ ىحا البيت لفبلف وىػ في الحقيقة لفبلف، ىحا السحل التجارؼ يسمظ فبلف ورقة
إيجار بيشسا مجفػع نرفو مغ قبل فبلف، ماداـ ىشاؾ عبلقات متجاخمة، ماداـ ىشاؾ حقػؽ، ماداـ ىشاؾ ذمع، 

 واجبات، مجاخبلت غيخ مكتػبة.
أعخؼ رجبًل لو عبلقات متذابكة ججًا ِججًا وىػ ال يذكػ شيئًا، كاف في محمو التجارؼ وقج تجاوز سشو الدبعيغ 

ي غيبػبٍة دامت أياـ معجودة ثع فارؽ الحياة ولع يشبذ ببشت شفة ولع عامًا وىػ جالذ حشى رأسو ودخل ف
يتخؾ أثخًا، بقي أىمو أكثخ مغ سشتيغ أو ثبلثة وىػ يخمرػف الحقػؽ مغ أصحابيا إلى درجة أف شخيكو ادعى 
أنو لو نرف الذخكة مع أف شخيكو في األصل كاف مػضف عشجه ويعمع أىمو شفييًا أف حرتو ىي الثمث وال 

شيء مكتػب أبجًا، يعشي دخل أىمو في متاىات ، وعحاب، ومجاخبلت لحلظ أييا األخػة األكاـر ىحا  يػجج
مػضػع دقيق، الذيء الحؼ يمفت الشطخ مغ أنت أماـ أصحاب رسػؿ هللا، مغ أنت أماـ صحابي وضع 

وجاءتو السشية وسأؿ الشبي  روحو عمى كفو، مغ أنت أماـ صحابي جاىج مع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في كل الغدوات
عميو الربلة والدبلـ: أعميو ديغ فقالػا: نعع، قاؿ صمػا عمى صاحبكع، ورفس الشبي أف يرمي عميو، ىل 
تعخفػف أف الجيغ الحؼ عمى اإلنداف حيغ الػفاة إذا كاف ثابت أىػف مغ أف يكػف ىحا البيت ليذ لو ومدجل 

  .ورثتو، يأخح الجيغ مغ أمػالو مغ باسسو تمظ أصعب، الجيغ معخوؼ يأخح الجيغ
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أما إذا يػجج أشياء مدجمة صػريًا أصحابيا أناس آخخوف وليذ ىشاؾ وثيقة تثبت ذلظ وجاء السػت فجأًة ماذا 
يفعل الػرثة ؟ يتذبثػف بسا ليذ ليع، بسا ليذ حقيع، ومعيع الحق لػ ادعى كل إنداف أف مع أبييع حقًا 

بعج السػت إال بالبياف واألدلة والبخاىيغ، واإليراالت، بالدشجات، استسعػا قزية سيمة ججًا، والحقػؽ ال تثبت 
 أييا األخػة إلى ىحا الحجيث الذخيف الحؼ رواه أحسج والتخمحؼ وأبػ داود وابغ ماجة: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ إِ  َثُو َعْغ َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ ُجَل َلَيْعَسُل َواْلَسْخَأُة ِبَصاَعِة َّللاَِّ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأنَُّو َحجَّ فَّ الخَّ
 ِستِّيَغ َسَشًة... ((

 يعشي إف الخجل والسخأة يعسبلف. 

ُجَل َلَيْعَسُل َواْلَسْخَأُة ِبَصاَعِة َّللاَِّ ِستِّيَغ َسَشًة ُثعَّ َيْحُزُخُىَسا اْلَسْػُت َفُيَزارَّاِف  ِجُب َلُيَسا ِفي اْلَػِصيَِّة َفتَ ))... ِإفَّ الخَّ
 َّللاَِّ ( ِإَلى َقْػِلِو ) الشَّاُر ُثعَّ َقَخَأ َعَميَّ َأُبػ ُىَخْيَخَة ) ِمْغ َبْعِج َوِصيٍَّة ُيػَصى ِبَيا َأْو َدْيٍغ َغْيَخ ُمَزارٍّ َوِصيًَّة ِمغَ 

 َذِلَظ اْلَفْػُز اْلَعِطيُع ( ((
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: َمْغ َماَت َعَمى َوِصيٍَّة َماَت َعَمى َسِبيٍل  )) َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػؿُ  َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ

 َوُسشٍَّة َوَماَت َعَمى ُتًقى َوَشَياَدٍة َوَماَت َمْغُفػًرا َلُو ((
ى لكغ الذيء الحؼ قج يجع اإلنداف في حيخة أف الشبي عميو الربلة والدبلـ قبس وانتقل إلى الخفيق األعم 

ولع يػِص بذيء، والجػاب ألنو ما تخؾ شيئًا عميو الربلة والدبلـ، جاء الحياة وأعصى ولع يأخح، لع يػِص 
ألنو لع يتخؾ مااًل يػصى بو، لكغ تخؾ أرضًا سبميا، ما معشى سبميا أؼ جعميا سبيبًل لمشاس، وتخؾ سبلحًا 

عس أمػاليع تقخبًا إلى هللا عد وجل، وبغمًة، وقج أخبخ أف ىحه ال تػرث، أما الرحابة كانػا يػصػف بب
اإلنداف يحتار كيف يكتب الػصية، الحؼ يحب أف يكتب الشسػذج الحؼ اتفق عميو العمساء في كتابة الػصية، 

 يكتب ىكحا:
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

بجه ورسػلو، ىحا ما أوصى بو فبلف بغ فبلٍف أف يذيج أف ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو، ويذيَج أف دمحمًا ع
وأف الداعة آتية ال ريب فييا، وأف هللا يبعث مغ في القبػر، وأوصى مغ تخؾ مغ أىمو أؼ يتقػا هللا ويرمحػا 
ذات بيشيع ويصيعػا هللا ورسػلو إف كانػا مؤمشيغ وأوصاىع بسا أوصى بو إبخاىيع بشيو ويعقػب، إف هللا 

 اصصفى لكع الجيغ فبل تسػتغ إال وأنتع مدمسػف.
ا يكتب البيت الفبلني، السحل الفبلني، ثمث مالي لبشاء السداجج أو لمجسعيات الخيخية أو لصبلب العمع وبعجى

 الذخيف، أو لشذخ العمع إلى آخخه، بعج ىحه السقجمة، يكتب كل الصمبات.
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 اآلف نجخل في مػضػع حكسة الػصية. 
َؽ َعَمْيُكْع ِعْشَج َوَفاِتُكْع ِبُثُمِث َأْمَػاِلُكْع )) َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ   َعَمْيِو َوَسمََّع: ِإفَّ َّللاََّ َتَرجَّ

 ِزَياَدًة َلُكْع ِفي َأْعَساِلُكْع ((
ُ َوْحَجُه اَل )) َعْغ َأَنٍذ َقاَؿ: َىَكَحا َكاُنػا ُيػُصػَف َىَحا َما َأْوَصى ِبِو ُفبلُف ْبُغ ُفبلٍف َأنَُّو َيْذَيُج َأْف ال إِ  َلَو ِإال َّللاَّ

َ َيْبَعُث مَ  اَعَة آِتَيٌة ال َرْيَب ِفيَيا َوَأفَّ َّللاَّ ْغ ِفي اْلُقُبػِر ( َوَأْوَصى َشِخيَظ َلُو َوَأفَّ ُمَحسًَّجا َعْبُجُه َوَرُسػُلُو ) َوَأفَّ الدَّ
ا َذاَت َبْيِشِيْع َوَأْف ُيِصيُعػا َّللاََّ َوَرُسػَلُو ِإْف َكاُنػا ُمْؤِمِشيَغ َوَأْوَصاُىْع َمْغ َتَخَؾ َبْعَجُه ِمْغ َأْىِمِو َأْف َيتَُّقػا َّللاََّ َوُيْرِمُحػ 

يَغ َفبل َتُسػُتغَّ ِإال َوَأْنُتْع ُمْدِمُسػَف (  ِبَسا َأْوَصى ِبِو ِإْبَخاِىيُع َبِشيِو َوَيْعُقػُب ) َيا َبِشيَّ ِإفَّ َّللاََّ اْصَصَفى َلُكُع الجِّ
 ِإْف َحَجَث ِبِو َحَجٌث ِمْغ َوَجِعِو َىَحا َأفَّ َحاَجَتُو َكَحا َوَكَحا ((َوَأْوَصى 

 ىحا الشز السعتسج عميو الحؼ أوثخ عغ أصحاب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
 اآلف نجخل في مػضػع حكسة الػصية، قاؿ جاء في الحجيث عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 َؽ َعَمْيُكْع ِعْشَج َوَفاِتُكْع ِبُثُمِث َأْمَػاِلُكْع ِزَياَدًة َلُكْع ِفي َأْعَساِلُكْع (( ))... ِإفَّ َّللاََّ َتَرجَّ 
مغ صفات العرخ الحجيث الذح، إذا رأيت شحًا متبعًا، إذا رأيت ىػًػ متبعًا وشحًا مصاعًا، وإعجاب كل ذؼ 

 رأؼ بخأيو.
ْعَباِني  َقاَؿ: َسَألْ  ُت َأَبا َثْعَمَبَة اْلُخَذِشيَّ َفُقْمُت: َيا َأَبا َثْعَمَبَة َكْيَف َتُقػُؿ ِفي َىِحِه اآلَيِة ) )) عغ َأُبػ ُأَميََّة الذَّ

َبِل   َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاؿَ َعَمْيُكْع َأْنُفَدُكْع ( َقاَؿ: َأَما َوَّللاَِّ َلَقْج َسَأْلَت َعْشَيا َخِبيًخا َسَأْلُت َعْشَيا َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ 
ا ُمَصاًعا َوَىًػى ُمتََّبًعا َوُدْنَيا مُ  ْؤَثَخًة َوِإْعَجاَب ُكلِّ ِذي اْئَتِسُخوا ِباْلَسْعُخوِؼ َوَتَشاَىْػا َعِغ اْلُسْشَكِخ َحتَّى ِإَذا َرَأْيَت ُشحًّ

َـّ َفِإفَّ ِمْغ َوَرائِ  ْبُخ ِفيِو ِمْثُل َقْبٍس َعَمى َرْأٍي ِبَخْأِيِو َفَعَمْيَظ َيْعِشي ِبَشْفِدَظ َوَدْع َعْشَظ اْلَعَػا ْبِخ الرَّ ـَ الرَّ ُكْع َأيَّا
 َّللاَِّ َأْجُخ َخْسِديَغ اْلَجْسِخ ِلْمَعاِمِل ِفيِيْع ِمْثُل َأْجِخ َخْسِديَغ َرُجبًل َيْعَسُمػَف ِمْثَل َعَسِمو َوَزاَدِني َغْيُخُه َقاَؿ َيا َرُسػؿَ 

 (( ِمْشُيْع قػَاَؿ: َأْجُخ َخْسِديَغ ِمْشُكْع 
معشى الذح، يعشي أنت إذا لع تػِص بذيء ىحه األمػاؿ كميا لغ يشفق في أغمب األحياف وفي أغمب الطشػف 
األوالد مغ بعجؾ شيئًا، نحتاج إلى بيت، فيبل في حاليا سيارة مػديل حجيث، شبعًا إذا تخيج كل ىحه األشياء لغ 

دنيا عخيزة ليع، مسكغ قبل خسديغ أو  يبقى شيء لمفقخاء، فأغمب الطغ أف الػرثة يحخصػف عمى تأميغ
مائة عاـ كاف إذا تكمع األب كمسًة تشفح، اآلف الػصية يجب أف تػثق شيػد، وىشاؾ مغ يدجل الػصية في 

 الجوائخ الخسسية حتى يزسغ تحقيقيا مغ بعج وفاتو.
َؽ َعَمْيُكْع ِعْشَج َوَفاِتُكْع ِبُثُمِث َأْمَػاِلُكعْ   ِزَياَدًة َلُكْع ِفي َأْعَساِلُكْع ((  ))... ِإفَّ َّللاََّ َتَرجَّ

 

 



 الفصل الثامً : املواريثالثالث : الباب 
331 

عشجؾ باب بشاء السداجج، باب اإلنفاؽ عمى شمبة العمع وال سيسا الغخباء الحيغ يأتػف إلى ببلد إسبلمية مػثػقٍة 
يتعمسػف أمخ ديشيع ويعػدوف إلى أقػاميع دعاًة وىجاًة، فاإلنفاؽ عمييع مغ أعطع القخبات عشج هللا عد وجل، 

يشفق مااًل في نذخ العمع، في تػزيع السراحف، في تػزيع كتب الفقو، كتب الحجيث، إشعاـ الفقخاء وىشاؾ مغ 
والسداكيغ في رعاية األيتاـ، أبػاب الخيخ ال تعج وال تحرى، لحلظ الغشي مغ كثخ عسمو الرالح، إف الغشى 

 والفقخ بعج العخض عمى هللا وإف الغشى ىػ غشى العسل.

َؽ َعَمْيُكْع ِعْشَج َوَفاِتُكْع ِبُثُمِث َأْمَػاِلُكْع ِزَياَدًة َلُكْع ِفي َأْعَساِلُكْع (( ))... ِإفَّ َّللاََّ   َتَرجَّ
استفيج في ىحا الحجيث الذخيف أف الػصية قخبة يتقخب بيا اإلنداف مغ هللا عد وجل، في آخخ حياتو كي 

اس والفقخاء، اآلف يػجج أحكاـ دقيقة ججًا تدداد حدشاتو أو يتجارؾ ما فات مغ أخصائو، وفييا بخ ومػاساة لمش
 الػصية واجبة، ومشجوبة، ومحخمة، ومكخوىة، ومباحة.

يػجج وصية واجبة دققػا اآلف، ووصية مشجوبة، ومحخمة، ومكخوىة ومباحة، متى تجب ؟ قاؿ تجب في حالة 
ؾ مائة ألف ليخة ما كاف عمى اإلنداف حق شخعي يخذى أف يزيع إذا لع يػَص بو، كػديعٍة، رجل وضع عشج

وقاؿ لظ ىحه أمانة وأنا ذاىب إلى الحج، إذا ما كتبت شيئًا إشبلقًا والسػصى عشجه أو السػضع عشجه مات، 
ىحا الساؿ يطغ أنو لمػرثة، إذا عشجؾ ماؿ ليذ لظ إذا تشاـ ليمة واحجة ببل وصية فأنت آثع، وىل تزسغ أف 

 أساء صحبة السػت.تبقى حيًا إلى يـػ غج، ومغ عج غجًا مغ أجمو فقج 
أنا أسسع قرز كالخياؿ أخح ابشتو إلى السجرسة وعاد وقاؿ صجرؼ ومات، أسسع قرز وال سيسا في ىحه 
األياـ مع ازدياد اليسـػ وضغػط الحياة وضعف اليقيغ والذخؾ الخفي، والقيخ، وحب الجنيا، يعشي كأف السػت 

خ عامًا في ريعاف الذباب وعشجه شيء ليذ لو الفجاءة كثخ بذكل مخيع، عمى كٍل لػ رجل عسخه ثسانية عذ
أمانة، أحيانًا برخاحة اإلنداف يخاؼ مغ حجػزات، ولو مخالفة جسخكية ويخاؼ أف يحجد عمى أمػالو، يعسل 
عقػد بيع صػرية ألمبلكو ىحا عقج صػرؼ بيشظ وبيغ الذخز أما في الدجبلت الخسسية ىػ عقج حقيقي، أنا 

كتبيع بأسساء آخخيغ خاؼ مغ حجد عمى أمػالو، ىحا البيت الحؼ ثسشو  أعخؼ رجل محمو وبيتو وسيارتو
عذخة مبلييغ باسع صجيقو، البج مغ وثيقة تثبت مغ أف ىحا العقج صػرؼ، وشكمي ويعػد ىحا البيت لفبلف، 
متى تكػف الػصية واجبة إذا كاف باسسظ في الدجبلت الخسسية شيء ليذ لظ، عشجؾ وديعة ماؿ ليدت لظ، 

بة ليذ لظ، تجب الػصية فيسا إذا كاف عمى اإلنداف حق شخعي يخذى أف يزيع إف لع يػِص بو عشجؾ مخك
 .يانًا جاء رمزاف فخزت زكاة مالظكػديعة، وديغ هلل وآلدمي، أح
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أنت فيسا بيشظ وبيغ نفدظ قمت ىحه زكاة مالي أما ىي في الرشجوؽ بطخؼ فإذا جاءت السشية فجأًة يطغ ىحا 
 زكاة مالظ وىػ ديغ هلل عد وجل، البج مغ وصية.الساؿ مغ مالظ وىػ 

ليذ مدتصيع أف يحج لكغ بإمكانو أف يحج أحج نيابة عشو، فيحا ديغ عميو ألف الحج فخض وديغ عميظ وأنت 
لدت مدتصيعًا إذًا البج مغ أف تػصي بأف يؤخح مغ مالظ ماؿ ليحج أحج عشظ حجة بجؿ، إذًا ديغ هلل عد 

دائع، وأمانات، وسجبلت، ىحه الػصية الػاجبة وليذ ليا عبلقة بالعسخ، أنت وجل، ويػجج ديغ لمعباد، وو 
شاب ثسانية عذخ ستة عذخ، شالسا يػجج حق متعمق بظ، يجب أف يكتب في وصية وأف ال تشاـ ليمة واحجة 
وأنت ساكت عغ ىحا الحق، ألنو إذا جاء السػت فجأًة الػرثة ومعيع الحق يزسػف ىحا الساؿ إلييع، فقج 

ستيع الحخاـ وحخمت أصحاب الحقػؽ حقػقيع، أنا ال أقػؿ كبلـ مغ كتاب أو مغ ورؽ، مغ قزايا، مغ أشع
مذكبلت، ليذ لظ عشجنا شيء، الكمسة التي يقػليا الػرثة ألصحاب الحقػؽ ليذ لظ عشجنا شيء، معشى ىحا 

 أف السيت يبقى معحبًا في قبخه ما داـ ىحا الحق متعمق بخقبتو.
، أما أف تكػف لمػصية مشجوبًة أو مدتحبًة قاؿ ىحا في القخبات إلى هللا عد وجل، رجل هللا ىحا الحكع الػاجب

عد وجل جعمو في بحبػحة مسكغ أف يقػؿ أنا أوصي بخبع مالي ويزع بشػد لبشاء السداجج، لمسعاىج 
يػجج أبػاب لمعسل  الذخعية، لصبلب العمع الذخعي، لمفقخاء والسداكيغ مغ السؤمشيغ، لشذخ العمع، لمساء فخضًا،

 الرالح.
ومتى تكػف الػصية محخمًة ؟ ىحا يػجج رجل أصابو فالج وعشجه خسدة أوالد ذكػر وخسذ بشات، يبجو أف 
أوالده ليدػا عمى معخفة باهلل عد وجل وزوجات أوالده تأففػا مشو مغ بيت إلى بيت، مخًة اختمفػا وترايحػا 

العجدة، تألع ألسًا ال حجود لو، ضاقت بيػتيع بي، وعشجه أبشية وفي الشياية استيقع مخًة فإذا ىػ في مأوػ 
وأراضي ودكاكيغ، فصمب مجيخ السؤسدة وقاؿ لو: اشمب لي كاتب عجؿ أوصى بكل أمبلكو شبعًا ىشا صارت 
ىبة وليدت وصية، قجـ كل أمػالو بحياتو مغ دكاكيغ وبيػت ومغ أراضي وأبشية لمفقخاء والسداكيغ والجسعيات 

األوالد مصسئشيغ تشتطخىع ثخوة شائمة فمسا مات أبػىع وانتقل إلى رحسة هللا عد وجل، ذىبػا ليتقاسسػا  الخيخية،
 فإذا كل ىحه األمبلؾ ليدت ليع، شبعًا ىحا مػقف حاد ججًا.

الػصية محخمة وتحـخ إذا كاف فييا إضخار بالػرثة، إذا مػضػع غيع، سػؼ أوصي بالساؿ وورثتي في أشج 
لى الغيخ لذفي غميمي مشو، إذا انصمق اإلنداف في الػصية مغ حقج ومغ تذفي ومغ إرادة إيحاء الحاجة إليو إ

 الغيخ، وقج قاؿ عميو الربلة والدبلـ:
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ُجَل َلَيْعَسُل ِبَعَسِل  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: ِإفَّ الخَّ ْلَخْيِخ َسْبِعيَغ َسَشًة َأْىِل ا)) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
ُجَل َلَيْعَسُل ِبَعسَ  خِّ َسْبِعيَغ َفِإَذا َأْوَصى َحاَؼ ِفي َوِصيَِّتِو َفُيْخَتُع َلُو ِبَذخِّ َعَسِمِو َفَيْجُخُل الشَّاَر َوِإفَّ الخَّ ِل َأْىِل الذَّ

ُل اْلَجشََّة َقاَؿ َأُبػ ُىَخْيَخَة: َواْقَخُءوا ِإْف ِشْئُتْع ) ِتْمَظ ُحُجوُد َّللاَِّ َسَشًة َفَيْعِجُؿ ِفي َوِصيَِّتِو َفُيْخَتُع َلُو ِبَخْيِخ َعَسِمِو َفَيْجخُ 
 ( ِإَلى َقْػِلِو ) َعَحاٌب ُمِييٌغ( (( 

يعشي السػضػع خصيخ يجب أف تييئ جػاب هلل عد وجل لساذا أعصيت ولساذا لع تعِط، لسا مشحت ولساذا لع 
 يخوؼ: تسشح، سعيج بغ السشرػر بإسشاد صحيح

 " عغ ابغ عباس أنو قاؿ: اإلضخار في الػصية مغ الكبائخ "
لكغ الحكع الذخعي الخائع أف ناضخ الػصي إذا أيقغ أف ىحه الػصية مزخة بالػرثة لو أف يمغييا وأف يخيح 
الستػفى، أية وصية يقرج بيا إضخار فيي باشمة ولػ كانت دوف الثمث، كيف وصية فييا أضخار مثبًل رجل 

ت سبعيغ متخًا وعشجه زوجة وثبلثة أوالد أوصى بثمثو لمفقخاء والسداكيغ وال يػجج غيخه البيت، يجب أف تخؾ بي
يباع البيت، سبعيغ متخ وثمثو أربعيغ متخًا، ىل مغ السعقػؿ أف يدكغ ثبلثة أوالد بأربعيغ متخ ويباع البيت 

ما ىحه الػصية، بيت ال يػجج غيخه مثل وضخيبة البيت وشخاء البيت وال يػجج في الذاـ بيت وصخنا بدممكا، 
 ىحه الػصية فييا إضخار شجيج، فمحلظ الػصية إذا قرج مشيا اإلضخار فيي باشمة.

الػصية إذا قرج مشيا اإلضخار فيي باشمة ولػ كانت دوف الثمث وتحـخ أيزًا مغ أوصى بخسخ أو بشاء 
مميى باسسي خيخ إف شاء هللا، ىحه وصية كشيدٍة، أو دار ليػ، كثيخ مغ الفشانيغ يقػؿ لظ وصيتي إنذاء 

باشمة، دار ليػ، دار سيشسا، متشده، مقرف ػ كازيشػ ػ وتحػـخ إذا أوصى بخسخ أو بشاء كشيدٍة أو دار ليػػ، 
 صار معشػا الػصيػة الػاجبة، والػصية السحخمة.

ف إلى الساؿ، أىمظ اآلف يػجج وصية مكخوىة، تكخه الػصية إذا كاف السػصي قميل الساؿ ولو ورثة يحتاجػ 
أقخب الشاس لظ دع ليع شيئًا يعيذػف مشو، ابشظ زوجو، قبل أف تشفق عمى اآلخخيغ، ابشظ ببل زواج وببل بيت 
وببل عسل، أف تؤمغ لو دكانًة صغيخًة أو عسل، يقتات مشو وتدتخه بعج وفاتظ، تكخه إذا كاف السػصي قميل 

ػجة، تكػخه الػصية ألىل الفدق والفجػر متى عمع أنيع ورثة يحتاجػف إليو، ىحه واح الساؿ ولو وارث أو
سيدتعيشػف بيا عمى الفدق والفجػر، رجل لو قخيبة ال يػجج فييا ديغ، فإذا أوصى ليا كاف يشقريا جياز 
ليػ اشتخوا جياز ليػ فإذا كاف السػصى لو يغمب عميو الفدق والفجػر فإذا أنت تخكت لو ماؿ مغ مالظ 

ى السعرية ىحا ال يجػز، اآلف أما إذا عمع السػصي أف السػصى لو سيدتعيغ بيحا الحبلؿ فاستعاف بو عم
 الساؿ عمى شاعة هللا انقمبت الػصية مغ مكخوىة إلى مشجوبة.
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تحجثشا عغ الػصية الػاجبة، والػصية السحخمة، الػصية السكخوىة وعغ الػصية السشجوبة، بقي الػصية 
ي لسغ كاف ال يػجج أؼ مذكمة، ورثتو أغشياء بغشاه ولو أف يقتصع السباحة، أؼ إنداف غشي يباح لو أف يػص

 مغ مالو مااًل لئلنفاؽ عمى الفقخاء والسداكيغ واليتامى واألرامل وبشاء السداجج، والسعامل وشمبة العمع إلخ.
ألف ركغ الػصية اإليجاب، اإليجاب يعشي إذا قاؿ أوصيت لفبلف ىحا البيت أو بيحه الجكاف، أو بسبمغ مائة 

أو بإنذاء سبيل لسدجج أو بإنذاء ممحق بالسدجج، أو تأسيذ مكتبة في مدجج، أو بتأسيذ معيج، أو 
باإلنفاؽ عمى شمبة العمع، شيء جسيل، اإليجاب لفع يرجر عغ السػصي متى كاف ىحا المفع دااًل عمى 

نت في حياتو صارت التسميظ السزاؼ إلى ما بعج السػت بغيخ عػض، أوصيت لفبلف بكحا بعج مػتي، لػ كا
ىبة، بعج مػتو وصية، قاؿ الػصية تشعقج بالعبارة وتشعقج باإلشارة، إذا قالت امخأة ىحه األسػارة لفبلنة ىحه 
وصية تشعقج بالعبارة أما اآلف يكتب وصية وعمييا شيػد وال تشفح، الدمف الرالح كانت باإلشارة، تشعقج 

 تشعقج إال إذا كاف السػصي عاجد عغ الشصق. باإلشارة وتشعقج بالعبارة، شبعًا اإلشارة ال
 يػجج عشجنا قبػؿ، لػ أف السػصى لو رفزيا بعج السػت، ما حكسيا ؟

تخد إلى ورثتو، أوصى بجكاف إلى إنداف وىحا اإلنداف ضشو فقيخًا إلى أف مات السػصي اغتشى ىحا اإلنداف 
 فخفس الػصية وقاؿ أنا لدت بحاجة أعصػىا إلى غيخؼ.

الػصية مغ العقػد الجائدة التي يرح فييا لمسػصي أف يغيخىا وأف يخجع عسا شاء مشيا مسكغ، بعج بالسشاسبة 
أف أوصيت وكتبت ودققت، وأشيجت بجا لظ شيء يخضي هللا فألغيت وجئت بالػصية ومدقتيا لظ ذلظ، قج 

مشو إلييا، فأنت يبجو لظ أف ىحا السػصى ال يدتحق، وقج يبجو لظ أنو فاسق، وقج يبجو لظ أف فبلف أحػج 
ببحبػحة، إذا إنداف كتب وصية بسعصيات معيشة ثع بجا لو شيء آخخ يخضي هللا ال عميو أف يمغييا ألف 

 الػصية مغ العقػد التي يجػز أف تغيخ أو أف يخجع بيا.
 عقج البيع يجػز ؟ ال، يػجج عقػد ال يرح، أما الػصية مغ العقػد التي يسكغ أف تخجع بيا، الخجػع كع حالة
لو ؟ لو حالتيغ إما بالقػؿ وإما بالفعل، أوصى بيحه الجكاف لفبلف ثع باع الجكاف، ماداـ أف باعيا فقج ألغى 

 الػصية، ىحا إلغاء فعمي.

اآلف يػجج حقيقة ميسة ججًا، أف الػصية ال تدتحق لمسػصى لو إال بعج مػت السػصي، بالحياة ال، ألنيا 
وبعج سجاد الجيػف فإف استغخقت الجيػف التخكة كميا فميذ لمسػصي  وصية أما اليبة تدتحق فػر اإليجاب قاؿ

 و كثيخًا ثسغ أدوية شيء، قاؿ لو ثمث مالي لفبلف وفبلف ال يخث يبجو أنو عاش عسخًا مجيجًا واقتخض اقتخاضاً 
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أجخػ عسمية زرع كمية فكل األمػاؿ استغخقتيا الجيػف عشجئح ليذ لمسػصى لو شيء إذا استغخقت الجيػف 
 لتخكة كميا فميذ لمسػصى لو شيء، ألف هللا عد وجل قاؿ:ا

ُ ِفي َأْواَلِدُكْع ِلمحََّكِخ ِمْثُل َحعِّ اأْلُْنَثَيْيِغ َفِإْف ُكغَّ ِنَداًء َفْػَؽ اْثَشَتْيِغ َفَميُ  غَّ ُثُمَثا َما َتَخَؾ َوِإْف َكاَنْت ﴿ ُيػِصيُكُع َّللاَّ
ُجُس ِمسَّا َتَخَؾ ِإْف َكاَف َلُو َوَلٌج َفِإْف َلْع َيُكْغ َلُو َوَلٌج َوَوِرَثُو  َواِحَجًة َفَمَيا الشِّْرُف َوأِلََبَػْيوِ  ِلُكلِّ َواِحٍج ِمْشُيَسا الد 

ُجُس ِمْغ َبْعِج َوِصيٍَّة ُيػِصي ِبَيا َأْو َديْ  ِو الد  ِو الث ُمُث َفِإْف َكاَف َلُو ِإْخَػٌة َفؤِلُمِّ َوَأْبَشاُؤُكْع اَل  ٍغ َآَباُؤُكعْ َأَبَػاُه َفؤِلُمِّ
 (﴾11َتْجُروَف َأي ُيْع َأْقَخُب َلُكْع َنْفعًا َفِخيَزًة ِمَغ َّللاَِّ ِإفَّ َّللاََّ َكاَف َعِميسًا َحِكيسًا )

 ) سػرة الشداء (

والجيغ مستاز يدجد قبل كل شيء، ىحه الػصايا السصمقة، يػجج عشجنا الػصايا السعمقة، عشجنا شبلؽ مشجد 
ػ قاؿ واحج شمقتِظ بالثبلث، أما إف قاؿ إف ذىبِت إلى بيت أىمظ فأنت شالق ىحا اسسو وشبلؽ معمق، ل

شبلؽ معمق كحلظ ىشاؾ وصية معمقة، قاؿ: الذخط يسكغ أف تعمق الػصية بذخط، يعشي لػ أف ىحه الفتاة 
لذخط استقامت وتحجبت فميا ىحه الجكاف، ىحا شخط جيج، ىحا ربط الػصية بذخط والذخط شيب فقاؿ ىحا ا

متى يرح ؟ إذا كاف فيو مرمحة لمسػصي أو السػصى لو أو لغيخىسا ولع يكغ مشيي عشو وال مشافيًا لسقاصج 
الذخيعة، اآلف يػجج آباء والعياذ باهلل إذا ابشتو تحجبت أو تجيشت يحخميا مغ اإلرث وال يعصييا شيئًا إف لع تعج 

 إلى ما كانت عميو، ىحا الذخط باشل.
ف تقتزي مػصي ومػصًى لو ومػصًى بو، السػصى بو الساؿ، والسػصى لو الذخز الػصية كسا تعمسػ 

الحؼ أعصيتو ىحا بعج السػت، والسػصي صاحب الػصية، الػصي يجب أف يكػف أىبًل لمتبخع متستعًا بأىميتو 
بيزاء الكاممة، بالعقل والبمػغ والحخية، واالختيار وعج الحجخ لدفو أو غفمٍة، رجل في غيبػبة يحزخ أوراؽ 

ويبرسو عمى األوراؽ ويكتب وصايا، إذا في غيبػبة فالػصية باشمة، السػصي ال يعتج بػصيتو إال إذا كاف 
عاقبًل، بالغًا، حخًا، مختارًا، تحت التيجيج ىحه ليدت وصية، ولع يكغ محجػرًا عميو ال لدفو يعشي مجشػف وال 

يخ نحغ، يصخح عميو أسئمًة كثيخة ليتحقق مغ لغفمة ضعف، أياـ كاتب العجؿ يقػؿ لو اليـػ ما ىػ، بأؼ ش
أىميتو العقمية، دائسًا إذا يػجج عسمية تبلعب في السيخاث يحاولػف األىل في مخض السػت أف يشقمػف ممكيتو 
مق رجل تخؾ أمػااًل شائمة فبعج ما تػفي لو ابغ يعشي فقج تػازنو وضخب نفدو وصاح ودخل عمى أبيو وأغ

  .يػلػؿالباب وراءه وبجأ يبكي و 
أدخل معو أوراؽ بيزاء واستشجة، مع الرياح والبكاء كاف قج شبع عذخة أوراؽ بيزاء وكل ورقة السحل 

 الفبلني لو والبيت الفبلني لو،
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وبقي أىمو في السحاكع عذخوف سشة، وذىبت األوراؽ إلى فخندا يا تخػ ىحه البرسة بعج السػت أـ قبل 
الخجل متستع بالعقل، والبمػغ، والحخية، واالختيار وعج الحجخ لدفٍو  السػت، يػجج مذكمة كبيخة، يجب أف يكػف 

 أو غفمٍة.
 السػصى لو أوؿ شخط أف ال يكػف وارثًا لمسػصي لقػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ:

ُ َعَمْيِو َوَسمَّ  َع ِإفَّ َّللاََّ َعدَّ اْسُسُو َقْج َأْعَصى )) َعْغ َقَتاَدَة َعْغ َعْسِخو ْبِغ َخاِرَجَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
ُو َوال َوِصيََّة ِلَػاِرٍث ((   ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

يػجج حالة تخػ شخز عشجه أربع بشات، ثبلث بشات أزواجيع تجار بيػت وسيارات، وبشت زوجيا مػضف 
لػصية مسشػعة ألنيا ابشتي وبيتو باألجخة ودخمو قميل وعميو دعػة إخبلء، فيحا األب ماذا يفعل يقػؿ لظ ا

تخث، اعسل ليا ىبة في حياتظ اشتخؼ ليا بيتًا صغيخًا، البصػلة أف يكػف لظ عشج هللا جػاب، يا ربي ىحه 
 صغيخة لفقخ زوجيا وأنا ستختيا ببيت صغيخ، دائسًا عبلقتظ مع هللا وهللا يعخؼ كل شيء.

 يػجج رواية أخخػ ليحا الحجيث:

ى ُمْدِمٍع َسِسْعُت َأَبا ُأَماَمَة َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: ِإفَّ َّللاََّ َقْج َأْعصَ )) َعْغ ُشَخْحِبيَل ْبِغ 
ُو َفبل َوِصيََّة ِلَػاِرٍث ((   ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

عيشًا يذتخط لرحة الػارث ال تجػز لو الػصية، يػجج شخط آخخ أضافو األحشاؼ أف السػصى لو إذا كاف م
 الػصية أف يكػف مػجػدًا وقت الػصية تحقيقًا أو تقجيخًا.

رجل أوصى ألوالد فبلف بيحا البيت، الدوجة عشجىا ثبلثة أوالد وحاممة بػلج، فالسحسػؿ بو وقت الػصية داخل 
ديغ حقيقًة بالػصية أما الحؼ سػؼ يأتي بعج ذلظ ىحا لع يجخل بالػصية البج مغ أف يكػف األب أوالده مػجػ 

أو تقجيخًا، سألػا أستاذ رياضيات كع ولج يػجج عشجؾ قاؿ: ثبلثة وسبع أتداع، ما ىحا الخقع ؟ عشجه ثبلثة أوالد 
 وزوجتو حامل بالذيخ الدابع، تدع أتداع.

الذخط الثالث أف ال يقتل السػصى لو السػصي قتبًل محخمًا مباشخًا، حكسة الذارع أف القاتل ال يخث، ألنو مغ 
 .يقاس عمى الػارث مغ قتل السػصي جل الذيء قبل أوانو عػقب بحخمانو،تع

أياـ يأتي الصبيب عمى البيت حتى يعالج مخيس يطغ أنو إذا شسأنيع يفخحػف وىع بالعكذ، إذا قاؿ ليع 
والجكع صحيح ال يػجج فيو شيء، ال يخيجوف ىحا البخيل ىكحا، ويتعجل الشاس مػتو، أما الكخيع يدعجوف 

فاإلنداف العاقل يعصي بحياتو، يشصمق أوالده، يؤمغ ليع في حياتو بيت وأعساؿ، أما إذا حخميع حقيع  بحياتو،
يتسشػف مػتو، لحلظ رجل لو أب بخيل ججًا، فمسا مات االبغ أشاؿ لحيتو ألنو حدف ولبذ أسػد جاء رجل وقاؿ 



 الفصل الثامً : املواريثالثالث : الباب 
337 

اإلنداف كاف بخيبًل ىحا مريخه، السؤمغ لو تيانيشا عشج التعدية عػضًا أف يقػؿ لو عطع هللا أجخكع، شبعًا إذا 
 ال يكػف بخيبًل.

الذخط األوؿ أف ال يكػف وارثًا في السػصى لو، الذخط الثاني أف يكػف مػجػدًا، وال تكػف الػصية خمبية، 
والذخط الثالث أف ال يقتل السػصى لو السػصي قتبًل محخمًا مباشخًا، السػصى بو وىػ الساؿ أواًل أف يكػف ماؿ 

ػ مغ األعياف أو السشافع ترح الػصية بالجيغ والسشافع أو أوصى أف يدكغ فبلف ىحا البيت مغ بعجه متقػ 
 ولع يسمكو إياه، إذا إنداف سكغ في بيت انتفع بو ولع يستمكو، إما أف تسمظ السشفعة وإما أف تسمظ الخقبة.

 ااًل يػجج أشياء ال قيسة ليا.ال ترح الػصية بسا ليذ ىػ ماؿ، السيتة ليدت مااًل، لحع الخشديخ ليدت م
مقجار الػصية اختمف الدمف في مقجار الساؿ الحؼ يدتحب فيو الػصية ىحا السػضػع قجيع ست مائة درىع، 

 هللا قاؿ:

َسْعُخوِؼ َحّقًا َعَمى اْلُستَِّقيَغ ﴿ ُكِتَب َعَمْيُكْع ِإَذا َحَزَخ َأَحَجُكُع اْلَسْػُت ِإْف َتَخَؾ َخْيخًا اْلَػِصيَُّة ِلْمَػاِلَجْيِغ َواأْلَْقَخِبيَغ ِبالْ 
(180﴾) 

 ) سػرة البقخة (

 يعشي إف تخؾ مااًل مػفػرًا يكفي أىمو والفقخاء مغ بعجه، لكغ الػصية بالثمث وقج قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

ْبِع ألفَّ  ُ َعْشُيَسا َقاَؿ: َلْػ َغسَّ الشَّاُس ِإَلى الخ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع  )) َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضي َّللاَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
 َقاَؿ: الث ُمُث َوالث ُمُث َكِثيٌخ َأْو َكِبيٌخ (( 

لحلظ ال تجػز الػصية أف تديج عغ الثمث ويدتحب أف تقل عغ الثمث أؼ الخبع، روػ البخارؼ ومدمع 
 وأصحاب الدشغ:

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُعػُدِني َوَأَنا ِبَسكََّة َوُىَػ  )) َعْغ َسْعِج ْبِغ َأِبي َوقَّاٍص َرِضي َّللاَُّ  َعْشُو َقاَؿ: َجاَء الشَِّبي  َصمَّى َّللاَّ
ُ اْبَغ َعْفَخاَء، ُقْمُت: َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ  ُأوِصي ِبَساِلي ُكمِِّو  َيْكَخُه َأْف َيُسػَت ِباألْرِض الَِّتي َىاَجَخ ِمْشَيا، َقاَؿ: َيْخَحُع َّللاَّ

ْصُخ، َقاَؿ: ال، ُقْمُت: الث ُمُث، َقاَؿ: َفالث ُمُث َوالث ُمُث َكِثيٌخ ِإنََّظ َأْف َتَجَع َوَرَثَتظَ َقاؿَ   َأْغِشَياَء َخْيٌخ ِمْغ : ال، ُقْمُت: َفالذَّ
ُفػَف الشَّاَس ِفي َأْيِجيِيْع َوِإنََّظ َمْيَسا َأْنَفْقَت ِمْغ َنَفقَ  ٍة َفِإنََّيا َصَجَقٌة َحتَّى الم ْقَسُة الَِّتي َتْخَفُعَيا َأْف َتَجَعُيْع َعاَلًة َيَتَكفَّ

ُ َأْف َيْخَفَعَظ َفَيْشَتِفَع ِبَظ َناٌس َوُيَزخَّ ِبَظ آَخُخوَف َوَلْع َيُكْغ َلُو َيػْ   َمِئٍح ِإال اْبَشٌة (( ِإَلى ِفي اْمَخَأِتَظ َوَعَدى َّللاَّ
الػصية عغ الثمث ويدتحب أف تقل عشو إلى الخبع، شبعًا  يعشي ىحا الحجيث يدتفاد مشو أف ال يجػز أف تديج
 الثمث مغ جسيع الساؿ الحؼ تخكو السػصي.
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آخخ مػضػع في الػصية، الػصية بأكثخ مغ الثمث، ىحه الػصية تجػز بذخط أف يجيد الػرثة ىحه الشدبة، 
سة وىع يحبػنو فأقخوا مسكغ أف تػصي إلنداف بشرف مالظ ولظ ورثة أغشياء ججًا وىحا اإلنداف بحاجة ما

ثانية إذا اإلنداف ليذ لو أؼ وريث  ذلظ، إذا أجاز الػرثة أف تديج الػصية عغ الثمث فبل مانع، يػجج حالة 
إشبلقًا وأوصى بسالو كمو يجػز ذلظ، يسكغ أف تدتغخؽ الػصية الساؿ كمو، ىحه واحجة وإذا كاف ىشاؾ ورثة 

ادت عغ الثمث، ومتى تمغى الػصية وتربح باشمًة، قاؿ: إذا جغ وأجاز الػرثة ذلظ أيزًا تشفح الػصية ولػ ز 
السػصي جشػنًا مصبقًا واترل الجشػف بالسػت، أو إذا مات السػصى لو قبل مػت السػصي تبصل الػصية، أو 
إذا كاف السػصى بو معيشًا وىمظ قبل قبػؿ السػصى لو، دكاف صػدرت، إذا الساؿ تمف أو ىمظ إما 

ق، أو بالتشطيع، أو االستسبلؾ، فإذا ىمظ ماؿ السػصى بو قبل مػت السػصي تبصل بالسرادرة أو الحخي
الػصية، وإذا مات السػصي قبل السػصى لو، وإذا جغ السػصي جشػنًا متربًل بالسػت تبصل في ىحه 
الحاالت الثبلثة تبصل الػصية، ونحغ ييسشا مغ كل ىحا الجرس الحؼ عميو حقػؽ، ديػف، ودائع، أمانات، 

 د صػرية، حج بجؿ، زكاة لع يجفعيا ىحه الحاالت التي يجب أف ال تشاـ ليمة واحجة دوف كتابة الػصية.عقػ 

 

: بشاء البيت مغ جيج أبي لكغ ممكية البيت  003الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 
 جتي ىل لعسي وعستي حق بالتخكة ؟تعػد إلى ج

 دؤاؿ: ال
الرممو بابي إلى الكػيت لمعسل لكي تبشي بيتا ليع ىي وعسي الرغيخ وكاف مشح أربعيغ عاما بعثت ججتي ا

أبي خاشبا أمي وكاف يخيج الدواج أوال ثع بشاء البيت ولكغ ججتي رفزت وتع ليا ما أرادت فبشت البيت كمو 
ػجج بالجيغ واخح أبي يدجد كل الجيغ حتى تع بشاء البيت اآلف ماتت ججتي وبقيشا نحغ وحجنا بالبيت. ىل ي

 حق لعسي وعستي الستدوجة قبل بشاء البيت حق في البيت مع أبي؟ 

 الجػاب: 
 .ماداـ البيت مغ تخكة ججتظ فميسا مشو نريب 
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 : ىل ىشالظ نز لمػصية الذخعية ؟ 004الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ىل ىشاؾ نز لمػصية الذخعية معتسج ؟. 

 الجػاب: 
أف الػصية الػاجبة عمى السدمع ,تكػف في األمػر السالية وما في حكسيا ,ومغ ال يسمظ ال  يجب أف يعمع

صي تجب عميو الػصية ,لقػلو تعالى )ُكِتَب َعَمْيُكْع ِإَذا َحَزَخ َأَحَجُكُع اْلَسْػُت ِإْف َتَخَؾ َخْيخًا اْلَػِصيَُّة(.أما أف يػ 
ذلظ فيػ مغ األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ وال يجب  الستػفى أىمو بااللتداـ بالجيغ واالستقامة وغيخ

 عمى شكل وصية مكتػبة.وال يػجج نز مأثػر لمػصية.

 

أف أوصي بتعػيس الػفاة : ىل يجػز  005الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لدوجتي ؟

 دؤاؿ: ال
أريج أف أوصي بو إلى  500000ًا أنا مػضف ويجج لجيشا تعػيس وفاة في حاؿ وفاتي أثشاء العسل، تقخيب

ليخة  10000000. ولي امبلؾ أكثخ مغ 2، 4زوجتي في حاؿ الػفاة أثشا العسل ولجؼ ستة أوالد ذكػر وأناث 
 سػرية باسسي. ىل يجػز أف أوصي بتعػيس الػفاة لدوجتي ؟.

 الجػاب: 
 ال يجػز ألنو ال وصية لػارث، ولػ كاف األمخ ىبة في حياتظ لجاز.
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: ما حكع مغ أرادت أمو أف تكتب لو نريبيا  006الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -اوى الفت
 لسيخاث في البيت الحي يدكشػنو ؟مغ ا

  دؤاؿ: ال
ما حكع مغ أرادت أمو أف تكتب لو نريبيا مغ السيخاث في البيت الحؼ يدكشػنو وذلظ عخفاف مشيا عمى 

شائيا وجسيع أبشائيا ليع بيػت )شقو( في نفذ البيت مع العمع انو رعايتو ليا في كبخىا مع العمع انو اصغخ أب
 غيخ مػافق لكشيا مرخه عمى ذلظ ؟.

 الجػاب: 
 ال يجػز ليا أف تفعل ذلظ، وىي آثسة إف فعمت. 

 

 ؟ع التخكة مغ الججة عمى الػرثة: كيفية تػزي 007الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 

  دؤاؿ: ال
 جؼ تختب عمى ذلظ دعع مالي فيل تقدع كسا السيخاث أو نرخؼ عمى البيت مشيا ككل ؟ بعج وفاة وال

تػفي والجؼ قبل أمو، فأبمغتيا باف لكل مغ والجؼ كحا وكحا ولكشيا تػفيت ونريبيا معي فيل نػزع نريبيا  
 عميشا أـ نرخفو عمى أخي الحؼ يجرس الصب ويكمفشا تعميسو كثيخا ؟. 

 الجػاب: 
ثع يتفق عمى الحؼ سيشفق حدب الشرػص الذخعية، تخكة أمظ مغ أبيظ تػزع عمى كامل الػرثة  تػزع التخكة

 وإف تبخع أحج بشريبو ألخيظ فبل بأس. 
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: ىل يخث أوالد الستػفى مغ ججىع في حاؿ  008الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 
 تػفي والجىع قبل وفاة ججىع ؟

  دؤاؿ: ال
 ستػفى مغ ججىع في حاؿ تػفي والجىع قبل وفاة ججىع ؟ ىل يخث أوالد ال

 الجػاب: 
 .عشج بعس العمساء يخثػف بالػصية الػاجبة 

 

: زوجة تػفى زوجيا ولو أمبلؾ ما ىي حرة  009الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 
 العمع أف الدوج ليذ لو أوالد ؟ الدوجة مغ ىحه األمبلؾ مع

 دؤاؿ: ال
ديشار ما ىي 2000ديشار وعفر البيت أيزا 2000زوجيا ولو أمبلؾ وكاف متأخخ الرجاؽ  زوجة تػفى

 حرة الدوجة مغ الستأخخ وعفر البيت مع العمع أف الدوج ليذ لو أوالد مغ ىحه الدوجة ؟. 

  الجػاب: 
 ليا السؤخخ كامبل ، أما مغ عفر البيت فميا الخبع. 
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: امخأة متدوجة ووالجىا مخابي وتػفي والجىا  010الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لحخاـ فيل يرح ليا أف تخث مشو ؟وتخؾ ميخاثا وىػ مختمط مابيغ الحبلؿ وا

 دؤاؿ: ال
امخأة متدوجة ووالجىا مخابي وتػفي والجىا وتخؾ ميخاثا وىػ مختمط مابيغ الحبلؿ والحخاـ فيل يرح ليا أف 

 تخث مشو ؟.

 الجػاب: 
 ألنيا ليدت ىي التي اكتدبت الساؿ.  نعع يجػز

 

: ما ىػ حكع تعػيس الػفاة الحي تقجمو  011الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لقاء اقتصاع إجباري مغ الخاتب ؟الشقابات بعج الػفاة ألسخة الستػفى 

 دؤاؿ: ال
 فى لقاء اقتصاع إجبارؼ مغ الخاتب ؟. ما ىػ حكع تعػيس الػفاة الحؼ تقجمو الشقابات بعج الػفاة ألسخة الستػ 

 الجػاب: 
 البأس بو.
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تػزيع السيخاث في حياة  : ىل يجػز 012الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ؟الذخز

 دؤاؿ: ال
أـ أعصت حرتيا في السيخاث )مغ ميخاث زوجيا( )الدوج ميت( إلى ابغ ابشيا مقابل مبمغ مغ الساؿ بالخغع 

 رض غيخ مقدػمة عمى جسيع الػرثة فيل يجػز ليا ذلظ ؟ . مغ أف األ

 الجػاب: 
 ال يجػز تػزيع السيخاث قبل الػفاة . وقبل التػزيع لكل األشخاؼ . الجكتػر دمحم راتب الشابمدي 

 

ظ لذخز ما : ىل يجػز لي أف أكتب ما أمم 013الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يحدغ إلي بالسعاممة ؟

 دؤاؿ: لا
امخأة كبيخة بالعسخ وغيخ متدوجة وليذ لجييا أوالد وتخيج أف تكتب بيت تسمكو البغ أخييا ألنو أكثخ الشاس 
عصفا عمييا وذلظ بجوف أؼ مقابل ألنو يعامميا بإحداف، فيي تخيج مشحو السشدؿ ) أؼ تكتبو باسسو مع إبقاء 

غ في العسخ وليا أخت كبيخة أيزا وليا أخ متػفي حق االنتفاع ليا شػؿ حياتيا ( مع العمع أف ليا أخ شاع
ولو أربع أوالد أحجىع الحؼ تخيج أف تكتب لو البيت.. الدؤاؿ ىل يجػز أف تكتب لو البيت وىي عمى قيج 

 الحياة أـ ال ؟.

 الجػاب: 
انيع... ويجػز األولى ليحه السخأة أف تتخؾ ميخاثيا كسا أراده هللا بحكستو، حتى ال تثيخ حفائع باقي الػرثة بحخم

ليا أف تػصي البغ أخييا السحكػر، وىػ غيخ وارث شبعا، بثمث تخكتيا، وذلظ أبخأ لحمتيا... أما كػنو كاف 
 ييتع بيا ويخعاىا فسثػبة ذلظ عشج هللا وليذ مشيا.
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: ىل يخث األحفاد مغ ججىع حرة أبييع  014الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الستػفى قبل الجج؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يخث األحفاد مغ ججىع حرة أبييع الستػفى قبل الجج ؟. 

 الجػاب: 
ىحه السدألة عشج الفقياء تعخؼ بالػصية الػاجبة فيسا إذا مات األب قبل الجج فيل يخث األحفاد حرة أبييع 

 . مغ ججىع فيسا لػ كاف حياً 
 أواًل :

 . يخثػف ألف الذخع لع يحجد ليع حرة شخعية ذىب جسيػر الفقياء ومشيع األئسة األربعة إلى أنيع ال
 ثانيًا :

 . ذىبت بعس القػانيغ إلى تػريثيع بذخوط
ويسكغ حميا بصخؽ ال تتعارض مع  " فقخ األحفاد "وضعػا ىحا القانػف عبلجًا ليا ، فيي  وأما الحالة التي 

  الذخع .
 الصخيقة األولى : 

قل تقجيخ يدتحب أف يػصػا ألقاربيع الفقخاء مغ غيخ الػرثة أف ُيَعمَّع األغشياء أنو يجب عمييع أو عمى أ
  وأىسيع أبشاء الستػفى ) األحفاد( بجدء مغ أمػاليع .

 الصخيقة الثانية : 
إذا لع يػص فإف الػرثة إذا كانػا أغشياء يشبغي ليع أف يعصػا األحفاد أو غيخىع مغ األقارب الفقخاء جدءا مغ 

 صمة لمخحع .ىحا الساؿ ، ويكػف صجقة مشيع و 
  فبياتيغ الصخيقتيغ يسكغ عبلج تمظ السذكمة مغ غيخ الػقػع في مخالفة الذخع .
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كل ما أممظ لؤلبشتيغ  : ىل يجػز أف أكتب 015الفتػى  -السػاريث  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الػحيجتيغ؟

 دؤاؿ: ال
يخثػىا في حاؿ وفاتيا، الدؤاؿ: ىل امخأة عشجىا ابشتاف، وليذ عشجىا ولج ذكخ، وعمست أف مغ حق إخػتيا أف 

يجػز ليحه السخأة أف تعصي كل ما تسمظ كيبة البشتييا مشاصفة عمى حياتيا مسا يعشي حخماف أخػتيا؟ وىل 
 تأثع بحلظ؟. 

 الجػاب : 
 أحيانًا يكػف معيا جػاب هلل، ال تأثع، أحيانًا ال يػجج معيا جػاب. 

ييغ، وكتبت ىحا البيت البشتييا االثشتيغ ال يػجج مذكمة، ىحه إذا عشجىا أخػات فدقة أو يسمكػف مئات السبل
 حالة خاصة، أما إذا إخػتيا بحاجة فسغ حقيع أف يخثػا، في مػضػع اإلرث تحتاج إلى جػاب هلل عد وجل.
أحيانًا عشجؾ أربعة أوالد ثبلثة تجار كبار، و الخابع مدكيغ فقيخ، فقست وكتبت لو بيتًا، معظ جػاب هلل، أما 

وجت مغ زوجة ثانية، تجلمت عميظ تخيج بيتًا البشيا، وعشجؾ خسدة أوالد ليذ ليع بيػت، فيحا البيت الحؼ تد 
البشظ فيو معرية كبيخة، بيغ أف تكتب بيتًا إلنداف عاجد ليذ لو دخل و بيغ ابغ الدوجة الثانية وليذ 

 بحاجة.
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 الفرل التاسع : القخض و الخبا

 : ىل شيادات االستثسار حخاـ ؟ 001الفتػى  -لقخض والخبا ا -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
أعمع أف سحب اليانريب حخاـ ىل أيزا شيادات االستثسار حخاـ بسا أف مبمغيا جاىد متى أرت استخجاع 

 السبمغ تأخحه كامبًل دوف نقراف ؟ 

 الجػاب: 
 نعع ماداـ فييا ربا.

 

 : ما حكع البيػت الذبابية ؟ 002لفتػى ا -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
كل شيخ مغ مؤسدة اإلسكاف إلى أكثخ مغ عذخيغ  2000ما حكع البيػت الذبابية التي نجفع اقدط شيخية 

 سشة أو يديج ىل ىيو تجخل في الخبا و أرجػ مغ هللا أف يجفع عشا الحخاـ.

 الجػاب: 
 يي حخاـ وإال فبل. إذا كاف في ذلظ ربا بإقخار القائسيغ عمييا ف
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: اإلدخار في بيػت الذبابية ىل ىػ  003الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حخاـ أـ حبلؿ ؟

 دؤاؿ: ال
ألف وكل شيخ ادفع ألفيغ ليخة  60أنا مدجل في بيػت الدكغ الذبابي عغ شخيق اإلسكاف الجفعة األولية 

 لمسرخؼ .
 خاـ ؟ فيل ىحا السػضػع حبلؿ أـ ح

 وأف كاف حخاـ فيل يجػز أف أبيع اشتخاكي ألحج األشخاص أـ يجب االندحاب فحدب.
 مبلحطة: 
 لمعمع أنشي أممظ مشدؿ متػاضع السمظ هلل ولكع جديل الذكخ.  

 الجػاب: 
 إف سمع السػضػع مغ قخض ربػؼ فبل بأس بو، ويجب االندحاب وحدب. 

 

ألستقخاض مغ البشظ لذخاء : ىل يجػز ا 004فتػى ال -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 مشدؿ ؟

 دؤاؿ: ال
أربعة أالؼ ليخة  4000ىل يجػز لي سحب قخض مغ البشظ لذخاء بيت كػني مدتأجخ بيت بسبمغ شيخؼ 

 سػرية عمسا أنشي مػضف وبخاتب وسط ولي زوجة غيخ مػضفة ولكع جديل الفزل والذكخ ؟ .

 الجػاب: 
 .ال يجػز 
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 : ما حكع شخاء سيارة بالتقديط ؟ 005الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
( ؿ.س عغ 50000ما حكع شخاء سيارة بالتقديط إذا كاف سعخىا بالتقديط لسجة سشتيغ يديج مقجارا ثابتا )

 سعخىا الشقجؼ؟

 الجػاب: 
ثسغ، ولظ أف تقبس بأية شخيقة، لكغ لظ أف تذتخؼ بأؼ ثسغ، ولظ أف تجفع بأية شخيقة، ولظ أف تبيع بأؼ 

 حيشسا تدسي لمدمغ ثسشًا وقعت في شبية الخبا.

 

: ىل اإليجاع بالبشظ ببل فائجة حخاـ وأيزًا  006الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 العسل فيو ؟

 دؤاؿ: ال
اء إيجاع ذلظ ب حخمانية لقإذا أودع شخز مبمغًا مغ الساؿ في إحجػ البشػؾ وبجوف فائجة... فيل يكتد

 ؟.السبمغ
إذا عسل مػضف في إحجػ السرارؼ أو البشػؾ وفي الػقت الحالي الجسيع يعخؼ بأف ىحه السرارؼ أو 

 البشػؾ تتعامل بالفائجة، ماحكع ذلظ ؟.

 الجػاب: 
مبشظ وإعانة اإليجاع ببل فائجة ليذ حخاما إذا دعت إليو الزخورة الذخعية، وال يجػز ببل ضخورة ألنو تقػية ل

 عمى الحخاـ. والعسل في البشظ الخبػؼ حخاـ. 
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 يادات األستثسار حخاـ أـ حبلؿ ؟: ش 007الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ:ال
كشت قج سألت عغ حكع شيادات االستثسار ج، ما ىػ حكسيا في اإلسبلـ ؟ وما ىػ الحكع في مبمغ ربحتو 

والحكع في مبمغ صخفتو مغ تمظ اإلرباح ؟ مع العمع أنشي كشت قج استفتيت وكاف الجػاب مغ ىحه الذيادات ؟ 
 إنيا جائدة وليدت حخاـ والحسج هلل رب العالسيغ.

 الجػاب: 
 ؟إف كاف الجػاب نعع فيي حخاـ وكل ماؿ يأتي مشيا. …شيادات االستثسار ىل يخالصيا ربا

 

 : ىل يجػز التجايغ بالحىب ؟ 008تػى الف -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
استجانة غخامات ذىب وردىا غخامات إذا كاف سعخ الحىب عشج الخد مختفع عغ الدعخ عشج االستجانة وإذا كاف 

 الدعخ قج ىبط رد الجيغ حدب الدعخ عشج االستجانة ىل ىحا السػضػع جائد ؟ 

 الجػاب: 
 لسجايشة. غيخ جائد ألف التعامل بالحىب ال يقبل ا
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 : ما حكع العسل في البشظ ؟ 009 الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ:ال
أنا ميشجسة كسبيػتخ تع فخزؼ مغ قبل رئاسة مجمذ الػزراء لمعسل في أحج مرارؼ الجولة التي تتعامل بالخبا 

رؼ الخبػية عمسًا أف عسمي بذكل أساسي ىػ أنا ال أممظ الخيار لتغييخ عسمي حاليًا فسا حكع العسل في السرا
 تصػيخ السػقع االلكتخوني الخاص بالسرخؼ؟؟؟ 

 الجػاب: 
 العسل في البشػؾ الخبػية حخاـ لقػلو تعالى ) وتعاونػا عمى البخ والتقػػ وال تعاونػا عمى اإلثع والعجواف( . 

 

ع الذخعي لمقخوض عغ : ما ىػ الحك 010الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 شخيق السخابحة ؟

 دؤاؿ: ال
ما ىػ الحكع الذخعي لمقخوض عغ شخيق السخابحة، مغ البشػؾ مثل البشظ الدعػدؼ البخيصاني .. حيث 
 9أخبخني مػضف البشظ أف: البشظ سػؼ يبيعشي كسية مغ السعادف يستمكيا، و سيكػف الخبح بسا يعادؿ ندبة 

عجـ تسكشي مغ الدجاد لذيخ أو أكثخ فدػؼ يقـػ البشظ بإحتداب غخامة  بالسئة في الدشة، كحلظ في حاؿ
 عمى السبمغ السدتحق غيخ السدجد ..؟ أفتػني في شخعية ىحا القخض .

 الجػاب: 
مدألة السخابحة السشتذخة اليـػ فييا تعسية عمى الحقائق الذخعية وتزميل لمشاس...فالجانب األساسي في 

التحخيع، وىػ األجل ) أؼ التقديط مع الديادة ( يغفل ذكخه ...فإلى هللا السذتكى، السعاممة والحؼ يشبشي عميو 
 إلى جانب مخالفات أخخػ .
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ح مغ محل إحجى : ما حكع األربا 011الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 تعامبلتو ربػية ؟

 دؤاؿ: ال
األرباح وىػ يأخح الفائجة مغ البشظ. أني ال أعسل في متجخ والجؼ في مجاؿ السجػىخات، و لي حرة مغ 

 أريج أكل ماؿ حخاـ، ماذا تشرحشي أف أفعل؟

 الجػاب:
البج مغ أف تشفرل في كدبظ عغ أبيظ , بعج أف تدتفخغ وسعظ في مشاصحتو , وتبياف مػقفظ واستعغ عمى 

يع عشجه كمسة مدسػعة ذلظ , بعج هللا , ببعس األقخباء أو أصجقاء الػالج مسغ ىع عمى عبلقة حدشة بو ول
 وسيغشيظ هللا مغ فزمو.،  إذا لع يكغ غيخ األسشة مخكبا فميذ عمى السزصخ إال ركػبيا إلقشاعو, وإال:

 

: سؤاؿ عغ حكع قخض مغ البشظ مغ  012الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 شخاء البيت والتقديط فيسا بعج ؟أجل 

 دؤاؿ: ال
في الذيخ و ىشا  750ة هللا وبخكاتو أنا أعير في أستخالية و ىشا أجار البيت حػالي الدبلـ عميكع و رحس

يػجج بشظ إسبلمي و بشظ لمجولة فأما البشظ اإلسبلمي فيعصي قخضا مغ اجل شخاء البيت أضعاؼ ما يعصيو 
لي األلف دوالر البشظ لمجولة و الدؤاؿ ىل ندتصيع أف نذتخؼ البيت مغ البشظ الجولة عمسا أف قدط الجولة حػا

أؼ ما يعادؿ أجار البيت و نحغ في كبل الحالتيغ نجفع نفذ الدعخ لآلجار فالبشظ يذتخؼ البيت ويربح 
البيت ممكا لمبشظ والبشظ يبيعو إليشا عمى أقداط معيشة وىل إذا كاف ذلظ حخاـ ماذا يجػز لمدوجة أف تفعل إذا 

جخنا كثيخا مغ اجل ىحا السػضػع ألنشي ال أريجه أف يقع كاف زوجيا مقتشع بذخاء البيت مغ بتظ الجولة و تذا
بالخبا لجرجة انو قاؿ لي ال دخل لظ بيحا السػضػع وأنا متأكج انو حبلؿ أفتيشي وأرحشي مغ ىحه السذكمة التي 

 تؤرقشي دائسا.
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 الجػاب: 
وخيسة. وكيف يكػف  الخبا حخاـ قػال واحجا بل ىػ مغ أكبخ الكبائخ , وعاقبة التعامل بو ,آخحا أو معصيا,

خبلؼ بيغ زوجيغ عمى حكع مغ أوضح و آكج األحكاـ الذخعية...؟ما عميكسا إال أف تتقيا هللا , وتفعبل ما 
 أحل هللا وهللا يغشيكسا ,وال تغتخا بفتاوػ تدسعػنيا مغ ىشا وىشاؾ , ال تغشيكسا مغ هللا شيئا.

 

ى مرمحة الزخائب حبلؿ ىل العسل لج:  013الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أـ حخاـ ؟

  دؤاؿ: ال
ىل الزخائب الحكػمية اآلف حخاـ أـ حبلؿ ؟ وفي حالة إذا كانت غيخ جائدة فيل العسل بسرمحة الزخائب 

 في وضيفة ميشجس مثبل جائدة.

 الجػاب: 
السخافق العامة,فيي ما دامت الزخائب التي تأخحىا الجوؿ مغ مػاششييا ,تؤخح بحجة تغصية اإلنفاؽ عمى 

 جائدة في جسمتيا ,وال حخج مغ العسل في مرمحتيا بعجؿ واستقامة.

 

: ىل العسل بػضيفة إدارية لجى البشظ  014الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أو وضيفة تابعة لو ىل ىي حخاـ ؟حخاـ 

 دؤاؿ: ال
ج أفزل مغ ىحه الفخصة ولكغ وضيفتي ىي أف عخض عمي عسل في أحج بشػؾ وأنا أبحث عغ عسل ولع أج

أبحث عغ عسبلء وزبائغ ججد لمبشظ إما لبلقتخاض أو لبصاقات االئتساف والحقيقة ىي فخصة جيجة لمعسل 
فيشاؾ راتب وىشاؾ عسػلة ولكغ ال أدرؼ إذا كاف ىحا األمخ غيخ مذخوع أو حخاـ أرجػ اإليزاح ولكع جديل 

 الذكخ.
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 الجػاب: 
دتحل ما حـخ هللا مغ خبلؿ تعاممو بالخبا السحـخ والتخويج لو ,فإف التعامل معو , والتػضف فيو ماداـ البشظ ي

 حخاـ قصعا,لقػلو تعالى

ْثِع َواْلُعْجَواف﴾  ﴿ َوَتَعاَوُنػا َعَمى اْلِبخِّ َوالتَّْقَػى َوال َتَعاَوُنػا َعَمى اأْلِ
 (2)السائجة: مغ اآلية

 ولمحجيث الرحيح 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع آِكَل الخَِّبا َوُمْؤِكَمُو َوَكاِتَبُو َوَشاِىَجْيِو َوَقاَؿ ُىْع َسَػاٌء ((َعَغ َرُسػُؿ ))   َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ

 

 : ما حكع البيع بالتقديط ؟ 015 الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع البيع بالتقديط ؟

 الجػاب: 
يكغ فيو زيادة لمثسغ مغ أجل الدمغ , فيػ حبلؿ.أما مع الديادة فيػ ربا محـخ بالكتاب  بيع التقديط إذا لع

 والدشة. والسدألة خبلفية قجيسا وحجيثا وىحا ما يتخجح لجؼ فييا وما أديغ هللا بو, وهللا أعمع.

 

بيت لمدكغ عغ شخيق  : ما حكع شخاء 016الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 مغ البشظ؟ قخض

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز أخح قخض مغ التدميف بقرج الدواج؟ 
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 الجػاب: 
 ال يجػز إف كاف بفائجة. 

 

ح قخض مغ التدميف : ىل يجػز أخ 017الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 بقرج الدواج ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز أخح قخض مغ التدميف بقرج الدواج؟ 

   الجػاب: 
 ػز إف كاف بفائجة. ال يج

 

 : ىل العسل في التأميغ حخاـ ؟ 018الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
أعسل في شخكة تأميغ )جسيع أنػاع التاميغ( وأتقاضى عغ عسمي ىحا أجخ باإلضافة إلى عسػلة عمى بيع 

 البػالز)وسيط(.
ال ولكغ اجتشب بيع البػالز الستعمقة بفخع لحياة، ومشيع قج سسعت الكثيخ عغ عسمي، فسشيع مغ قاؿ انو حبل
 مغ يقػؿ انو حخاـ ولكغ ال تتخكو قبل أف تجج غيخه. 

أرجػا مغ حزختكع افتاءؼ مع التفريل الجقيق، مع األخح بعيغ االعتبار أنشي متأىل وأنشا ىشا في لبشاف 
 نعاني مغ قمة العسل وىل العسل في السرارؼ أفزل؟
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 الجػاب:
يجػز العسل في شخكات التأميغ وال في السرارؼ ألنيا تتعامل بالسحـخ وىػ الخبا. والبج لمسدمع مغ أف  ال

 يتقي هللا في كدبو ويقشع بيديخ الحبلؿ ويجع كثيخ الحخاـ.

 

 : سؤاؿ عغ حالة يذظ بأنيا ربا ؟ 019الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 

  دؤاؿ: ال
ائي أنو يخيج أف يذتخؼ بيتآ بالتقديط ليتدوج فيو فاتفقت معو عمى أف أشتخؼ لو البيت الحؼ قاؿ لي أحج أصجق

يخيجه ثع أبيعو لو بالتقديط مقابل إضافة مخبح عمى ثسشو نتفق عميو أو إضافة ندبة عمى سعخه فيل يجػز 
 .ىحا األتفاؽ

 الجػاب: 
يمتبذ األمخ عمى بعس السفتيغ فيدسػف ىحا الشػع مغ ما اتفقتسا عميو عيغ الخبا ولكغ بحيمة فاتقيا هللا.وقج 

البيع )بيع السخابحة ( ويجيدونو ,وىحا صحيح لػ لع يجخل عامل الدمغ )التقديط( في الرفقة فيحيميا إلى ربا 
.  محـخ

 

رخؼ : ىل يجػز لي االقتخاض مغ الس 020الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 شدؿ ؟العقاري مغ أجل شخاء م

 دؤاؿ: ال
أنا شاب في الثبلثيغ مغ العسخ ومقبل عمى الدواج إف شاء هللا قخيبا أرجػ مغ سساحتكع أف تػضحػا لي 
الفخؽ بيغ الدكغ الذبابي والقخض مغ اجل شخاء سكغ وىل يجػز لي االقتخاض مغ السرخؼ العقارؼ مغ 

 دكغ في شقة ولي ثبلثة اخػة شباب.اجل شخاء مشدؿ مع العمع أنشي ال أستصيع الدكغ مع أىمي ألنشا ن
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 الجػاب: 
 ال يحل القخض الخبػؼ مغ أجل شخاء البيت واقشع اآلف باالستئجار ولعل هللا يجعل لظ مخخجا. 

 

: ىل القخض مغ البشظ حخاـ أـ حبلؿ  021الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أربعيغ عامًا ؟لػ عسمت أكثخ مغ فأنا ال أستصيع أف اشتخي شقة و 

 دؤاؿ: ال
 أعسل في لشجف وأسكغ في غخفة مدتأجخة، عائمتي تدكغ في دمذق في مشدؿ أجخة ووالجؼ ال يعسل.

عخض البشظ الحؼ أتعامل معو إعصائي قخض ألشتخؼ شابق، وعمى كل حاؿ ىل ىحا القخض حبلؿ ؟ فأنا ال 
 .أستصيع أف أشتخؼ ىحا الصابق لػ عسمت أكثخ مغ أربعيغ عاماً 

 الجػاب: 
أجاز الذخع في حالة الزخورة التي حجدىا العمساء بفقج الحياة أو فقج أحج األعزاء أو فقج الساؿ كمو أو 
التعحيب الحؼ ال يحتسل أو غمبة الطغ باليبلؾ جػعًا وعخيًا وتذخدًا أف تباح ليحا اإلنداف بالحات السحطػرات 

حع الخشديخ أو أف يذخب الخسخ أو أف يشصق بكمسة لحلظ يدتصيع اإلنداف في مثل ىحه الحاالت أف يأكل ل
الكفخ حفاضًا عمى حياتو وعمى أىمو، فإذا بمغت الزخورة بالسدمع ما يبيح لو أكل الخشديخ وشخب الخسخ 

 والشصق بكمسة الكفخ يسكغ أف يذتخؼ بيتًا بالتقديط الخبػؼ، وما سػػ ذلظ فبل يجػز. 
أقاـ مع السذخكيغ بخئت مشو ذمة هللا، ىحا فزبًل عغ ضياع األوالد واألىل في ببلد بل أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ مغ 

 السذخكيغ. 
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: ىل يجػز لي أف استقخض مبمغ مغ  022الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لذخاء مشدؿ في مثل حالتي ىحه ؟ الساؿ مغ البشظ

 دؤاؿ: لا
ال يدتصيع أحج امتبلؾ مشدؿ لمدكغ إال إذا أخح قخضا مغ البشظ و فػائج أسكغ في أوروبا وىشا كسا تعمسػف 

وأما إذا أراد الذخز تجسيع ثسغ السشدؿ سيكػف الثسغ قج تزاعف  4عمى  6ه القخوض ما بيغ بالسائة ىح
خبلؿ سشيغ التجسيع ىحا في حاؿ استصاع أحج أف يجسع ومغ ناحية الثانية ففي حاؿ شخاء السشدؿ بالقخض 

لجولة ىشا تشطخ إلى دخل الذخز الذيخؼ و تعػض لو مغ قيسة األقداط الذيخية التي يدجدىا إلى فإف ا
البشظ يعشي ىحه التعػيزات ترل أحيانا إلى ضعفي قيسة الفػائج فخنظ وفي الشياية لغ اممظ بيتًا أبجًا ، ونحغ 

لرالحو و شبعا ىحا الكبلـ ال  كسا نفيع القخوض و حكسة تحخيسيا ألنيا جائخة بالشدبة لمسدتجيغ و ىي ىشا
 .يرجؽ إال عمى قدط السشدؿ الدكشي فقط ، فيل يجػز لي في ىحه الحالة أخح القخض

 .و الدبلـ عميكع و رحسة هللا بخكاتو

 الجػاب: 
إف الخبا الحؼ حخمو هللا ، بشرػص كثيخة في الكتاب والدغ ، والحؼ ىػ في أبدط تعخيفاتو )زيادة الثسغ مغ 

ال تبيحو الحاجة ولػ كانت اقتشاء السشدؿ ، وإنسا يباح في حالة الزخورة بزػابصيا الذخعية ،  أجل الدمغ (
واألمخ السحكػر ليذ مشيا. والقاعجة العامة لحل مثل ىحه السذكبلت قػلو تعالى )ومغ يتق هللا يجعل لو 

 .مخخجا ويخزقو مغ حيث ال يحتدب (
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 : سؤاؿ عغ بعس البشػؾ الخبػية ؟ 023الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
لقج استسعت إلى محاضختكع التي تع إلقاؤىا في مؤسدات دمحم خالج االجتساعية في بيخوت األسبػع الساضي 
و ىي عغ السرارؼ الخبػية سؤالي ىل عشجكع معمػمات وافخة عغ بشظ في لبشاف يجعى بشظ البخكة ولو 

عة القخآف الكخيع في لبشاف عغ أنو مرخؼ شخعي إسبلمي وفيو مجمذ مغ العمساء إعبلنات تػضع في إذا 
الذخعييغ ىل لكع السقجرة عمى التقري عغ ىحا السرخؼ وإعصاؤنا الحكع الذخعي ألني أريج أف أودع 
تعػيس نياية الخجمة الخاص بي، الخجاء إعصائي الخد لقج سبق وأف أرسمت إليكع رسالة بيحا السعشى مشح 

الي الدشة ولع أحرل عمى الخد أشمب مغ هللا أف يػفقكع لسا فيو مرمحة األمة اإلسبلمية وخاصة في ىحا حػ 
 البمج الذقيق لبمجكع الحؼ أصبح فيو الساؿ الحبلؿ ضائع و الساؿ الحخاـ كثيخ.

 الجػاب: 
 .أنا بعيج عغ السرارؼ، وتقػيسيا، فأرجػ أف تعفيشي مغ ىحه السيسة، وشكخًا 

 

لبشظ : ىل شخاء الديارة عغ شخيق ا 024الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  - الفتاوى 
 اإلسبلمي بالتقديط ربا ؟

 دؤاؿ: ال
أريج إف اشتخؼ سيارة مغ صبلت لبيع لمديارات في أبػ ضبي وبعج ذلظ ذىبت إلى السرخؼ اإلسبلمي في 

د قيستيا تقدصا عمسا إف البشظ يبعشي أبػ ضبي لكي يجفع قيستيا وبعج ذلظ اشتخؼ الديارة مغ البشظ وأسج
 الديارة اغمي مغ الرالة ىحا البيع ىل يجخل في إعساؿ ربا. 

 الجػاب: 
 نعع ىحا ربا ال يجػز بدبب زيادة البشظ مغ أجل التقديط. 
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ت : ما رأي سساحة الذيخ في بصاقا 025الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 غيخىا ؟االئتساف مثل الفيدا و 

 دؤاؿ: ال
ما رأؼ سساحة الذيخ في بصاقات االئتساف مثل "الفيدا" وغيخىا، والتي ُتدتخجـ في شخاء الدمع واالحتياجات 

 وُتدجد لمبشظ فيسا بعج ؟ مع بياف مػقفى كبائع و لدت صاحب لمبصاقو ! 

 الجػاب: 
 يكاف في اإلثع . إف كاف في ىحا الشػع مغ التعامل شيء مغ الخبا فيي حخاـ، والصخفاف شخ 

 

: أستشجت مبمغ مغ الساؿ وعشج سجاده  026الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 دة عمى رأس الساؿ ىل ىحا حخاـ ؟شمب مشي صاحب الساؿ زيا

 دؤاؿ: ال
ألف ؿ.س ولع يذتخط الصخفاف زيادة صخيحة عشج الدجاد، لكشيسا كانا يزسخاف رد 600اقتخض شخز مبمغ 

ألف ؿ.س، اعتخض السقخض قائبًل 50بمغ مع زيادة غيخ محجدة.. عشج الدجاد أعاد السقتخض السبمغ وزيادة الس
 180أنو لػ وضع السبمغ في مرخؼ إسبلمي لحرل عمى ربح أكثخ مغ ذلظ بكثيخ، وشمب زيادة قجرىا 

أال مغ ىػ أعمع مشي.. ألف ؿ.س، حاولت أف أقشع الصخفيغ بػجػد الخبا في ىحه الحالة لكشيسا قاال أنيسا س
اشتخػ السقتخض بالسبمغ سيارة فإذا وجج الخبا  -2بياف الحكع الذخعي ألشمعيسا عميو  -1أرجػ مغ فزيمتكع:

 في عسمية اإلقخاض ىل تتعجػ الحخمة إلى الديارة وىل يغجو استعساليا حخاما.

 الجػاب: 
 حا الساؿ فيػ حخاـ. مادامت اشتخشت الديادة فالسعاممة عيغ الخبا. وما استفيج مغ ى
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: ىل دفع الدمفة عمى فاتػرة الياتف  027الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يغ مجانًا نػع مغ أنػاع الخبا ؟واإلستفادة مغ ميدت

 دؤاؿ: ال
يػجج في مخكد الياتف عخض وىػ دفع سمفو عمى الفاتػرة ىاتف ويتع إعصاء السذتخؾ ميدتيغ مجانا ىل ىحا 

 ػع مغ أنػاع الخبا.ن

 الجػاب: 
 نعع ىػ كحلظ. 

 

: شخاء سيارة عغ شخيق بشظ أمانة فخع  028الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ؟ HSbcإسبلمي لمبشظ 

 دؤاؿ: ال
شخيقة الذخاء أنا اختار الديارة مغ اؼ مكاف  HSBCشخاء سيارة عغ شخيق بشظ أمانة فخع إسبلمي لمبشظ 

سشػات  5البشظ يذتخؼ الديارة ليبيعيا لي بالتقديط مع وضع زيادة عمى سعخ الديارة ندبة مئػية ؿ  بعج ذلظ
 ىل يعتبخ ذلظ ربا مع العمع أف البشظ لع يستمظ الديارة إال بعج اختيارؼ ليا ؟ .

 الجػاب: 
 .ىػ الخبا بعيشو 
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بيع بالتقديط إذا كاف الدعخ : ما حكع ال 029الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ظ ؟واحج لمشقجي والتقديط وإذا تست مكارمة لمدبػف الشقجي ما حكع ذل

 دؤاؿ: ال
قخأت في مػقعكع الفتػػ التي تحخمػف بيا زيادة الثسغ في البيع نطيخ األجل والدؤاؿ ىػ أنشي والحسج هلل أبيع 

لذخاء نقجًا و فاصمشي بالدعخ وبعج األخح والخد قج أبيعو بدعخ مػحج نقجًا وتقديصًا إال أنو إذا أتاني زبػف يخيج ا
مدتحيل أف أبيعو بيحا الثسغ وبيحا الخبح  الدمعة بخبح زىيج ججًا. إال أنو إذا أتاني زبػف التقديط وفاصمشي 

الدىيج حيث أنشي إذا بعتو بيحا الثسغ قج أخدخ في الػاقع بدبب ما يتختب عمى التقديط مغ ذىاب لعشج 
وأخح الجفعات و غيخ ذلظ مغ السراريف الكائشة بدبب التقديط ، لحا يخجى مغ فزيمتكع التكـخ الدبػف 

 باإلجابة عمى سؤالي ليكػف عسمي شخعيًا وكدبي حبلاًل ولكع شكخنا دومًا. 

 الجػاب: 
بية خح ىحه القاعجة ثع حجد مػقعظ الذخعي بالخجػع إلى نػاياؾ ) كل زيادة في الثسغ مغ أجل الدمغ فييا ش

 الخبا (. 

 

: ىل الفائجة الستختبة مغ ماؿ وضع في  030الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 مغ صفات الخبا القخآني السحـخ ؟البشظ لزخورات تجارية ىي 

 دؤاؿ: ال
فائجة لجؼ مبمغ مغ الساؿ مػدع بالبشظ لزخورات العسل التجارؼ واالعتسادات بشياية العاـ يحػؿ لي مبمغ ال

السحرمة ليحا السبمغ.ولقشاعتي بحخمة الخبا أود االستفدار ىل الفائجة الستختبة ىي مغ صفات الخبا القخآني 
السحـخ ؟ ىل آخحىا وأعصييا لجية ما دوف تػقع اجخ أو ثػاب ؟ أـ ىل اتخكيا لمبشظ ليترخؼ بيا كسا يذاء 

يداعج محتاجا لتفخيج كخبتو ودوف أف نحتدب مشيا ؟مع العمع أف قيسة الفائجة السحرمة تذكل مبمغا جيجًا قج 
 أجخا لكػف هللا شيبا اليقبل إال شيبا. 
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 الجػاب: 
أنرحظ أوال أف تقمز تعاممظ مع البشػؾ بل تػقفو إال أف يكػف لظ جػاب يشجيظ إذا سالظ هللا...بعج ىحا 

عل يعصي أدنى تبخيخ شخعي أقػؿ ال مانع مغ سحب الفػائج وإعصائيا إلى محتاج...وال تطشغ أف ىحا الف
 لمسعاممة السحخمة مع البشظ.

 

التعامل مع البشػؾ  : ما ىي شخعية 031الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 اإلسبلمية ؟

 دؤاؿ: ال
شخعية التعامل مع البشػؾ اإلسبلمية .... مثل بشظ الذاـ اإلسبلمي الحؼ يتع العسل عمى افتتاحو ... عمسا" 

 .يجعي في نذخة تأسيدو أف األسذ الحؼ سيعسل وفقيا مػضػعة تحت إشخاؼ ىيئة مغ عمساء السدمسيغ  انو

 الجػاب: 
 لع أشمع عمى نطامو . 

 

: قخض بخسدة آالؼ ليخة إذا لع تتغيخ  032الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
يخت قيسة العسمة فعمي أف ادفع الديادة قيسة العسمة عمي أف ادفع الخسدة آالؼ ليخة ولكغ إذا تغ
 في قيسة العسمة ؟

 دؤاؿ: ال
العبج الفقيخ هلل يقيع في سيجني استخاليا وأود أف اعخؼ حكع الذخع في اآلتي: أود أف احزخ الساجدتيخ في 

زيادة في قيسة  احج جامعات سيجني ويػجج قخض مالي ولكغ ليذ بو أؼ فائجة ربػية حدب قػليع ولكغ ىشاؾ
فسثبل قخض بخسدة آالؼ ليخة إذا لع تتغيخ قيسة العسمة  ،( INDEXATION NUMBER)عسمة وتدسى بػ ال

 عمي أف ادفع الخسدة آالؼ ليخة ولكغ إذا تغيخت قيسة العسمة فعمي أف ادفع الديادة في قيسة العسمة.
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 الجػاب:
فإذا كاف األمخ كحلظ ليكغ  معشى ذلظ أف العسمة األوستخالية ربصت بعسمة أخخػ، ما ىي العسمة األخخػ،

 القخض بالعسمة األخخػ مغ دوف فائجة وال شيء فيو . 

 

البشظ  : نخيج أف نذتخي بيت عغ شخيق 033الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 اإلسبلمي فيل ىحا حخاـ ؟

 دؤاؿ: ال
وف القيسة ويأخحوف الشقػد مشا نخيج أف نذتخؼ بيت عغ شخيق البشظ اإلسبلمي ىع: يذتخوف السشدؿ ويدود

 بالتقديط فيل ىحا حخاـ ؟ . 

 الجػاب: 
 ماداـ في الثسغ زيادة لقاء الدمغ السؤجل ففيو شبية الخبا . 

 

: ماؿ أساسو فػائج ربػية دفع لدوجي أنا  034الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ججا مغ ىحا السرجر ماذا افعل ؟ خائفة

 دؤاؿ: ال
تػفي والجؼ مشح احج عذخة عاما وبعج وفاتو اكتذفشا انو تخؾ مبمغا في بشظ في بخيصانيا نطخا ألنو كاف يتعالج 
ىشاؾ مغ مخضو وبعج معاناة استصعشا مخاسمة البشظ وشمبشا مشو إيقاؼ الفػائج ولكشو رفس ذلظ وبعج خسدة 

ذكل دقيق وقج قخأ أخي في بعس كتب الفقو أعػاـ أخيخًا حرمشا عمى السبمغ وقسشا بحداب الدكاة والفػائج ب
أنيا تخخج مخخج الرجقة في ىحا الػقت كاف زوجي يسخ بزائقة مالية وقج اقتخح أخي أف يقـػ بفتح محل 
تجارؼ لدوجي بيحا السبمغ وفعبل تع ىحا األمخ واآلف أنا خائفة ججا مغ ىحا السرجر لمساؿ ماذا افعل ىل ىحا 

 لحخاـ وىل يسكششي أف أعالج السػقف بأف أعيج الساؿ وكيف أعيجه؟. السبمغ حخاـ وىل نحغ نأكل ا
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 الجػاب: 
الساؿ السأخػذ حبلؿ لدوجظ ألنو جاءه ىبة وليذ ىػ السكتدب لو وال يزخ أصل الساؿ ألف حخمتو عمى مغ 

 اكتدبو. 

 

حه : دعػى أجػر السثل . ولقج ربحشا ى 035الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
% عغ كل سشة مغ الدشػات الساضية ىل في ىحه 7الجعػى و قزت لشا السحكسة بسبمغ مقجاره 

 الشدبة ربا ؟

 دؤاؿ: ال
لقج استسمكت البمجية قصعة ارض مغ اجل إقامة مشصقة صشاعية حيث جخػ تخسيغ األرض و عخضت القيسة 

البمجية قيسة األرض بذكل  الشبلع أصحاب األرض ولبلعتخاض وقج اعتخضشا عمى قيسة األرض و رفعت
نيائي حدب القػانيغ. ثع اعتخض احج أصحاب األرض عمى السشصقة الرشاعية السقامة عمى أرضو مسا أدػ 
إلى إيقاؼ البمجية أكساؿ اإلجخاءات البلزمة و قج مزى عمى ذلظ حتى اآلف أكثخ مغ عذخ سشػات واآلف 

اجل رفع الدعخ. الحؼ أصبح زىيجا ججا ىحه ليذ ألصحاب األرض الحق في االدعاء عمى البمجية مغ 
األياـ.و عميو قاـ بعس أصحاب األرض بخفع دعػػ تدسى أجػر السثل.و قج ربحػا الجعػة و قزت ليع 

% عغ كل سشة مغ الدشػات الساضية الدؤاؿ: ىل في ىحه الشدبة ربا؟ اـ ال؟ وماذا 7السحكسة بسبمغ مقجاره 
 تدسى؟ 

 الجػاب: 
 أو مدسى ىحه السبالغ مغ الجية التي صخفتيا، فإف قالػا فػائج فيي حخاـ. البج مغ معخفة نػع
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: ىل يجػز ربط قيسة الجيغ بسا يقابميا  036الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لجيغ يخد بقيسة الحىب الحاضخة ؟ذىبا وعشج رد ا

 دؤاؿ: ال
عمسي لسداعجتي في شخاء بيت وأعصتشي السبمغ نقجا  لقج باعت حساتي مشح حػالي الدشتيغ أساورىا دوف 

ألف ليخة سػرية فخفزت أخح السبمغ لكشيا أصخت بأنيا تخيج مداعجتي وبأنيا ستشدى الساؿ ولغ  46.500
تصالبشي بو وعشجما عجت لبيت أىمي مع زوجتي أخبختشي زوجتي بأف أميا تخيج الساؿ الحؼ أخحتو وفق قيسة 

ليخة  5000خاـ ذىب فقمت لدوجتي بأني سػؼ أعيج قيسة الساؿ الدابق وفػقو غ 76.5الحىب السباع أؼ 
سػرية كتعػيس لحساتي عغ خدارتيا ببيعيا لمحىب)نطخا لخدارة شغل الحىب عشج البيع( وبعج أوؿ مذكمة 
مع حساتي بجأت تصالبشي بالساؿ وفق قيسة الحىب الججيجة وىي تعمع بأني ال أستصيع أف أعيج السبمغ نطخا 
لكثخة الجيػف الستخاكسة عمي والسذكمة أف الحىب بجأ بالتراعج والتدايج الدخيع إذ أصبح سعخ الغخاـ حػالي 

ليخة سػرية  30000أؼ أنيا تخيج زيادة عغ السبمغ الحؼ أخحتو حػالي  625عمسا باف سعخه الدابق كاف  950
 5000لسبمغ الحؼ أخحتو مع تعػيس وال أعخؼ ماذا أفعل مع حساتي ىل يجب عمي أف أرد ليا الساؿ وفق ا

ليخة وفق ما اتفقت مع زوجتي أـ يجب أف أعيجه وفق الدعخ الججيج لمحىب وفقا لسا تخيجه حساتي ووفق ما 
اتفقت مع زوجتي عمسا أنشي أحاوؿ تأميغ السبمغ بقجر استصاعتي ولكششي لع استصيع إلى اآلف تأميغ إال 

 .حػالي نرف السبمغ 

 الجػاب: 
 قيسة الجيغ بسا يقابميا ذىبا، وعشج رد الجيغ يخد بقيسة الحىب الحاضخة.  يجػز ربط
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دوالر مغ راتبي لقاء  2: يخرع البشظ  037الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 األلف عشج الدجاد فيل ىحا ربا ؟في  1إدخاره ؟ قخض مغ السؤسدة التي أعسل بيا يتع إضافة 

 دؤاؿ: ال
ممظ حدابا مرخفيا في احج البشػؾ الستبلـ الخاتب حدب شخوط السؤسدة التي اعسل بيا ويخرع البشظ ػ ا 1
 دوالر مغ راتبي ىل في ىحا شئ ؟  2قجر 
ػ السؤسدة التي اعسل بيا تؤمغ نطاـ قخوض لمسػضفيغ مغ ادخاراتيع التي تقتصع مغ الخاتب أصبل و لكغ  2

 الدجاد فيل ىحا ربا ؟. في األلف عشج  1يتع إضافة ما مقجاره 

 الجػاب: 
أما الدؤاؿ األوؿ فبل حخج مغ ذلظ مادمت تعصي البشظ وال تأخح مشو فكأنيا أجخ السعاممة. وأما الدؤاؿ الثاني 

 فبل تفدخ تمظ الديادة إال أنيا ربا وىي حخاـ. 

 

يخيج أف  : لجى خالي فػائج بالبشظ وال 038الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ائج لذخاء كتب أو مخاجع عمسية ؟يزيفيا إلى مالو فيل يجػز لو أف يعصيشي تمظ الفػ 

 دؤاؿ: ال
أنا شالب جامعي ولجػ خالي فػائج بالبشظ وال يخيج أف يزيفيا إلى مالو فيل يجػز لو اف يعصيشي تمظ الفػائج 

 لذخاء كتب أو مخاجع عمُسًا أنو غيخ مدؤوؿ عشي ؟.

 الجػاب: 
 ذلظ ولكشو ال يؤجخ عمى ىحا العسل. يجػز 
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 خاء سيارة عغ شخيق البشظ جائد ؟: ش 039الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
يػجج في األردف مؤسدة لؤليتاـ تعسل بشطاـ السخابحة. أريج أف اشتخؼ سيارة عغ شخيقيع حيث أنيع يصمبػف 

ظ ثع يخسمػف مشجوب مشيع ليجفع السبمغ لراحب الديارة وتدجل باسسظ مشظ اختيار سيارة وكفمييغ مغ البش
وتختيغ ليع لحيغ تدجيج السبمغ + الفائجة الخبحية ليع شبعا أنت تقدط ليع السبمغ ىل تجػز ىحه الصخيقة في 

 الذخاء وال تعتبخ ربػيو ؟ 

 الجػاب: 
 الخبا.  ماداـ فييا زيادة في الثسغ مقابل إشالة زمغ التدجيج ففييا شبية

 

 : ىل البػرصة حبلؿ أـ حخاـ ؟ 040الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 

  دؤاؿ: ال
 ىل البػرصة حبلؿ أـ حخاـ ؟ .

 لكغ أريج أف تأخح بعيغ االعتبار ىحه األمػر: 
أني قج في حاؿ كانت خالية مغ الفػائج تساما و كاف العسل في ىحا السجاؿ بشاء عمى دراسة شاممة عمسا 

دخمت معيج خاص في ىحا السجاؿ و دفعت مبمغ كبيخ قميبل , ىكحا اعقج أني قج اجتشبت الخبا و السيدخ كسا 
 أضغ . 

 الجػاب: 
كمسة البػرصة ليدت كافية إلعصاء تػصيف دقيق لتمظ السعاممة السالية، وبالتالي إعصاء فتيا شخعية 

 عشيا...فبلبج مغ تفريل . 
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: ما ىػ حكع شيادات االستثسار ) ج (  041الفتػى  -القخض والخبا  - السعامبلت -الفتاوى 
 ? السرخفية في البشػؾ

 دؤاؿ: ال
ما ىػ حكع شيادات االستثسار ) ج ( السرخفية في البشػؾ الدػرية ؟ . أما عغ مبجأ ىحه الذيادات فإف 

قاـ , ويجخؼ الدحب عمى الستعامل يزع مبمغ مغ الساؿ في السرخؼ ويأخح بقيسة الساؿ شيادات ذوات أر 
ىحه الذيادات في نياية كل شيخ عمى الحاسب اآللي وقدع آخخ عمى الجواليب: قيسة الذيادات ال تشتيي بعج 
الدحب بل تبقى عمى حاليا حتى ولػ ربحت الذيادة مبمغ كبيخ مغ الساؿ ويسكغ سحب ىحه الذيادات مغ 

 السرخؼ في أؼ وقت شاء صاحبيا ؟ .

ادات مبمغ مغ الساؿ وقج صخفت جدءً  مشو فإذا كانت حخاـ وال يجػز التعامل بيا فساذا ربحت مغ ىحه الذي
 .ي غيخ متدوج وليذ لجؼ سكغ خاص بيأفعل بالساؿ الستبقي وماذا عغ السبمغ الحؼ قج أنفقتو . مع العمع أن

 الجػاب: 
 التي ترجرىا .ال أستصيع إعصاء حكع في شيادات االستثسار دوف معخفة كاممة بيا ومغ الجية 

 

تعامل مع بشظ ربػي ما : أجبخت عمى ال 042الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حكع ذلظ ؟

 دؤاؿ: ال
أنا مػضفة في مؤسدة حكػمية، ومغ حػالي سشة ونرف قخرت السؤسدة تػشيغ رواتب السػضفيغ )إجبارؼ 

ستسارات حتى نسمئ السعمػمات فاختخت أف يكػف وليذ اختيارؼ( لجػ السرخؼ التجارؼ، وقامت بإعصائشا ا
الحداب بجوف فائجة، وعشجما أرسمت سؤااًل إلماـ مدجج قخيب كاف الجػاب أف استمع راتبي في بجاية الذيخ 
كامبًل دوف أف اتخؾ أؼ مبمغ فيو، وعشجما بجءنا باستعساؿ البصاقات والرخافات وججنا أنو في كثيخ مغ 

الحرػؿ عمى راتبو مغ اليـػ األوؿ في الذيخ وأحيانًا ال يدتصيع أف يحرل  األحياف ال يدتصيع السػضف
 ./ؿ.س 500الذيخ، وأحيانًا ال يعصيشي الرخاؼ السبمغ أقل مغ / عميو حتى الخامذ أو العاشخ مغ 
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/ؿ.س فاضصخرت عمى إبقائو لمذيخ التالي وال أنكخ أف ىشاؾ صخافات 496وفي أحج السخات كاف السبمغ /
/ؿ.س لكشيا بعيجة عغ مكاف سكشي ومكاف عسمي ججًا وسؤالي سيجؼ الجكتػر 50تعصي حتى فئة /مسكغ أف 

 راتب الشابمدي: 
 ىل عمّي أثع في مثل ىحه الحالة حتى أنتبو في السخات القادـ ؟ -1
مشيع مغ قاؿ أنو ال مانع مغ أف يبقى السبمغ وأف يجتسع ولػ تخؾ الخاتب ألكثخ مغ شيخ دوف أف اقبزو  -2

)رغع أني لع أصجؽ ىحا الكبلـ( فأرجػ أف تجلشي عمى  ولكغ عمّي أف أقبس السجسػع كمو قبل نياية العاـ ؟
 الصخيقة التي تشجيشي مغ غزب هللا تعالى بسا أف ىحا السرخؼ ربػؼ.

 الجػاب: 
 ذلظ. إبقاؤؾ أؼ مبمغ إعانة لتمظ السؤسدة الخبػية، وجػاز تعاممظ معيا ابتجاء مغصى بكػنظ مجبخة عمى 

 اآلف عميظ السبادرة لقبس راتبظ كامبل في أسخع وقت مغ أوؿ الذيخ , وأال تجعي مشو شيئا.  و

 

: ما حكع الذخع في راتب السػضف الحي  043الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الخبػية والحػافد اإلنتاجيػة ؟ يعسل لجى السرارؼ

  دؤاؿ: ال
لسػضف الحؼ يعسل لجػ السرارؼ العامة و الخاصة إذا كانت ىحه السرارؼ ما حكع الذخع في راتب ا

 تتعامل بالفائجة ىل ىػ حبلؿ أـ حخاـ ؟.
 ومػا حكػع الذػخع فػي الحػافد اإلنتاجيػة التػي يأخحىا ذلظ السػضػف فػي السرخؼ ؟.

 عمسًا إف ىحه الحػافد مختبصة بشدبة األرباح التي تحققيا ىحه السرارؼ.

  الجػاب:
ػ حخمة العسل  2ػ حخمة الخاتب نفدو وتكػف إذا كاف عسمو متعمقا بإنجاز عسميات ربػية. 1الدؤاؿ لو وجياف: 

وتحسل إثع االستسخار فيو رغع عجـ تعاشي العسميت الخبػية، وذلظ لسخالفتو قػلو تعالى: وتعاونػا عمى البخ 
 والتقػػ، وال تعاونػا عمى اإلثع والعجواف. 
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ػؾ ربػية فساذا : أبي يزع أمػالو في بش 044الفتػى  -القخض والخبا  -عامبلت الس -الفتاوى 
 يتػجب عمي فعمو ؟

 دؤاؿ: ال
استحمفظ باهلل يا شيخ أال يزيق صجرؾ بدؤالي أف أشمت فإني في حيخة مغ أمخؼ ، وأسأؿ هللا عد وجل أف 

الخبػية وىػ يقدع باهلل في ذات  ييجيشي لمحق عمى يجيظ ، مذكمتي تتمخز في أف والجؼ يتعامل مع البشػؾ
الػقت أنو لع يصعسشا لقسة حخاما مشح ولجنا ألنو يعتقج بحل فػائج البشػؾ الخبػية ، بيشسا أنا أعتقج بحخمتيا ، وقج 
حاولت مخارا أنا وأختي إقشاعو بتحػيل حدابو إلى أحج البشػؾ اإلسبلمية ، وفي كل مخة يطيخ االستجابة 

االتفاؽ لع يجخل حيد التشفيح حتى اآلف ، وضممت فتخة مغ الدمغ أعتقج بأنو حػؿ لسصمبشا ، إال أف ىحا 
الحداب البشكي إلى البشظ اإلسبلمي ، ولكغ أمي قالت لي في معخض حجيث أف والجنا ما زاؿ يتعامل مع 

 بشظ ربػؼ.. 
 اآلف أنا ال أدرؼ كيف أترخؼ ؟؟!!

ما أفقت مغ غفمتي لع يكغ بيجؼ ما أقـػ بو لػقف ىحا عاما آكل حخاما وأنا في غفمة ، وحتى عشج 21عسخؼ 
الحخاـ ، وأخذى ما أخذاه أف تشالشي أحاديث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في الخبا ، وفزيمتكع أعمع بيا ، ثع في الػقت 
الحالي ضيخ مػضػعا ججيجا ضششت لبعس الػقت أنو بارقة أمل لي ، فأبي عاـز عمى بيع بيت ألنو في 

لبعس األمػاؿ لتخميع بيت آخخ ، وقج قاـ بحداب تكمفة التخميع ، وما سػؼ يتبقى بعج ذلظ سيقـػ حاجة 
بتػزيعو بيشي وبيغ أختي الػحيجة بالتداوؼ ، فكخت انو يسكششي أف أضع ىحا السبمغ في بشظ إسبلمي ، 

والجؼ ، وبحلظ وأستعسل جدء مشو في مذخوع صغيخ ، خرػصا وأنا عمى وشظ التخخج ، ألستقل ماليا عغ 
عاما ، ولكشي سخعاف ما تحكخت أف األمػاؿ التي تع شخاء البيت الحؼ يشػؼ  21أكػف قج أنييت إشكاال داـ 

والجؼ بيعو ىي أساسا كانت في ذات البشظ الخبػؼ ، فالبيت لع يكغ ميخاثا ألبي وإنسا اشتخاه مشح عجة سشػات 
السبمغ لػالجؼ أـ أقبمو .. وماذا أفعل إزاء إنفاقي مغ ماؿ  باهلل عميظ يا شيخ دلشي ماذا أفعل .. ىل أرد ىحا
 والجؼ ، وأكمي مشو شيمة ىحه الدشػات وحتى اآلف .. 

 واسأؿ هللا العمي القجيخ أال أكػف قج أىجرت مغ وقت فزيمتكع الغالي.. 
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 الجػاب: 
 القاعجة الفقيية تقػؿ : 

 تدبو فقط .إف الساؿ الحؼ حـخ مغ جية شخيقة كدبو يحـخ عمى مك
لحلظ : فالساؿ الحؼ تأخحه مغ أبيظ قبل أف يكػف لظ كدب مدتقل ال حخمة فيو بل الػزر عمى السكتدب وىػ 

    أبػؾ ، وكحلظ أختظ .
 

: ماحكع وضع األمػاؿ في صشجوؽ  045الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ائج ؟ع العمع أني أتخمز مغ الفػ االحتياط خذية الدخقة وم

 دؤاؿ: ال
ماحكع وضع األمػاؿ في صشجوؽ االحتياط تابع لػزارة البخيج والسػصبلت خذية الدخقة ومع العمع أني 

 أتخمز مغ الفػائج ؟ . 

 الجػاب: 
 يجػز التعامل مع السؤسدات الخبػية .  ال

 

 بػرصة ؟ع التعامل والسزاربة بال: ما حك 046الفتػى  -القخض والخبا  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ماحكع التعامل بالبػرصة، عمسا أف الذخكات التي أتعامل معيا ىي إما شخكات إسبلمية في نطاميا األساسي 
أو شخكات تتبع معاييخ ىيئة الفتػػ الذخعية. وىل السزاربة بالبػرصة جائدة أـ حخاـ ) السزاربة يعشي 

ًِ بالغالي ويتع الخبح الدخيع بيحه الصخيقة( وىحه الذخاء والبيع بدخعة كبيخة أؼ اشتخؼ اليـػ بخخيز وأ بيع غجًا
 الصخيقة تدسى بالسزاربة وىي عكذ االستثسار..
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 الجػاب: 
لؤلسف أف كثيخا مغ الذخكات التجارية والتي تتعامل بالبػرصة عشجىا تجاوزات شخعية كثيخة، ولػ سست نفديا 

ألخيخة، وفييا مغ التداىل الكثيخ. فالدؤاؿ اليسكغ أف ) إسبلمية (، ألف الفتاوػ السالية كثخت في اآلونة ا
 تعصى فيو فتػػ عامة وإنسا البج مغ تحجيج شخكة بعيشيا ويدتفتى مغ لو اشبلع عمى تمظ الذخكة.

 

 ىل يجػز بيع الديارات بالتقديط ؟:  047الفتػى  -القخض والخبا  –السعامبلت  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
ديارات وبجؼ اشتغل بالتقديط فيل تقديط الديارات حبلؿ أو حخاـ أرجػ تػضيح أنا نػيت اشتغل في مجاؿ ال
 الفتػػ ألنو مذخوعي برخاحة.

 الجػاب: 
 إف كاف ىشاؾ زيادة في الثسغ في مقابل الدمغ فسا اميل إليو أنظ تقع في شبية الخبا.

 
 

شا بأستخاليا اء بيت ى: ىل يجػز شخ  048الفتػى  -القخض والخبا  –السعامبلت  -الفتاوى 
 بالتقديط ؟

 دؤاؿ: ال
 قزية شخاء البيػت ىشا والقخض مغ البشػؾ، كثيخ مغ السذايخ يقػلػف: حبلؿ وحخاـ؟

 الجػاب : 
أنا تعميقي إذا كاف الذيخ محتخمًا وأفتى بذخاء بيت بالتقديط الخبػؼ، يخكب الفتػػ مميػف إنداف ليذ بحاجة 

 لو. 
 ، إذا مزصخ هللا يحاسبظ، ىحا كبلمي: أنا ىحا السػضػع أقػؿ: أفِتو لػحجؾ
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 ﴿ َفَسْغ اْضُصخَّ َغْيَخ َباٍغ َواَل َعاٍد َفبَل ِإْثَع َعَمْيِو ﴾
أما تصمب مشي فتػػ، أنا الفتػػ التي تخرشي يخكب عمييا مميػف إنداف ليذ بحاجة ليا، ىشاؾ قزايا تفتي 

يجػز أف يذخبو، إذا هللا عد وجل سسح لػحجؾ بيا، إذا إنداف وجج كأس خسخ وكاد يسػت بذيء في حمقو، 
 لظ بالخسخ أف تذخبو وىػ محـخ بإجساع العمساء عشج الزخورة فيحه مغ باب أولى.

ىشاؾ حادثة في الذاـ، في شخيق السصار كاف فيو بيت عخبي قجيع بحاجة إلى إصبلح ، أخخجػا أصحابو 
شيء إشبلقًا وضع أغخاضو بالصخيق، ىحا  وأعصػىع بيتًا بالسذخوع بتقديط ربػؼ، سألت قاؿ: ال يػجج عميو

 مزصخ. 
 فإذا أنت مزصخ هللا لغ يحاسبظ، مغ يعخؼ الزخورة؟ 

  هللا عد وجل وأنت.
 أنا ال أعخؼ، أنا بيحا السػضػع ال أفتي، إذا مزصخ هللا يدامحظ وإذا غيخ مزصخ ىحه السذكمة.

ميػف دوالر، يعصي الذاب السدمع عشجما يأتي إليو وهللا ىشاؾ إنداف في أمخيكا جداه هللا خيخًا، أّمغ ثبلثسئة م
 ستسئة ألف دوالر ليذتخؼ بيتًا ويبيعو بالتقديط بالحبلؿ مغ دوف زيادة.

نحغ كشا ىشاؾ، خخجت فتػػ أنو يجػز شخاء البيت بالتقديط الخبػؼ، ىحا الذخز ضخب نفدو أمامي، و 
، ىشاؾ ثبلثة وعذخوف لع يػافقػا وأنا معيع، قاؿ: ما كشت عسمت ىكحا إذا يجػز، وكشا ستًا وخسديغ داعية

 وىشاؾ قدع وافق.
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 الفرل العاشخ : األيساف و الشحور

: ما حكع أف تقػؿ امخأة لدوجيا في  001الفتػى  -األيساف والشحور  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حالة الغزب أنت مثل أخي أو أبي ؟

 دؤاؿ: ال
 غزب أنت مثل أخي أو أبي ؟.ما حكع أف تقػؿ امخأة لدوجيا في حالة ال

 الجػاب: 
 ىحا مغ المغػ الحؼ ال يتعمق بو حكع شخعي، ويجب نرحيا بأف تتخؾ ذلظ. 

 

 : أريج معخفة الشحر ؟ 002الفتػى  -األيساف والشحور  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
يق أمخ معيغ: مثبًل إذا عغ نحر الرياـ: ىل يسكغ نحر عجة أياـ مغ الرـػ أو قخاءة القخآف )في حاؿ تحق

 .نجحت في إحجػ السػاد الرعبة في الجامعة أصـػ عذخوف يػمًا(

 الجػاب: 
مػضػع الشحر مػضػع دقيق في اإلسبلـ، لكشو مغ غخائب ىحا السػضػع أنو يكبخ ويكبخ حتى يذسل الجيغ 

خبلؿ زاوية الفقو الزيقة كمو، ويرغخ كثيخًا حتى يعج فخعًا مغ فخوع الفقو، فأنا لغ أعالج ىحا السػضػع مغ 
بل مغ خبلؿ زاوية الجيغ الػاسعة وال أندى أف أعخج عمى الشػاحي الفخعية بسػضػع الشحر، ولكغ ما معشى 

 قػلو تعالى:

ْحَسِغ َصْػماً  ي َنَحْرُت ِلمخَّ َفَمْغ ُأَكمَِّع اْلَيْػـَ ِإْنِدّيًا  ﴿ َفُكِمي َواْشَخِبي َوَقخِّي َعْيشًا َفِإمَّا َتَخِيغَّ ِمَغ اْلَبَذِخ َأَحجًا َفُقػِلي ِإنِّ
(26﴾) 

 ) سػرة مخيع (
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 ما معشى قػؿ هللا عد وجل: 
ْل ِمشِّي ِإنََّظ َأْنَت ال رًا َفَتَقبَّ ي َنَحْرُت َلَظ َما ِفي َبْصِشي ُمَحخَّ ِسيُع اْلَعِميُع )﴿ ِإْذ َقاَلِت اْمَخَأُة ِعْسَخاَف َربِّ ِإنِّ  (﴾35دَّ

 ) سػرة آؿ عسخاف (

الحقيقة الشحر إذا عخفت هللا عد وجل نحرت لو حياتظ، نحرت لو شبابظ نحرت لو عسخؾ، نحرت لو قػتظ، 
نحرت لو ذكائظ، نحرت لو لدانظ، نحرت لو يجؾ، نحرت لو مالظ، معشى الشحر الػاسع أنو شيء بيغ يجيظ 

ممظ قػتي، أممظ مالي، تقجمو لسغ تحب، معشى الشحر الجقيق شيء تسمكو، أنا أممظ صحتي، أممظ شبابي، أ
 أممظ عمسي، أممظ جاىي، ىحا الذيء الحؼ أممكو بيغ يجؼ لذجة حبي هلل عد وجل قجمتو قخبًة هلل عد
وجل، فاألصل أف نحر الحياة الجنيا شيء بيغ معخفة هللا وبيغ اآلخخة، تعخفو فتشحر لو كل حياتظ فتقبس 

 العاـ.الثسغ بعزو في الجنيا وجمو في اآلخخة ىحا ىػ السعشى 
يا بذخ ال صجقة وال جياد فبسا تمقى هللا إذًا، ىحا سؤاؿ كبيخ ليدأؿ أحجنا ىحا الدؤاؿ، أنا ماذا قجمت هلل عد 
وجل، ما الحؼ أستصيع أف أقجمو هلل عد وجل حيشسا أقف بيغ يجيو، يا رب أنا فعمت كحا مغ أجمظ يا رب أنا 

السذاؽ، بحلت ىحا الساؿ، بحلت وقتي الثسيغ، بحلت فعمت كحا وأنفقت كحا، سمكت ىحا الصخيق، تجذست ىحه 
مغ راحتي، بحلت مغ وقتي معشى البحؿ امخأة عسخاف رضي هللا عشيا ماذا فعمت ؟ نحرت هلل ما في بصشيا، 
ماذا تسمظ السخأة ؟ إف جل ما تسمكو أف تشجر هلل عد وجل وليجىا، فتقبل هللا مشيا ىحا الشحر وكانت امخأة ىي 

السيغ ىي الديجة مخيع وقج ولجت نبيًا عطيسًا، ىحه اآلية ذات داللة كبيخة ججًا، إذا نحرت هلل سيجة نداء الع
 شيئًا هللا عد وجل يعصيظ أضعافًا مزاعفة،

يخيج هللا عد وجل أف تخبح عميو، يخيج أف تقجـ شيئًا قميبًل ليعصيظ شيئًا كثيخًا، قج ال تكػف الشدبة معقػلًة بيغ 
 ؼ تأخحه.الحؼ تقجمو وبيغ الح
 إذًا معشى قػلو تعالى:

ُ َيْقِبُس َوَيْبُدُط َوإِ  َلْيِو ُتْخَجُعػَف ﴿ َمْغ َذا الَِّحي ُيْقِخُض َّللاََّ َقْخضًا َحَدشًا َفُيَزاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكِثيَخًة َوَّللاَّ
(245﴾) 

 ) سػرة البقخة (

والدسع والبرخ، والفؤاد، والقمب، والمداف، أعصاؾ مغ ىحا القبيل، الجنيا كميا، إعصاء الساؿ، والقػة، والرحة، 
الساؿ والدوجة واألوالد والحكاء، والعسل، والجاه، مغ أجل أف تقجـ بعس ىحا الحؼ أعصاؾ إياه هلل عد وجل، 

 في القخآف الكخيع آية تمتقي مع الشحر مغ يحكخىا حيث جاءت في معخض قرة قاروف، قاؿ تعالى:
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ُ ِإَلْيَظ َواَل َتْبغِ ﴿ َواْبَتِغ ِفيَسا َآَتا ْنَيا َوَأْحِدْغ َكَسا َأْحَدَغ َّللاَّ اَر اآْلَِخَخَة َواَل َتْشَذ َنِريَبَظ ِمَغ الج  ُ الجَّ  اْلَفَداَد َؾ َّللاَّ
 (﴾77ِفي اأْلَْرِض ِإفَّ َّللاََّ اَل ُيِحب  اْلُسْفِدِجيَغ )

 ) سػرة القرز (

فقيا استيبلكًا وإما أف تشفقيا استثسارًا، وشتاف بيغ االستيبلؾ يعشي حطػضظ مغ الجنيا، ىحه الحطػظ إما أف تش
واالستثسار، أعصاؾ هللا صحة نست حتى شبعت نػمًا، أكمت حتى شبعت، تشدىت حتى مممت، تدوجت، 
أنجبت األوالد ىكحا، يقاؿ لظ يـػ القيامة ىحه الرحة وراحة الباؿ، ونعسة األمغ، ونعسة الغشى، ونعسة القػة، 

 ذباب ماذا فعمت بيا ؟ استيمكتيا أـ استثسختيا، ىحا معشى قػلو تعالى:ونعسة ال

 (﴾7( ُثعَّ َلَتَخُونََّيا َعْيَغ اْلَيِقيِغ )6( َلَتَخُوفَّ اْلَجِحيَع )5﴿ َكبلَّ َلْػ َتْعَمُسػَف ِعْمَع اْلَيِقيِغ )
 ) سػرة التكاثخ (

ف جامعياف في كمية واحجة وفي صف واحج، يعشي الدؤاؿ صار كبيخ ججًا ماذا نحرت هلل عد وجل ؟ شالبا
األوؿ في ذىشو أف يشاؿ ىحه الذيادة ليكػف شبيبًا المعًا يذتخؼ بيتًا واسعًا ويتدوج امخأًة جسيمًة، ويذتخؼ بيتًا 
في مريف رائع، ويذتخؼ مخكبًة ويتيو عمى أقخانو، وشالب آخخ في الكمية نفديا وفي الفخع نفدو وفي 

، يقػؿ يا ربي نحرت لظ ىحه الذيادة الجامعية مغ أجمظ، لعمي أتسكغ  فيدبيل هللا الرف نفدو، يقجـ عمسو
بيا مغ الجعػة إليظ، لعمي أقخأ في ىحا الفخع شيئًا يعيششي عمى أف أذكخ الشاس بآياتظ الجالة عمى عطستظ، 

 فصالباف في فخع واحج وفي كمية واحجة بعزيع استيمظ ىحا الحع والثاني استثسخه.
حلظ والذباب كحلظ، تخػ شابًا مفتػؿ العزبلت يقصع األرض قفدًا، ىحا الذباب وىحه القػة وىحا الساؿ ك

الشذاط إلى أيغ ؟ تخػ بعس الذباب في مداح رخيز، في متع رخيرة، في ىبػط أخبلقي، في ىبػط 
أسختو، يغجو في  اجتساعي، وتخػ شابًا في الدغ نفدو يختاد السداجج يحفع كتاب هللا، يجعػ إلى هللا، يؤثخ في

أسختو كػكبًا دريًا، التـد في السدجج بعج قميل جاء معو أخػه، أخػه الثاني، والثالث، جاء بأبيو وابغ عسو، 
بدمبلئو كاف واحجًا فرار أمًة، فالسعشى الػاسع لمشحر ىػ الجيغ كمو، يعشي بعج أف تعخؼ هللا ماذا نحرت لو ؟ 

أف يقجمػا هلل شبابيع وأف يقجمػا هلل عمسيع، وأف يقجمػا هلل  ماذا قجمت لو ؟ أنا أنرح أخػتشا الذباب
 اختراصيع، وأف يقجمػا هلل ماليع إذا كانػا يسمكػف، كل شيء تدتيمكو انتيى.

سيجنا عسخ أمدظ تفاحًة قاؿ: أكمتيا ذىبت أشعستيا بقيت، ال بػرؾ لي في شمػع شسذ يـػ لع أزدد فيو مغ 
شسذ يـػ لع أزدد فيو مغ هللا قخبًا، ىحا الشحر وىحا معشاه الػاسع، يعشي أنت  هللا عمسًا، وال بػرؾ لي في شمػع

 لع تقجـ هلل شيء قبل أف تعخفو، فإذا عخفتو يخخز معو كل شيء.
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لسغ ىحا الػادؼ، قاؿ: لظ، قاؿ: أتيدأ بي، قاؿ: ال، ىػ لظ، قاؿ أشيج أنظ رسػؿ هللا تعصي عصاء مغ ال 
 يخذى الفقخ.

مسة لغ تبمغ درجًة في اإليساف درجة رفيعة إال إذا استػػ عشجؾ التبخ والتخاب، يعشي تشفق وأقػؿ لظ ىحه الك
مائة ألف مغ أجل ىجاية إنداف وال تبالي وتزغ بميخة واحجة تشفق سجػ ببل شائل، ىحه مقجمة تعصي لمشحر 

 معشًى واسعًا ججًا، يعشي اإلنداف مالع يشحر، قاؿ تعالى:

بَلَة َوِمسَّا َرَزْقَشاُىْع 2اُب اَل َرْيَب ِفيِو ُىًجى ِلْمُستَِّقيَغ )( َذِلَظ اْلِكتَ 1﴿ الع ) ( الَِّحيَغ ُيْؤِمُشػَف ِباْلَغْيِب َوُيِقيُسػَف الرَّ
 (﴾3ُيْشِفُقػَف )

 ) سػرة البقخة (

 أحيانًا هللا عد وجل يؤتي إنداف مكانة، مخكده حداس ججًا ومالو وفيخ وصحتو شيبة، وخبختو واسعة، فيحا
الحؼ يبيع كل شيء ال يعخؼ هللا أما الحؼ يقجـ جدءًا مغ خبختو في سبيل هللا ىحا الحؼ يعخفو، قالت لو: لع 
 يبَق مغ الذاة إال كتفيا، فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: بل بقيت كميا إال كتفيا، ىحا ىػ الشحر بالسعشى الػاسع. 

غيخ الزمة، الربلة الزمة يرح أف يقػؿ إنداف نحرت بالسعشى الزيق تعخيف الفقياء: الشحر ىػ التداـ قخبى 
أف أصمي الرمػات الخسذ ؟ ال ىحه قخبى الزمة البج مشيا، دفعت زكاة مالظ، إذا قمت نحرت إف نجحت ىحا 
العاـ أف أدفع زكاة مالي، ىحا نحر باشل ألف زكاة الساؿ واجبة، أما إذا قمت نحرت هلل ألف ليخة ىحا نحر 

ف الفقياء التداـ قخبى غيخ الزمة، ىي قخبى وليدت الزمة وليدت مفخوضًة عميظ، بمفع صحيح فالشحر بتعخي
يذعخ ذلظ، إذا قاؿ أحجىع هلل عمي أف أترجؽ بسبمغ كحا ىحا نحر، ىحا نحر ليذ معمقًا، أما إذا قاؿ إف شفى 

ر إال مغ بالٍغ، إف كاف هللا مخيزي فعمي صياـ ثبلثة أياـ ىحا نحر معمق بالذفاء، العمساء قالػا ال يرح الشح
شفبًل صغيخًا نحر ىحا الشحر ال يرح وال يشعقج وال يصالب بو، وال يحشث إذا لع يقجمو، ألنو شفل ليذ مكمفًا 
بالسشاسبة كل األوامخ التي يأمخ اآلباء بيا أبشاءىع ليكػنػا متخمقيغ بأخبلؽ اإلسبلـ ىحه سساىا عمساء الذخيعة 

إذا أمخت ابشتظ أف ترمي وىي دوف العاشخة ىحا أمخ تأديبي وليذ تكميفيًا، شبعًا  أوامخ تأديبية وليدت تكميفية
نحغ نأمخ أبشاءنا بأوامخ تأديبية بالربلة والرياـ وتبلوة القخآف كميا أوامخ تأديبية لكغ األوامخ التكميفية ال 

ال يصالب بو إال إذا كاف تكػف إال لمبالغ، فالشحر ال يشعقج وال يربح ديشًا عمى صاحبو وال يحشث صاحبو و 
بالغًا وىحا أوؿ شخط، ويجب أف يكػف عاقبًل ألف السجشػف رفع عشو التكميف إذا أخح ما أوىب أسقط ما 

يكػف مختارًا وليذ مكخىًا فإف شيخ عمى أحج سبلح وقيل لو قل كحا وكحا هلل عمي أف أدفع  أوجب، ويجب أف
ال يشعقج وال يحشث لعجـ أدائو، البج مغ أف يكػف بالغًا، عاقبًل، كل مالي، ماداـ ليذ مختارًا فميذ ىحا نحرًا و 

 .سًا فيحا مػضع خبلؼ بيغ الفقياءمختارًا أما أف يكػف مدم
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األصل أف يكػف مدمسًا لكغ الكافخ إنداف أيزًا وأياـ يقع في ورشة كبيخة ججًا وبفصختو يقػؿ يا رب إف فعمت 
ؼ أف الكافخ إنداف وفي أعساقو وفي فصختو ىػ مؤمغ بػجػد هللا كحا فؤلفعمغ كحا، ىحا مقبػؿ، ومػضع الخبل

عد وجل فإذا وقع الكافخ في ورشة كبيخة ججًا في ساعة ضيقو الذجيجة يقػؿ يا رب إف فعمت كحا فؤلفعمغ 
 كحا، لحلظ مػضػع مدمع أو كافخ مػضع خبلؼ بيغ الفقياء.

 الحقيقة الشحر عبادة قجيسة ججًا والجليل قػلو تعالى:

ْل ِمشِّي ِإنََّظ َأْنَت الدَّ  ﴿ رًا َفَتَقبَّ ي َنَحْرُت َلَظ َما ِفي َبْصِشي ُمَحخَّ  (﴾35ِسيُع اْلَعِميُع )ِإْذ َقاَلِت اْمَخَأُة ِعْسَخاَف َربِّ ِإنِّ
 ) سػرة آؿ عسخاف (

انية يقػؿ هللا لكغ الديجة امخأة عسخاف نحرت ما في بصشيا فتقبل هللا نحرىا وأعصاىا عصاًء ال حجود لو، آية ث
 عد وجل يتحجث عغ الديجة مخيع:

ْحَسِغ َصْػماً  ي َنَحْرُت ِلمخَّ َفَمْغ ُأَكمَِّع اْلَيْػـَ ِإْنِدّيًا  ﴿ َفُكِمي َواْشَخِبي َوَقخِّي َعْيشًا َفِإمَّا َتَخِيغَّ ِمَغ اْلَبَذِخ َأَحجًا َفُقػِلي ِإنِّ
(26﴾) 

 ) سػرة مخيع (

الشحر واقع في مذكمة ىحا نػع، أو امتؤل قمبظ شكخًا هلل فأردت القخبى فقمت يا يعشي اإلنداف بسعشاه البديط، 
 رب لظ عمي أف أفعل كحا وىحا شيء فصخؼ يفعمو كل الشاس، لحلظ كثخت عمي األسئمة في ىحا السػضػع.
زلفى،  لكغ أىل الجاىمية قبل اإلسبلـ قج يجعمػف بعس ما أعصاىع هللا عد وجل آلليٍة يتقخبػف بيا إلى هللا

 قاؿ تعالى:

ـِ َنِريبًا َفَقاُلػا َىَحا َّللَِّ ِبَدْعِسِيْع َوَىَحا ِلُذخَ  َكاِئَشا َفَسا َكاَف ِلُذَخَكاِئِيْع َفبَل ﴿ َوَجَعُمػا َّللَِّ ِمسَّا َذَرَأ ِمَغ اْلَحْخِث َواأْلَْنَعا
 (﴾136ِيْع َساَء َما َيْحُكُسػَف )َيِرُل ِإَلى َّللاَِّ َوَما َكاَف َّللَِّ َفُيَػ َيِرُل ِإَلى ُشَخَكائِ 

 ) سػرة األنعاـ (

يعشي أحيانًا اإلنداف يشحر لغيخ هللا عد وجل، ىحا نحر مزاؼ إليو شخؾ، بالسشاسبة الشحر هلل وحجه، فسغ نحر 
 شيئًا لغيخ هللا فقج أشخؾ وىػ ال يجرؼ وربشا سبحانو وتعالى عشاىع فقاؿ:

 (﴾136﴿ َساَء َما َيْحُكُسػَف )
 رة األنعاـ () سػ 

ماذا فعمػا ؟ ألنيع نحروا لذخكاء هللا عد وجل شيئًا مسا أتاىع هللا، الحقيقة الشحر مذخوع في الكتاب والدشة 
 والجليل القصعي قػلو تعالى:
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َ َيْعَمُسُو َوَما ِلمطَّاِلِسيَغ   (﴾270ِمْغ َأْنَراٍر )﴿ َوَما َأْنَفْقُتْع ِمْغ َنَفَقٍة َأْو َنَحْرُتْع ِمْغ َنْحٍر َفِإفَّ َّللاَّ
 ) سػرة البقخة ( 

سؤاؿ لساذا قجـ هللا الشفقة عمى الشحر ؟ رجل وقع في مذكمة في مخض عزاؿ يا تخػ يقػؿ يا رب إف شفيتشي 
فؤلدفعغ مائة ألف ليخة، أو يجفع مائة ألف ليخة عمى نية الذفاء، األولى نحر والثانية نفقة، أييسا أفزل الشفقة 

 عد وجل.لحلظ قجميا هللا 
أنت مع شخز عادؼ تذارط، أنا ال أحب أف أغخؽ معظ، إف فعمت كحا أعصيظ كحا، اكتب لي عقج، اكتب 
إيراؿ، وأنت مع إنداف تعخفو لكغ خالق الكػف يذارط، يجخب، أخي كغ مع هللا عمى الراحي، ىحا كبلـ 

ويبجو أنو يػجج جخثػمة  فارغ لحلظ هللا عد وجل قجـ الشفقة عمى الشحر، أنا أعخؼ شخز ذىب إلى مدبح
أصابت أذنو الجاخمية فذعخ في وشة دائسة وىػ شاب في مقتبل الحياة، وهللا عد وجل أورثو ماؿ كثيخ مغ 
والجه، أمػاؿ شائمة وشباب ودخل كبيخ، وفي ريعاف الذباب أصابو مخض في أذنو الػسصى، فحىب إلى 

عشي في الخسذ مائة ألف حالة ال تأتي ىحه شبيب المع، فقاؿ ىحا مخض خصيخ وىحا السخض قمسا يحجث ي
الحالة، واألمل ضعيف بالذفاء، عاد إلى البيت وليذ لو قػائع تحسمو، ما إف دخل بيتو حتى ارتسى عمى 
األرض كأنو شفل صغيخ وىػ يقػؿ أصبحت أصسًا، قالت لو أمو يا بشي ترجؽ، بداعة اليأس وعشجما فقج 

مبمغًا كبيخًا، فقالت لو أمو: ادفعو اآلف، ودفعو في اليـػ التالي، سسعو قاؿ: يا رب إف شفيتشي فؤلدفعغ 
 ومعمػماتي التي سسعتيا مغ قبل أف هللا مّغ عميو بالذفاء.

فأنا أنرح أخػاني إذا وقع في مذكمة ال يذارط هللا عد وجل يا رب إف شفيتشي أنا أدفع، إف أنجحتشي أدفع، 
 ع، ال أدفع بالتي ىي أحدغ، ادفع وال تذارط ىحا السػقف الكامل.إف زوجتشي أدفع، إف اشتخيت ىحا البيت أدف
 ورد الشحر أيزًا بآية ثانية، قاؿ تعالى: 

ُفػا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق )  (﴾29﴿ ُثعَّ ْلَيْقُزػا َتَفَثُيْع َوْلُيػُفػا ُنُحوَرُىْع َوْلَيصَّػَّ
 ) سػرة الحج (

 ر، فقاؿ مادحًا ليع:في آيات الحج، وأثشى عمى الحيغ يػفػف بالشح 

 (﴾7﴿ ُيػُفػَف ِبالشَّْحِر َوَيَخاُفػَف َيْػمًا َكاَف َشخ ُه ُمْدَتِصيخًا )
 ) سػرة اإلنداف (

الشحر محتل مداحات كبيخة في القخآف والدشة وبسعشاه الػاسع البج مغ كل مدمع أف يشحر هلل شيئًا، بالسعشى 
ر أساسو أف يجعل مغ ىحا الخخوؼ شعاـ وليسة لؤلقخباء أما الػاسع البج مغ أف تقجـ شيئًا فػؽ الفخض، الشح

إذا قاؿ هلل عمي أف أذبح خخوؼ إذا شفي ابشي ما حجد، يجب أف يقجـ المحع كمو لمفقخاء، ال يجػز أف تأكل 
 لقسًة واحجًا مغ الشحر ويػجج حالة ثانية غخيبة، رجل قاؿ:
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ؼ ليخة وقجمو نحر، فػجج خخوؼ بأربعة وخسذ إذا نجح ابشي، أو شفي ابشي سػؼ أشتخؼ خخوؼ بثبلث آال
مائة لو الحق أف يأخح الفخؽ، ىحه الحالتيغ وال يػجج غيخىع يجػز أف يأكل مغ الشحر وإال ال يجػز أبجًا أف 

 نأكل مغ الشحر.
ال أعتقج أحج مغ أخػانا وقع بذجة أو ضائقة، إما قزية متعمقة برحتو أو قزية متعمقة بجخمو، أو بتجارتو، 

بقزية مع جية رسسية مثبًل واألمخ تعقج ججًا وصار فيو خػؼ، فاإلنداف ليذ لو إال هللا عد وجل، فالشبي أو 
عميو الربلة والدبلـ كاف إذا حدبو أمخ بادر إلى الربلة، ومع الربلة أنػا يا رب أفعل كحا وكحا، ولكغ أنا 

 اًل أو جيجًا.أنرح لكع دائسًا ال يكغ نحرؾ مذخوشًا، يا رب سأفعل كحا، قجـ ما

أحج أخػانا الكخاـ وقع في ورشة فقاؿ: يا رب نحرًا عمي إف أنقحتشي مغ ىحه الػرشة فؤلخجمّغ في الجامع 
الفبلني ثبلث سشيغ ووفى بشحره وخجـ ىحا السدجج سشػات ثبلث بتساميا وكساليا، فاإلنداف يقع في ورشات 

لى هللا، هللا يعيشو عمى نفدو بسذكمة، أنا كشت ومذكبلت، وأساسًا اإلنداف إذا بخدت ىستو ويزعف سيخه إ
أقػؿ أف ممخز السمخز الصخيق إلى هللا إما أف تأتيو راكزًا أو أف يجعمظ تأتيو راكزًا، فأنت تعاؿ لػحجؾ 

 أفزل.
 الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ:

ُ َعَميْ  ُ َعْشَيا َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ َ َفْمُيِصْعُو َوَمْغ َنَحَر ))َعْغ َعاِئَذَة َرِضي َّللاَّ ِو َوَسمََّع َقاَؿ: َمْغ َنَحَر َأْف ُيِصيَع َّللاَّ
 َأْف َيْعِرَيُو َفبل َيْعِرِو (( 

تكمست بكمسة بسشاسبة الحج، أنو أنا قشاعتي أف الحج يبجأ بعج الحج، حقيقة الحج تبجأ بعج أف يشتيي الحج، 
ىحا الػقت الحؼ بعج الحج أنت تحت السخاقبة، كأف هللا عد  ألنظ عاىجؾ هللا عمى الصاعة وما بعج الحج كل

وجل يقػؿ لظ يا عبجؼ أيغ عيجؾ أنت حيشسا قبمت الحجخ أو حيشسا أشخت إليو قمت لي بدع هللِا هللا أكبخ، 
الميع إيسانًا بظ وترجيقًا لكتابظ وإتباعًا لدشة نبيظ ووفاًء بعيجؾ وعيجًا عمى شاعتظ، فالػقت الحؼ بعج الحج 
ىػ وقت االمتحاف، سػؼ يستحغ هللا وعجؾ الحؼ واعتو وعيجؾ الحؼ عاىجت بو، وميثاقظ الحؼ واثقت هللا 

 بو، وتػبتظ الشرػحة التي عقجتيا في بيت هللا الحخاـ لحلظ قاؿ عميو الربلة والدبلـ:

ُ َعَمْيِو َوسَ  ُ َعْشَيا َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ َ َفْمُيِصْعُو َوَمْغ َنَحَر )) َعْغ َعاِئَذَة َرِضي َّللاَّ مََّع َقاَؿ: َمْغ َنَحَر َأْف ُيِصيَع َّللاَّ
 َأْف َيْعِرَيُو َفبل َيْعِرِو (( 
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يبجو أف الشبي الكخيع يعخؼ شبيعة الشفذ البذخية، اإلنداف في ضائقة يقػؿ لغ أعريظ يا هللا أبجًا ىحا نحر، 
رجع الجسار في الحج أحج أنػاع الشحر، حيشسا تخجع عيجًا عمى شاعتظ لغ أعريظ أبجًا، ىل ترجقػف أف 

الجسخات الثبلث في مشى، معشى ذلظ أنظ تعاىج هللا عمى أف ال تمقي أذف لػسػسة الذيصاف، ىكحا يقػؿ 
اإلماـ الغدالي: ال يحرل إرغاـ أنف الذيصاف إال إذا أشعت هللا عد وجل، يعشي أحيانًا أنا أرػ حاج مشجفع 

وكأف ىحا السجدع الحؼ يمقي عميو الحرػات كأنو ىػ الذيصاف بشفدو فيخيج أف يخخبو،  إللقاء ىحه الحرػات
ال الحساس ليذ ىشا، الحساس وأنت في الصخيق، في بمجؾ الحساس إذا مخت امخأة في غز البرخ عشيا، 

 الحساس في التخفع عغ الساؿ الحخاـ، ألقي ىحه الحرػات تعبيخًا رمديًا عغ معاداة الذيصاف.
 الحجيث الحؼ يؤكج أف الشفقة مقجمة عمى الشحر شبعًا الحجيث: اآلف

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: َمْغ َنَحَر َأْف ُيِصيَع َّللاََّ  ُ َعْشَيا َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ  َفْمُيِصْعُو َوَمْغ َنَحَر )) َعْغ َعاِئَذَة َرِضي َّللاَّ
 َأْف َيْعِرَيُو َفبل َيْعِرِو (( 

ث صحيح رواه اإلماـ البخارؼ عغ عائذة، الحجيث اآلخخ يقػؿ عميو الربلة والدبلـ عغ الشحر إنو ىحا حجي
ال يأتي بخيخ وإنسا يدتخخج بو ماؿ البخيل، البخيل ال يجفع إال بعج الذفاء، وال يجفع إال بعج الشجاح فصخيقة 

محبحًا لو بقدسو الثاني السذخوط،  مغ استخخاج ماؿ البخيل ىػ الشحر، فالشبي عميو الربلة والدبلـ لع يكغ
شبعًا إذا اإلنداف نحر أف يفعل معريًة، نحر أف يقاشع أختو، نحر أف يقصع رحسو، نحر أف يتخؾ الربلة، 
، لكغ العمساء قالػا: يجب أف تستشع عشو وأف تفجؼ نحرؾ بقخبى إلى هللا عد وجل، فالشحر  ىحا نحر محـخ

معريًة، قخبى غيخ الزمة، لػ أنيا الزمة ال يشعقج بيا الشحر، وما كاف  الػاجب ما كاف قخبًة والسحـخ ما كاف
 معريًة يجب أف تجعو.

الشحر السباح، رجل قاؿ: هلل عمي إذا شفي ابشي مغ السخض أف أجمذ في ىحا السكاف، خيخ إف شاء هللا، أف 
مت خيخًا وال قجمت يجمذ في شخؼ بيتو عمى الداوية اليسشى ثبلث ساعات مترمة، ماذا فعمت أنت ال فع

صجقة، وال قخأت قخآنًا وال خجمت إندانًا، ىحا اسسو نحر مباح، عشجنا نحر واجب ما كاف قخبًة غيخ الزمة، 
ونحر محـخ ما كاف معرية، ونحر مباح ما كاف شيئًا عاديًا ال معشى لو يؤكج ىحا الشبي الكخيع قاؿ ىحا ليذ 

ث بو أـ ال يمدمو شيء ىحا مػضػع خبلفي، فالشبي عميو الربلة بشحر والعمساء اختمفػا ىل يمدمو شيء إذا حش
 والدبلـ وىػ يخصب:

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َنَطَخ ِإَلى أَ  ِه َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ ْعَخاِبيٍّ َقاِئًسا ِفي ))َعْغ َعْسِخو ْبِغ ُشَعْيٍب َعْغ َأِبيِو َعْغ َججِّ
ْسِذ َوُىَػ َيْخُصُب َفَقا ْسِذ َحتَّى َتْفُخَغ َفَقاَؿ َرُسػُؿ الذَّ َؿ: َما َشْأُنَظ َقاَؿ َنَحْرُت َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ َأْف ال َأَزاَؿ ِفي الذَّ

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: َلْيَذ َىَحا َنْحًرا ِإنََّسا الشَّْحُر َما اْبُتِغَي ِبِو َوْجُو َّللاَِّ َعدَّ وَ   َجلَّ ((َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
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شباط دقيق مغ ىحا الحجيث ىػ أف السذقة باإلسبلـ ليدت مصمػبًة لحاتيا، ومغ شمب السذقة لحاتيا يػجج است
فيحا دليل عجـ فقو في الجيغ، أنت مكـخ عشج هللا عد وجل، مثبًل: اآلف الحج بالصائخة مسكغ بالديارة، رجل 

ليدت مصمػبًة لحاتيا، أما يـػ كاف  أراد أف يحج ماشيًا خبلؿ أربعة أشيخ سيخًا، ماذا قجمت ؟ نقػؿ لو السذقة
الحج مذيًا لظ بكل خصػة أجخ، وبعج أف صارت األمػر ميدخة، ومغ ىحا الحجيث ندتشبط أف السذقة ليدت 

 مصمػبًة لحاتيا، وندتشبط ايزًا أف ىحا العسل ليذ بشحر ألنو عسل ليذ لو معشى.
الكبلـ ليذ لو معشى، فيحا الشحر السباح الشبي هلل عمي إف صار كحا وكحا أف أرتجؼ ثػبي األزرؽ أسبػع، ىحا 

عميو الربلة والدبلـ قاؿ: ىحا ليذ بشحر وال يشعقج، لكغ بعس الفقياء حسمػا ىحا الكبلـ عمى عسـػ الشحر، 
قاؿ: الشاذر يخيخ بيغ أف يفعمو وبيغ أف يتخكو وتمدمو كفارة، أنت قمت هلل عمي ونحغ أخحنا األصل، 

نجحت في االمتحاف أنا أقز يجؼ، ىحا ليذ نحرًا، قاؿ نحر المجاج غزب  ع إذابالسشاسبة إذا قاؿ أحجى
 وقاليا، ىحا ليذ نحرًا وال يمدمو شيء ىحا نحر المجاج.

بعزيع قاؿ: كفارتو كفارة اليسيغ، شالسا أنو حمف باهلل حتى يقز يجه اذىب وادفع صجقة، وإذا إنداف قاؿ: 
ي السخجة، ولكغ ىحا البخج ليذ لظ، يػجج سخافات عشج الشاس، إذا ابشي يذفى سػؼ أترجؽ بالبخج الحؼ ف

وقالػا: أيزًا ال نحر في غزب وكفارتو كفارة اليسيغ وىحا نحر المجاج وال نحر فيسا ال تسمظ، وال نحر فيسا ال 
 تصيق، إذا ابشي يذفى فبل أناـ أبجًا، ال تدتصيع أف ال تشاـ أبجًا.

ػجج بعس العمساء استشبصػا عشجما اإلنداف يغزب غزبًا شجيجًا مغ وكل ىحا كفارتو كفارة يسيغ، لحلظ ي
زوجتو فحسمػا عمى قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: ال شبلؽ في إغبلؽ، في الغزب الذجيج ال يشعقج الصبلؽ، في حالة ال 

شبلقًا يكخه يعمع الدساء مغ األرض وال الصػؿ مغ العخض واإلنداف أحيانًا يحمف بالصبلؽ ال ليصمق امخأتو إ
فخاقيا كفخاؽ ديشو، لكغ يحمف الصبلؽ ليحسميا عمى فعل أو ليسشعيا مغ فعل، مدعػج مغ بيت أىميا فحمف 
شبلؽ أف ال تجخل بيت أىميا، ىي جاىمة وأحبت أف تغيطو فجخمت إلى بيت أىميا، ثع تعالػا يا أييا العمساء 

 حمػا لشا ىحه السذكمة.
مق شكخ هلل، هلل عمي أف أصـػ شيخًا تصػعًا وليذ لو شمبات عمى هللا عد الشحر السصمق مذكػر، الشحر السص

وجل، هلل عمي أف أدفع نرف راتبي لػجو هللا، شيء جسيل الشحر السصمق مخغػب، وال يكػف في مذكمة وال 
، ىحا تحت قػؿ الشبي  شمب وال مذارشة، هلل عمي أف أصمي قياـ الميل كل يـػ هلل عمي أف أذكخ هللا كل يـػ

 عميو الربلة والدبلـ:

َ َفْمُيِصْعُو َوَمْغ َنَحَر َأْف َيْعِرَيُو َفبل َيْعِرِو ((   ))... َمْغ َنَحَر َأْف ُيِصيَع َّللاَّ
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اآلف أكثخ العػاـ يقػؿ لظ إذا ابشي نجح مائة شسعة لمذيخ محي الجيغ، الذيخ محي الجيغ مات رحسو هللا 
حر ال يجػز، زيت، شسع، بدط، إذا نحرت لغيخ هللا فيحا شخؾ، أما تعالى وكاف سمصاف العارفيغ، ولكغ ىحا الش

إذا قمت هلل عمي إذا نجح ابشي أو شفي مغ مخضو ألترجقغ عمى فقخاء جامع الذيخ محي الجيغ مسكغ، ىحا 
ليذ لمذيخ محي الجيغ نحرت هلل عد وجل، وال تقػؿ لمػلي الفبلني، لمجيبلني، هللا والباز، ىحه كميا شخؾ، 

 بيحا ال يجػز أف يرخؼ الشحر لغشي وال لذخيف وال لػلي والشحر هلل وحجه، كيف هللا عد وجل قاؿ:لحلظ 

 (﴾18﴿ َوَأفَّ اْلَسَداِجَج َّللَِّ َفبَل َتْجُعػا َمَع َّللاَِّ َأَحجًا )
 ) سػرة الجغ (

ا حرل كحا فدػؼ أصمي وأف الشحر هلل فبل تشحر لغيخ هللا شيئًا، اآلف يػجج عشجنا أسئمة كثيخة أنو يا رب إذ
في الجامع الفبلني مائة ركعة، فالجامع الفبلني لو مذكمة بعيج، أو أنو كاف في حمب وانتقل إلى الذاـ يأتي 
الدؤاؿ أف السكاف أستصيع أف أغيخه نقػؿ لو نعع، ألف الشحر قخبى هلل عد وجل وجسيع السداجج عشج هللا سػاء 

 ػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ:سػػ ثبلثة، الحخاـ والشبػؼ واألقرى لق

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ:ال ُتَذج  الخَِّحاُؿ إِ  ُ َعْشُو َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ ال ِإَلى َثبلَثِة َمَداِجَج )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ
ُ َعَمْيِو َوسَ  ُسػؿ َصمَّى َّللاَّ ـِ َوَمْدِجِج الخَّ  مََّع َوَمْدِجِج األْقَرى((اْلَسْدِجِج اْلَحَخا

فإذا اإلنداف نحر، أياـ نحرت مبمغًا مغ الساؿ لسدجج، وىحه تقع كثيخًا نحر بخاد لسدجج وىع ال يحتاجػف إلى 
بخاد، ويحتاجػف إلى سجاد، مخاوح، أنا ال أستصيع نحرت بخاد، أنت أال تخيج القخبى مغ هللا عد وجل، فمحلظ 

 عد وجل فالسكاف والرفات الثانػية يسكغ تعجيميا، سسعت أف امخأة نحرت أجاز الفقياء إذا مبمغ قخبى هلل
تػزيع خبد عمى باب مدجج فحىب إلى السدجج ويبجو أف السدجج في حي غشي مغ سيأخح مشيا رغيف خبد، 

 ال أحج رضي أف يأخح مشيا، احتارت بأمخىا، تغيخ السدجج.
ا، أو أف أترجؽ عمى فقخاء بمجة كحا، يجػز أداؤه عشج لػ قاؿ أحجىع هلل عمي أف أصمي ركعتيغ في مػضع كح

األحشاؼ في غيخ ذلظ السدجج وغيخ تمظ البمجة، الجػىخ أف الشحر قخبى هلل عد وجل فإذا صجر مشظ تحجيج 
مكاف أو زماف وتعحر تحقيق السكاف أو الدماف فمظ أف تغيخ الدماف والسكاف ماداـ حجع القخبى إلى هللا عد 

إذا رجل قاؿ نحرت أف أصمي ركعتيغ في السدجج الحخاـ وذىب وصمى في جامع في باب  وجل ىػ ىػ، لكغ
سخيجة مثبًل، ال ترح ألف ىشاؾ الربلة غيخ الربلة في ىحا الجامع، وىحا نحر في السدجج الحخاـ، إذا 
ي، الػفاء ضخورؼ ألف السدجج لو ميدة، وبعزيع قاؿ: ال مادامت الربلة هلل عد وجل، وىػ مػضػع خبلف

 حتى لػ قاؿ في السدجج الحخاـ تقبل مشو ولكغ أقل درجة في السكاف الذخيف الحؼ حجده ىػ.
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آؼ يعشي إف شاء هللا يعشي ال  -أنا سسعت أف األجانب ليع عمى الذخقييغ مأخح يدسػف الذخقي ػ آؼ ب إـ
 يعشي معمر البأس. I B Mيجفع، ب تعشي بكخة، غجًا، إـ
عشي إذا هللا مكشظ سػؼ تشحر ليا، أنا أتسشى عمى أخػانشا أف يدتخجمػا كمسة إف إنذاء هللا بالسعشى الذخعي ي

 شاء هللا في معشاىا القخآني، قاؿ تعالى:

ي َفاِعٌل َذِلَظ َغجًا ) ُ َواْذُكْخ َربََّظ ِإَذا َنِديَت َوُقْل َعَدى َأْف َييْ 23﴿ َواَل َتُقػَلغَّ ِلَذْيٍء ِإنِّ ِجَيِغ ( ِإالَّ َأْف َيَذاَء َّللاَّ
 (﴾24َربِّي أِلَْقَخَب ِمْغ َىَحا َرَشجًا )

 ) سػرة الكيف (

إذا رجل نحر لذيخ معيغ ميت، قمت قبل قميل ىحا حخاـ، أما إذا نحر لفقخاء في مدججه ىحا مسكغ، الشحر لغيخ 
 هللا ال يجػز.

لػجػد مخض ال يػجج عشجنا حاالت دقيقة قاؿ: مغ نحر صػمًا مذخوعًا وعجد عغ الػفاء بو لكبخ سغ أو 
 يخجى بخأه، كاف لو أف يفصخ وأف يكفخ كفارة يسيغ، أو يصعع عغ كل يـػ مدكيشًا وكأنو أفصخ في رمزاف.

يػجج أشياء غيخ معقػلة، رجل حمف باهلل إذا جاءه مػلػد حتى يترجؽ بالجسل وال يػجج عشجه غيخه، فمسا 
تاعو، ويأكل مغ لبشو، فيحا مالو قػاـ حياتو، جاءه مػلػد وقع في مذكمة، يعير عميو ويخكبو، ويحسل عميو م

فالحكع الفقيي قاؿ: مغ حمف أف يترجؽ بسالو كمو أو قاؿ مالي في سبيل هللا فيػ مغ نحر المجاج وما قبل 
أصحابو الساؿ كمو إال مغ سيجنا الرجيق، ألنو قاؿ: ماذا أبقيت لظ يا أبا  الشبي عميو الربلة والدبلـ مغ

 ػلو، وبقي في عباءتو، مغ سيجنا عسخ أخح نرف مالو، لحلظ معشى اآلية الكخيسة:بكخ ؟ قاؿ: هللا ورس

 (﴾195ِدِشيَغ )﴿ َوَأْنِفُقػا ِفي َسِبيِل َّللاَِّ َواَل ُتْمُقػا ِبَأْيِجيُكْع ِإَلى التَّْيُمَكِة َوَأْحِدُشػا ِإفَّ َّللاََّ ُيِحب  اْلُسحْ 
 ) سػرة البقخة (

تيمكػا أنفدكع بعجـ اإلنفاؽ، والسعشى الثاني ال تيمكػا أنفدكع بإنفاؽ كل الساؿ، ألف اآلية ليا معشياف األوؿ ال 
هللا عد وجل جعل الساؿ قػاـ الحياة، وأنا الحطت أناسًا كثيخيغ أنفقػا بغيخ روية وقعػا في نجـ ومع الشجـ 

بعجىا نكدات، كثيخ مغ تخاجع، ودائسًا ىحه القاعجة أحب األعساؿ إلى هللا أدوميا وإف قل الصفخات يػجج 
األخػاف يأتي إلى الجامع ويتعمق تعمقًا كبيخًا بالجروس، تخؾ دراستو، ورفقائو سبقػه، وصار أماـ أىمو صغيخًا 
وتمقى المـػ والتقخيع، والمـػ اشتج عميو وغابت عشو األحػاؿ قميبًل انتكذ نكدة شجيجة، وىحا غمط وازف بيغ 

اؾ، ألنو ليذ بخيخكع كسا قاؿ الشبي الكخيع: مغ تخؾ دنياه آلخختو، وال دراستظ وبيغ ديشظ، وبيغ ديشظ ودني
 مغ تخؾ آخختو لجنياه إال أف يتدود مشيسا معًا فإف األولى مصية لآلخخة.
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يبجو أف سيجنا الرجيق والدابقيغ الدابقيغ مغ كبار السؤمشيغ، يتحسمػف أف يشفقػا كل شيء، لكغ عامة 
ػ أنفق كل مالو أغمب الطغ يطيخ بعج إنفاؽ الساؿ نكدة ألنو سػؼ يربح السؤمشيغ أو أواسط السؤمشيغ ل

 معو قرػر ألف هللا جعل قػاـ الحياة الساؿ، فيحا الحجيث:

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َدَخَل َعَمْيَيا َوِعْشَجَىا اْمَخَأٌة َقاَؿ: َمْغ َىِحهِ  ُفبلَنُة َتْحُكُخ   ؟ َقاَلْت:)) َعْغ َعاِئَذَة َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَّ
ُ َحتَّى َتَسم ػا َوَكاَف َأَحبَّ الجِّ  ـَ َعَمْيِو ِمْغ َصبلِتَيا، َقاَؿ: َمْو َعَمْيُكْع ِبَسا ُتِصيُقػَف َفَوَّللاَِّ ال َيَسل  َّللاَّ يِغ ِإَلْيِو َماَدا

 َصاِحُبُو ((
 ظ وقيسظ، الشبي كاف متػازنًا فقاؿ:افعمػا ما تصيقػف، وازف بيغ دنياؾ وآخختظ، وبيغ عقمظ وقمبظ، وبيغ حاجات

ُ َعْشُو َيُقػُؿ َجاَء َثبلَثُة َرْىٍط ِإَلى ُبُيػِت َأْزَواِج الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ   َعَمْيِو َوَسمََّع )) عغ َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ َرِضي َّللاَّ
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َفمَ  سَّا ُأْخِبُخوا َكَأنَُّيْع َتَقال ػَىا، َفَقاُلػا: َوَأْيَغ َنْحُغ ِمَغ الشَِّبيِّ َيْدَأُلػَف َعْغ ِعَباَدِة الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ

َخ، َقاَؿ َأَحُجُىْع َأمَّا َأَنا ـَ ِمْغ َذْنِبِو َوَما َتَأخَّ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َقْج ُغِفَخ َلُو َما َتَقجَّ َفِإنِّي ُأَصمِّي المَّْيَل َأَبًجا  َصمَّى َّللاَّ
ْىَخ َوال ُأْفِصُخ َوَقاَؿ: آَخُخ َأَنا َأْعَتِدُؿ الشَِّداَء َفبل َأَتَدوَُّج َأَبًجا َفَجاَء َرُسػَوَقاَؿ:  ُ آَخُخ َأَنا َأُصػـُ الجَّ ُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ

ألْخَذاُكْع َّللَِّ َوَأْتَقاُكْع َلُو َلِكشِّي َأُصػـُ َوُأْفِصُخ َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَلْيِيْع، َفَقاَؿ: َأْنُتُع الَِّحيَغ ُقْمُتْع َكَحا َوَكَحا َأَما َوَّللاَِّ ِإنِّي 
 َوُأَصمِّي َوَأْرُقُج َوَأَتَدوَُّج الشَِّداَء َفَسْغ َرِغَب َعْغ ُسشَِّتي َفَمْيَذ ِمشِّي ((

 قاؿ تعالى:

ْيَشا ِبِعيَدى اْبِغ َمْخَيعَ  ْيَشا َعَمى َآَثاِرِىْع ِبُخُسِمَشا َوَقفَّ ْنِجيَل َوَجَعْمَشا ِفي ُقُمػِب الَِّحيَغ اتََّبُعػُه َرْأَفًة  ﴿ ُثعَّ َقفَّ َوَآَتْيَشاُه اإلِْ
 ِرَعاَيِتَيا َفَآَتْيَشا الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَرْحَسًة َوَرْىَباِنيًَّة اْبَتَجُعػَىا َما َكَتْبَشاَىا َعَمْيِيْع ِإالَّ اْبِتَغاَء ِرْضَػاِف َّللاَِّ َفَسا َرَعْػَىا َحقَّ 

 (﴾27ِمْشُيْع َأْجَخُىْع َوَكِثيٌخ ِمْشُيْع َفاِسُقػَف )
 ) سػرة الحجيج (

أنت لظ حاجات فإذا أغفمتيا الشفذ تذػشت، القاعجة: إذا أحخزت الشفذ قػتيا اشسأنت، أنا أقػؿ: عبلمة 
مع زمبلئظ متابعتظ شخيق اإليساف والديخ الحثيث أف تكػف مدتقخًا نفديًا وأحج أسباب االستقخار، تكػف تديخ 

إف كاف في الجراسة مثميع وإف في العسل مثميع، كثيخ مغ األخػاف انجفعػا إلى الجيغ انجفاعًا رائعًا ججًا ونديػا 
 دنياىع، ودراستيع،

وعسميع، وبعج أف صحػا رأوا أف زمبلءىع سبقػىع وىع ال يػجج عشجىع شيء، انتكدػا نكدة كبيخة ججًا وأنا 
 بة.أقػؿ لكع ىحا الكبلـ عغ تجخ 

قزايا كثيخة ججًا عخضت عمي مغ الباب، انجفع انجفاعًا مغ غيخ تخوؼ فجفع الثسغ، إف هللا ال يسل حتى 
 تسمػا، وافعمػا ما تصيقػف.



 الفصل العاعز : األمياٌ و اليذورالثالث : الباب 
386 

مغ حمف بأف يترجؽ بسالو كمو، أو قاؿ مالي في سبيل هللا فيػ مغ نحر المجاج وفيو كفارة يسيغ، ىحا رأؼ 
يجفع ثمث مالو، وعشج الذافعي عميو كفارة يسيغ ألنو نحر المجاج ويػجج  اإلماـ الذافعي، واإلماـ مالظ قاؿ: ال

رأؼ ثالث ألبي حشيفة رضي هللا عشو، أنو يشرخؼ ىحا إلى الساؿ التي تجب بو الدكاة، وأما األمػاؿ غيخ 
 السشقػلة مغ البيػت والزياع واألراضي، أو السخكبة أو أساس البيت، قاؿ ىحا الساؿ ال يشصبق عميو ىحا

 الشحر.
أقػؿ لكع برخاحة أف ال تديخ في الجيغ شيخ، تفػر فػرة وتيسج بعج، وال شيخيغ وتقف، وال سشتيغ وتقف، 
البصػلة ىحا ديغ هللا مجػ الحياة ماداـ مجػ الحياة يحتاج إلى تػازف، يحتاج إلى إتباع الدشة، ماذا فعل 

أنت مخالف الدشة، أنا ال أريج أف أنذغل عغ هللا الشبي؟ الشبي تدوج، إذا أنت الدواج ليذ في حدبانظ إشبلقًا 
عد وجل بالدوجة، يخاؼ عميظ أف تشحخؼ، أنت لدت أورع مغ الشبي إشبلقًا الحؼ فعمو الشبي قسة في الػرع 

 وىػ مع أشج حاالتو حبًا هلل، وإخبلصًا لو، وحبًا وورعًا فعل كحا وكحا.
سيغ، معشى حشث أؼ ما فعل، أما الحشث باليسيغ إذا لع قاؿ إذا حشف الشاذر أو رجع عغ نحره لدمتو كفارة ي

تفعل مػضػع اليسيغ، الحشث في الشحر إف لع تفعل مػضػع الشحر، مغ حشث بالشحر أو رجع عشو لدمتو كفارة 
 يسيغ.

ىشا السعشى يشرخؼ إلى شيء آخخ، الشحر في سػرة البقخة ليذ نحرًا معمقًا، ليذ إذا ابشي شفي أفعل ىحا، 
ف يصيع هللا، أليذ الشبي قاؿ ىحا، نحر أف يدتقيع عمى أمخه، فإف لع يفعل فقج ضمع نفدو ضمسًا كبيخًا رجل نحر أ

، ويػجج نحر مصمق ونحر معمق، السعمق ىػ  قمت لكع في الحجيث يػجج نحر واجب، ونحر مباح، ونحر محـخ
 أف يػفقو مغ شخاء بيت أكثخ مػضػعات الشحر، كل الشاس في السخض، والشجاح، وشخاء بيت، يصمب مغ هللا

حتى يحبح خاروؼ، كل حجيثشا متعمق بالشحر السعمق، أما الشحر السصمق ىػ تعبيخ عغ شكخ اإلنداف هلل عد 
وجل، رجل في ساعة صفاء نحر أف يدتقيع عمى أمخ هللا، أياـ يكػف رجل عسمو في الخبا ووقع في ضائقة 

 أف يصيع هللا عد وجل وىحا يقابمو التػبة، قاؿ تعالى: عيجًا عمي أف أدع الخبا، نحر، وىحا نحر ولكغ نحر

َ َيْعَمُسُو َوَما ِلمطَّاِلِسيَغ ِمْغ َأْنَرارٍ   (﴾270) ﴿ َوَما َأْنَفْقُتْع ِمْغ َنَفَقٍة َأْو َنَحْرُتْع ِمْغ َنْحٍر َفِإفَّ َّللاَّ
 ) سػرة البقخة (

ججًا ما سسى الشحر، هلل عمي إف نجحت وسكت،  ىشا ضمع نفدو بعجـ وفاء ىحا الشحر، يػجج عشجنا حالة نادرة
 رجل دخل إلى السصعع وقاؿ:

أتصعسشي أـ أف أفعل ما فعمو والجؼ البارحة، خاؼ أف يكػف مجخمًا، فقاؿ لو: أشعسظ، وبعج أف أشعسو قاؿ 
 لو: ماذا فعل والجؾ ؟ قاؿ: ما فعل شيء ناـ مغ دوف أف يتعذى.
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 وىحا لعب بجيغ هللا صار، مغ لع يدِع مػضػع الشحر فعميو كفارة يسيغ. فإذا لع يدِع الشحر عميو كفارة يسيغ،
 بقي مػضػع أخيخ مغ مات وعميو نحر صياـ، قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَلْت  ِإفَّ ُأمِّي ُتُػفَِّيْت َوَعَمْيَيا َنْحُر  )) َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َأفَّ اْمَخَأًة َأَتْت َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: ِلَيُرْع َعْشَيا اْلػَ  ـٍ َفُتُػفَِّيْت َقْبَل َأْف َتْقِزَيو َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ  ِلي  ((ِصَيا
حبح خخوؼ، إذا االبغ فيحا حكع شخعي إذا إنداف والجه غالي عميو وكاف نحر أف يحبح خخوفًا ومات قبل أف ي

ذبح عشو انحمت القزية ألنو ديغ معمق بخقبتو، فكل ابغ يعمع أف والجه نحر شيء في حياتو ولع يػِؼ نحره لئبل 
يقع في حخج مع هللا عد وجل عميو أف يفي بشحر والجه وأف يقجمو ابتغاء وجو هللا عد وجل وىحا حكع شخعي 

 أيزًا.
سع ىػ الجيغ، ىػ معخفة هللا، إذا عخفت هللا عد وجل البج مغ أف تشحر شيئًا وعػدًا عمى بجء الشحر بسعشاه الػا
 مسا عشجؾ يؤكجه قػؿ هللا تعالى:

 (﴾16﴿ َتَتَجاَفى ُجُشػُبُيْع َعِغ اْلَسَزاِجِع َيْجُعػَف َربَُّيْع َخْػفًا َوَشَسعًا َوِمسَّا َرَزْقَشاُىْع ُيْشِفُقػَف )
 ) سػرة الدججة (

عميو الربلة والدبلـ: يا بذخ ال صجقة وال صياـ فبسا تمقى هللا إذًا، وىحا الدؤاؿ الكبيخ كل يؤكجه قػؿ الشبي 
واحج يدأؿ نفدو ىحا الدؤاؿ ىل يػجج رجل ليذ لو حخفة ؟ هللا أعصاه شيئًا شبيب، محامي، ميشجس، مجرس، 

عالج مخيس لػجو هللا لظ صانع، تاجخ، خبيخ بالسرمحة الفبلنية مسكغ أف تقجـ مشيا شيئًا هلل، مسكغ أف ت
 عيادة وتعير في بحبػحة لكغ في حاالت ىحا السخيس فقيخ.

مخة دخل شخز إلى صيجلية واقفة امخأة متقجمة بالدغ محجبة نقريا ليختيغ وىي صيجالنية سحبت الجواء 
مو وقالت ليا اذىبي وأحزخؼ الميختيغ، يعشي اإلنداف إذا هللا أعصاه صيجلية، مختبة شبيب، متجخ، جع

 مػضف، مجرس، جعمو عشجه مخكبة يقجـ مشيا شيئًا هلل تػصل إنداف مميػؼ، تداعج رجل فقيخ.
أنا قاؿ لي مجرس أنو شخؽ بابو رجل وقاؿ لو أنت فبلف، فقاؿ لو: نعع، فقاؿ لو: أنا أريج دروس في الجيغ، 

ثبلث مائة ليخة في  فقاؿ لو: نعع، قاؿ: لو أنا أعسل في الريف وأعصيظ، عشجؾ خسديغ شالبًا كل شالب
 الداعة وىحا مجانًا.

كل واحج في مرمحتو يدتصيع أف يخجـ الشاس ليذ كل شيء بالساؿ، يػجج شيء هلل، والعػاـ ليع كمسات 
جسيمة، السخكب إذا ال يػجج شيء هلل يغخؽ، أياـ يػجج أصحاب مرالح يقجمػف شيء لمسدجج، تخؾ آثخًا عشج 

 هللا عد وجل.
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: ما حكع مغ نحر أف يحبح دجاجة أو  003الفتػى  -األيساف والشحور  -ت السعامبل -الفتاوى 
 أف يسذي إلى بيت صجيقو حافيًا ؟نحر 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع مغ نحر أف يحبح دجاجة أو نحر أف يسذي إلى بيت صجيقو حافيًا ؟

 الجػاب: 
 لسحكػراف ليدا مغ ذلظ.... وبالتالي فبل وفاء ليسا.يقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )ال نحر إال فيسا يبتغى بو وجو هللا( والشحراف ا

وبالسشاسبة فإف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص نيى عغ الشحر بإشبلؽ فقاؿ )ال تشحروا فإف الشحر ال يغشي مغ القجر شيئا و إنسا 
 يدتخخج بو مغ البخيل ( وفي رواية )نيى عغ الشحر وقاؿ إنو ال يأتي بخيخ (.

 

ي أف أحمف يسيغ لكي أستخد : ىل ل 004الفتػى  -األيساف والشحور  - السعامبلت -الفتاوى 
 حقي ؟

 دؤاؿ: ال
أريج أف اسفتيكع بأمخ إف وقع فيو العبج ىمظ إنو حمف اليسيغ وليحا فإني أتحخػ الجقة وهللا شاىجؼ مشح ثساف 

عير نحغ أيزًا حيث سشػات كانت والجتي قج أعصت لرجيق والجؼ مبمغًا مغ الساؿ لكي يدتثسخه فيدتفيج و ن
أف والجؼ كاف شاعشًا في الدغ غيخ قادر عمى العسل ونحغ فتاتاف مع أمشا و أخػنا الرغيخ. وعشج إعصاءه 
السبمغ اتفقا عمى أف يكتبا عمى صظ فخعي مبمغ إضافي يعادؿ أجخ السحامي ومراريف إقامة الجعػػ في 

لساؿ وال يتع التحريل وفعبًل قجر ىػ شخريًا وأنا حاؿ إقامتيا ألف السحاكع غالية ججًا وقج يحىب كل رأس ا
وأمي السبمغ الدائج ووقع عمى الركيغ .وأنا وقعت كسالكة لمشقػد مع أنيا ليدت نقػدؼ ولكغ لزساف حقػقي 
أنا وأخػتي حيث أف أمي شاعشة في الدغ أيزًا, بعج عاميغ ونرف تػفي والجؼ رحسو هللا وأنكخ الخجل كل 

فع، وبقي يدتيدء بشا حيث أنشا نكخه دخػؿ السحاكع ولع يكغ معشا الشقػد الكافية لسجخد الشقػد وتػقف عغ الج
إقامة الجعػػ أيزًا فحاولشا بكل الصخؽ لكي يعصيششا رأس الساؿ حتى ولػ تقديصًا فخفس متحرعًا بأف ليذ 

يث رفعشا األمخ معو اآلف ويجب عميشا أف نشتطخ وبقيشا نشتطخ رحستو التي ال تأتي حتى العاـ الساضي ح
 لمقزاء .
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في القزاء اآلف وبعج عاـ كامل شمبشي الخجل لكي أحمف اليسيغ عمى شقيغ األوؿ أف السعاممة بيشي وبيشو 
شخريًا ىي تجارية ولدت ديغ وعشجىا قانػنيًا تدقط قيسة الدشجات التي معي خاصة بعج قػانيغ مشع تذغيل 

قخش ال مغ رأس الساؿ وال مغ األرباح ألنشي تدوجت وسافخت  األمػاؿ الججيجة عمسًا أني لع استمع مشو وال
مباشخة مع زوجي مشح خسذ سشػات و أمي مغ كانت تدتمع األرباح فقط الثاني بأف ىحه الشقػد ال زيادة فييا 
فإف لع أحمف أصبح الحاؿ ربا وستخد الجعػػ شبعًا . اليسيغ الحؼ أعج ىػ نرو لمسحكسة ىػ بيشي وبيشو 

الحياة ألنو  ا لع أحمف أضيع ماؿ أخػتي وأمي وشبعًا ستغزب عمي والجتي وتقاشعشي مجػ شخريًا . إذ
ماليا الحؼ انتطختو شػيبًل ولصالسا أىانيا ىحا الخجل وىا أنا اآلف أضيع حقػقيع بعج مزي عاـ كامل عمى 

وإف مخضت أو الجعػػ و بعج كل ما أنفقػا فييا وخرػصًا أف ىحه ليدت نقػدؼ وال أستصيع الترخؼ بيا 
حرل ليا شيء بدببي لغ أستصيع العير بعجىا ففي نطخىا أنو يجب فعل أؼ شيء لتحريل ىحا الحق و 
أف الخجل يدتعسل الجيغ احتيااًل وإف حمفت أخاؼ أف يكػف يسيغ غسػس فأخدخ دنياؼ و آخختي فػ هللا لػ 

 . كانت لي لتخكتيا أغيثػني ففي األمخيغ غزب هللا أغاثكع هللا وشكخاً 

 الجػاب: 
 ال تحمفي اليسيغ الغسػس ميسا كانت الشتائج . 

 

: إذا نحر احج الشاس ذبح خاروؼ في  005الفتػى  -األيساف والشحور  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حقق أمخ معيغ فكيف يتع تػزيعو ؟حاؿ ت

 دؤاؿ: ال
 ع تػزيعو ؟الدؤاؿ األوؿ: إذا نحر احج الشاس ذبح خخوؼ في حاؿ تحقق أمخ معيغ فكيف يت
 و في حاؿ اشتخػ مشدال أو سيارة وأراد ذبح خخوؼ فجو عشيا فكيف يتع تػزيعو. 

الدؤاؿ الثاني: تػفي احج األقارب وكتب وصية بثمث ما يسمظ إلجخاء حجة بجؿ وصجقة جارية , وسبيل ماء 
 وتػزيع مراحف وأعساؿ خيخية متعجدة. 

وريث الػصية غيخ مرجقة مغ السحكسة الدؤاؿ ىل  18ثة الستػفى ال يستمظ أوالد وغيخ متدوج , عجد الػر 
 الػصية شخعية ؟



 الفصل العاعز : األمياٌ و اليذورالثالث : الباب 
390 

أواًل: بعس الػرثة أيتاـ وفقخاء وبعزيع مخضى وفقخاء وبعزيع عمييع ديػف أو أقداط شيخية )ولكغ يستمكػف 
 .دخل جيج( والبعس يستمظ حالة مادية جيجة 

 س الحاالت أو تصبيق اقل مغ الثمث. الدؤاؿ: ىل تصبق الػصية عمى كافة الػرثة أو يسكغ إعفاء بع

 الجػاب: 
يػزع عمى الفقخاء فقط. أما الحبح مغ أجل الجار أو الديارة الحؼ أسسيتو ) فجو ( فبل أصل لو في الجيغ. ,أما 

 تشفيح الػصية فػاجب عمى الجسيع مادامت لع تتجاوز الثمث وىي حق شخعي لمستػفى.

 

: نحرت أف أعصي مبلبدي في حاؿ  006الفتػى  -ور األيساف والشح -السعامبلت  -الفتاوى 
 وأنا محتاجة لبعزيا فسا الحكع ؟عاد زوجي 

 دؤاؿ: ال
أني نحرت نحرا باف أعصي مبلبدي في سبيل هللا أف عاد زوجي فعاد وهلل الحسج فأعصيت قدع كبيخ مغ 

 مبلبدي وبقي شيء يديخ وأنا محتاجو ما بقي فسا الحكع ؟ .

 الجػاب: 
ظ إف شاء هللا إف لع تكػني نحرتيا كميا فبل حخج، واعمع أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص نيى عغ الشحر فقاؿ ) الشيء عمي

 التشحروا فإف الشحر اليأت بخيخ...( . فبل تعػدؼ لسثل ذلظ .
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: إذا نحر اإلنداف أف يحبح خاروؼ  007الفتػى  -األيساف والشحور  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أف يأكل مغ الخاروؼ الحي نحره ؟تعالى ىل يجػز  لػجو هللا

 دؤاؿ: ال
 إذا نحر اإلنداف أف يحبح خاروؼ لػجو هللا تعالى ىل يجػز أف يأكل مغ الخاروؼ الحؼ نحره ؟.

 الجػاب: 
 ماداـ نحره لمفقخاء فبل يأكل مشو إال الفقخاء. 

 

ع مغ قاؿ لدوجتو أنت محخمة : ما حك 008الفتػى  -األيساف والشحور  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الجيغ إذا فعمت كحا ثع تخاجع ؟ عمي إلى يـػ

 دؤاؿ: ال
ىشاؾ رجل قاؿ لدوجتو أنت محخمة عمّي إلى يـػ الجيغ إذا أختظ دخمت بيتي أو أنت ذىبت إلى بيتيا و اآلف 

 ترالح مع أخت زوجتو ونجـ عمى فعمتو فساذا يفعل ؟. 

 الجػاب: 
 ـ عذخة مداكيغ. يكفخ كفارة يسيغ وىي إشعا
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: لقج حمفت يسيغ عمى زوجتي بأال  009الفتػى  -األيساف والشحور –السعامبلت  -الفتاوى 
 ؟ تخخج وحجه مغ أي رجل مغ السؤسدة التي نعسل بو ثع نجمت عمى ذلظ ماذا افعل

 دؤاؿ:ال
ي لجورة في الشقابة أنا ميشجس مػضف متدوج مغ ميشجسة مػضفة أيزًا,رشحت السؤسدة التي تعسل بيا زوجت

فحىبت و بعج انتياء الجورة كاف مغ بيغ السذتخكيغ في ىحه الجورة ميشجسيغ زمبلء مغ نفذ السؤسدة و ىع 
رجاؿ و معيع سيارة فعادت إلى السؤسدة معيع في نفذ الديارة و كشت قج قمت ليا ال تصمعي بالديارة 

و قمت ليا و هللاّ إذا ثاني مخة بتصمعي معيع أو لػحجؾ مع رجاؿ فعشجما قالت لي ذلظ غزبت غزبًا شجيجًا 
بتداوؼ شغمو مثل ىحه الذغمو بتكػني شالق بالثبلثة , و بعجما قمت ذلظ نجمت نجمًا شجيجًا ألني أعخؼ جيجًا 
ما ىػ عسل السيشجس السػضف حيث أنو مزصخ أحيانًا لمخخوج مغ أجل الكذػفات أو غيخ ذلظ و قالت لي 

مخخوج لػحجىا بخفقة الدائق أو أحج مغ السيشجسيغ في نفذ السؤسدة فبل أدرؼ ماذا أنيا مزصخة أحيانًا ل
أفعل , الخجاء مغ حزختكع إفتاء اليسيغ الحؼ حمفتو و أيزًا مداعجتي عمى حل ىحه السذكمة التي أتعبتشي 

الغيخة عمييا كسا كثيخًا و أكاد اجغ مغ أجميا مغ كثخة التفكيخ , حيث أنشي أريج السػازنة بيغ حبي لدوجتي و 
يفعل أؼ إنداف مدمع مغ جية و بيغ شبيعة عسميا في الػضيفة التي تزصخىا أحيانا لمخخوًج لػحجىا بخفقة 

 الدائق أو السيشجسيغ مغ الخجاؿ ؟. 

 الجػاب : 
عميظ التكفيخ عغ يسيشظ بإشعاـ عذػخة مداكيغ أو كدػػتيع...ألنظ أقدست باهلل. أما أصػل السذكمة فإف 

يخيج أف يجسع الستشاقزات لتحريل الجنيا...! فإف كشت، كسا زعست، شػجيج الحب والغيخة، فأبق أحجكع 
 .زوجتظ في البيت عسبل بقػلو تعالػى: ) وقخف في بيػتكغ ( 
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ىشاؾ شخيقة إلسقاط يسيغ : ىل  010الفتػى  -األيساف والشحور  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الصبلؽ ؟

  دؤاؿ: ال
ىل ىشاؾ شخيقة إلسقاط يسيغ الصبلؽ كأف يحمف الدوج عمى زوجتو يسيغ شبلؽ أال تحىب أود أف اعخؼ 

لبيت فبلف فيل ىشاؾ حل لكي تدتصيع الدوجة الحىاب لبيت فبلف أو لسكاف معيغ شبعا بعج مػافقة الدوج 
يمة فسا عمى ذلظ دوف أف يقع اليسيغ ؟ كيف يسكغ مشع وقػع اليسيغ أو التخاجع عشو فقج سسعت أف ثسة وس

 ىي ؟؟ 

 الجػاب: 
 .مجخد تخاجع الخجل عغ الصبلؽ يبيح لدوجتو الحىاب وال يقع الصبلؽ

 

مغ نحر نحرًا ولع يدتصع : ما حكع  011الفتػى  -األيساف والشحور –السعامبلت  -الفتاوى 
 تشفيحه ؟

 الدؤاؿ: 
ا سػؼ تكػف أوؿ سيارة سألشي صجيق لي انو مشح زمغ نحر انو عشجما يقجـ عمى شيادة الدػؽ ويدتمسي

يدتأجخىا مغ نػع معيغ لسجة أربع أياـ وىػ اآلف ال يدتصيع أف يدتأجخ سيارة وقج أصبح لجيو شيادة فسا 
 رأيكع.

 الجػاب: 
 قل لو أواًل أال يعػد ليحا !!!!

 ثانيًا ليكفخ عغ نحره بإشعاـ عذخة مداكيغ.
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 الفرل الحادي عذخ : الحبائح و األشعسة و األشخبة

: ىل يباح لشا أكل المحع  001الفتػى  -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -لفتاوى ا
 الحي كتب عميو عبارة ذبح عمى الصخيقة اإلسبلمية أو يجب التحخي عغ ذلظ ؟

 دؤاؿ: ال
أنا مدمسة أعير في بمج أوربي مع زوجي بيجؼ الجراسة واف شاء هللا سأعػد إلى بمجؼ فػر انتيائي مشيا 
سؤالي ىػ عغ إمكانية شخاء المحـػ التي تباع في الدػبخ ماركت والتي كتب عمييا بالمغة العخبية واألجشبية 
عبارة)تع الحبح عمى الذخيعة اإلسبلمية( فيل يباح لشا أكميا أـ عميشا التقري عغ ذلظ عمسا بأنشي حاولت ولع 

ت عخبية تبيع الحـػ اـ أنع عميشا اعدوؼ أصل إلى نتيجة ونحغ نعير في مجيشة صغيخة ال يػجج فييا محبل
 .عغ أكل المحع اتقاء لمذبيات أفيجونا جداكع هللا عشا كل خيخ

 الجػاب: 
عميظ تػخي الحبلؿ ما استصعت إلى ذلظ سبيبل، وال يحاسبظ هللا عسا غاب عشظ بعج استفخاغ الجيج في 

 التقري. 

 

: ىل التجخيغ حخاـ أـ  002الفتػى  -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 مكخوه ؟

 دؤاؿ: ال
التجخيغ والديجارة والذيذة الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو والربلة والدبلـ سيجنا دمحم الشبي األمي وعمى ألو 

 وصحبو أجسعيغ.
 أريج أف أسأؿ بأف التجخيغ حخاـ أـ مكخوه ؟. 

 الجػاب: 
 عمييع الخبائث ( وقج ثيت أنو خبيث مؤذؼ. التجخيغ محـخ بالجليل العاـ ) ويحـخ
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 : ىل شخب األركيمة حبلؿ ؟ 003الفتػى  -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ:ال
لقج انتذخت وتشتذخ األركيمية في أوساط ببلدنا عمسًا أف أضخارىا تديج عغ التجخيغ وأغمب الحيغ يؤركمػف تجخ 

الصاولة والذجة وما إلى ذلظ كيف يسكغ أف نقشع الصخؼ اآلخخ بأف األريكيمة ضارة  إلييع عادات أخخػ كمعب
بالرحة إذ أصبح ال يخل بيت مغ ذلظ )إذ يدعسػف أف األريكيمة تشدييع ىسػميع وما إلى ذلظ.....( الخجاء 

مة حرخًا إفادتشا بالحل وبالفتػػ الخاص باألركيمة ىل ىي محخمة وإف كاف ىشاؾ أؼ محاضخة عغ األريكي
 دوف التجخيغ فالخجاء إعبلمشا.

 الجػاب: 
اليغيخ الحكع عسـػ البمػػ بيا...وفي السػقع أكثخ مغ فتػػ عغ  التجخيغ حخاـ واألركيمة مغ التجخيغ و

 التجخيغ فابحث عشيا. 

 

: ما حكع مغ غسذ يجيو  004الفتػى  -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ؼ ثع شبعيا عمى سيارتو ؟في دـ خارو 

 دؤاؿ: ال
أحج األصجقاء اشتخػ سيارة فقاـ بحبح خاروؼ، وغسذ يجيو بجـ الخاروؼ وشبعيا عمى الديارة !!! ما حكع 

 ىحا العسل وىل الجـ نجذ ؟.

 الجػاب: 
ىحا العسل فيو شػب مغ الذخؾ، عمى صاحبظ االستغفار مشو ألنو زعع بفعمو أف تمصيخ سيارتو بالجـ 

 ا...يحسيي
أما سؤالظ عغ الجـ، فجـ اإلنداف، إال دـ الحيس والشفاس، ودـ الحيػاف مأكػؿ المحع شاىخ ليذ بشجذ في 

 الخاجح. 
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: ىل اإلنداف حبلؿ لو أف  005الفتػى  -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يأكل لحع دوف أف يعخؼ إف كاف محبػح عمى الصخيقة اإلسبلمية ؟

 اؿ: دؤ ال
أنا أقيع في كشجا و ال أشتخؼ المحع أو الججاج إال مغ السحبلت المتي تبيع المحع السحبػح عمى شخيقة الذخيعة 
االسبلمية وانا أدفع ثسغ ىحا المحع ضعفي سعخ المحع الحؼ يباع في السحبلت التي تبيع المحع غيخ السحبػح 

 .عمى شخيقة الذخيعة االسبلمية
ف في بمج يبعج عغ مكاف اقامتي ثبلث ساعات و انا ازورىع بيغ الفتخة و االخخػ و السيع عشجؼ اقارب يقيسػ 

شبعا يحتفػف بي بذػاء المحع و انا متأكجة انيع يذتخوف المحع مغ االماكغ التي ال تبيع المحع السحبػح عمى 
حع الحبلؿ النيع الذخيعة االسبلمية و ىع يغزبػف كثيخا اذا قمشا ليع اشتخوا مغ السحبلت المتي تبيع الم

يأخحوف بخأؼ كثيخ مغ العمساء في ىحه الببلد الحيغ ياكمػف المحع مغ اؼ مكاف عسبل بانو يدسح لشا اكل شعاـ 
 اىل الكتاب فساذا افعل ىل اكل شعاـ اقاربي اـ ال.

 الجػاب: 
مادامػا في ببلد فعمظ في تحخيظ الحبلؿ في مأكمظ أقخب لمتقػػ أثابظ هللا..أما شعاـ أقخبائظ فبل حخج فيو 
 أكثخ أىميا كتابيػف ,واألصل في ذبائح أىل الكتاب الحل ما لع يدتيقغ أنيا ميتة أو خشديخ.

 

: ىل يحل لي األكل مغ  006الفتػى  -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ذبيحة مغ شخز يزع أمػالو في بشظ مع الفػائج ؟

 دؤاؿ: ال
 ذبيحة مغ شخز يزع أمػالو في بشظ مع الفػائج ؟ . ىل يحل لي األكل مغ

 الجػاب: 
يجػز ذلظ ألف إتيانو كبيخة الخبا ال يخخجو مغ اإلسبلـ، إف لع يكغ مدتحبل لحلظ، وبالتالي ال يحـخ أكل 

 ذبيحتو .
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 : سؤالي عغ العقيقة ؟ 007الفتػى  -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
رزقت بػلجيغ تػأـ فحبحت خخوفيغ عشيسا فيل يجدغ ىحا اـ ال بج مغ ذبح اثشيغ أيزا حتى يربح  -1

 السجسػع أربعة .
أخي رزؽ بصفمة ولع يتسكغ اف يحبح ليا بدبب ضخوفو السادية واآلف رزؽ بالثانية ىل يجػز أف يحبح  -2

 ذبيحة واحجة عغ االثشتيغ عمسا أف ضخوفو ال تداؿ إلى اآلف صعبة.

 لجػاب: ا
 البج مغ أربع عغ التػأميغ .

ويحبح أخػؾ عغ البشت األخيخة أما األولى فتدقط العقيقة عشيا لعجـ القجرة ولحىاب وقتيا الذخعي وىػ اليـػ 
 الدابع . 

 

: ىل يجػز لي أكل دجاج  008الفتػى  -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ذبح مغ دوف تكبيخ ؟

  دؤاؿ:ال
أنا أعير في الجانسخؾ أنا مدمع ممتـد ال آكل إال الحبلؿ) شبعا ال أكل الخشديخ( وال لحع البقخ ألنو محبػح 
بصخيقة الكيخباء أو الزخب عمى الخأس ولكغ بالشدبة لمججاج أكج لي صاحب السحل وىػ تخكي مدمع بأف 

ز لي أكل ىحا الججاج ؟ أنا متأكج انو الججاج محبػح ذبحا ولكغ بالصبع ال يػجج تكبيخ عشج الحبح ؟ ىل يجػ 
محبػح ؟ ىل يسكششي أف اكبخ عميو قبل األكل واف أكمو ؟ في السجيشة التي انا فييا صعب ججا أف أجج لحع 

 حبلؿ ؟ 

 الجػاب: 
 تكبخ وتأكل . 
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: ما سبب تحخيع لحع  009الفتػى  -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الخشديخ ؟

 دؤاؿ: ال
 ما سبب تحخيع لحع الخشديخ ؟ .

 الجػاب: 
تحخيع الخشديخ لع يعمل بعمة، وبالتالي فإف تحخيسو أمخ تعبجؼ ال يقبل السشاقذة العقمية، وفي ىحا تأكيج 

 لمعبػدية السصمقة هلل تعالى . 

 

 : ما حكع العقيقة وىل 010الفتػى  -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 صحيح أنو يكخه كدخ عطسيا ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع العقيقة وىل صحيح أنو يكخه كدخ عطسيا ؟ وبالتالي كيف يسكغ تػزيعيا بجوف تكديخ عطاميا ؟ 

 الجػاب: 
الحجيث في الشيي عغ تكديخ عطسيا ضعيف، ولظ أف تقصعيا كيف شئت ...أما حكسيا عشج العمساء فبيغ 

 ؼ الػجػب مع القجرة السالية، ومع عجميا تدقط مغ الحمة . االستحباب والػجػب، والخاجح عشج
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: ما حكع شخب البيخة بجوف  011الفتػى  -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 كحػؿ ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع شخب البيخة بجوف كحػؿ ؟ ..

 ...دبة مغ الكحػؿ لكشيا قميمة ججان % أؼ أف فييا 1شبعا اصصبلحا ىي كل ما تقل ندبة الكحػؿ فيو عغ 

 الجػاب: 
 أال تذسئد مغ كمسة بيخة، فاإلماـ مالظ نيى عغ أكل خشديخ البحخ مغ أجل اسسو. 

في الذاـ، ىحا السخبخ متخرز بتحميل السػاد الغحائية والرشاعية، وىػ معتسج مغ قبل  MBMفي مخبخ 
ة مغ دوف كحػؿ، فتبيغ أف فييا أربعة باأللف مغ وزارة الرشاعة، تع تحميل محتػيات زجاجة تحسل اسع بيخ 

الكحػؿ، ىحه األربعة باأللف مغ الكحػؿ شبعًا كحػؿ خالز كحػؿ مخكد أربعة باأللف، أيزًا تع التثبت مغ 
صحة ىحا التحميل عغ شخيق إدارة البحػث، وإدارة البحػث كسا تعمسػف فييا دقة، وتسحيز، وتحقيق، كحلظ 

 ىحا التحميل .  ثبتت إدارة البحػث صحة
 عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ في الحجيث الرحيح الحؼ رواه أبػ داوود والبييقي وغيخىسا مغ أصحاب الدشغ يقػؿ: 

 )) ما أسكخ مشو الَفَخُؽ َفِسلُء الكفِّ مشو حخاـ ((
 ىحا معشى قػؿ عميو الربلة والدبلـ:

 )) ما َأْسَكَخ كثيُخُه فقميُمُو حخاـ ((
 أبػ داود والتخمحؼ عغ جابخ بغ عبج هللا [ ]أخخجو

 

: ما ىػ حكع األدوية التي  012الفتػى  -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ػؿ بكسيات بديصة كأدوية الخشح ؟تكػف حاوية في تخكيبيا كسيات كح

 دؤاؿ: ال
 كسيات بديصة كأدوية الخشح ؟.ما ىػ حكع األدوية التي تكػف حاوية في تخكيبيا كسيات كحػؿ ب
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 الجػاب: 
 البأس بحلظ.

 

: ىل شخاب الذعيخ الستػافخ  013الفتػى  -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 األسػاؽ العخبية حبلؿ أـ حخاـ ؟ في

 دؤاؿ: ال
 و أـ يأخح حكع البيخة؟. ىل شخاب الذعيخ الستػافخ في األسػاؽ العخبية بكثخة الخالي مغ الكحػؿ حبلؿ شخب

 الجػاب:
 مثل ىحا الدؤاؿ أجيب عشو عادة مغ زاويتيغ: 

 األولى:
لقج خمق هللا لشا مئات األنػاع مغ األشخبة الحبلؿ التي ال يذػبيا أية شبية فعجبًا لمسدمسيغ يتخكػف كل ىحا 

 و.الحبلؿ الرخؼ ويدألػف عغ شخاب ال يخمػ مغ شبية ولػ لع يكغ كحلظ لسا سألت عش
 الثانية:

انو يخاد ألبشائشا مغ حيث ال نذعخ أف يعتادوا عمى ىحا الذخاب الحؼ يعبأ في عبػات مذابية لعبػات 
السشكخات ثع يتجسع الذباب في الداحات لتشاوؿ ىحا الذخاب وربسا ميجت الدبل لمذخاب السحـخ قصعًا فيسا بعج 

تكمسػا في خشديخ البحخ كخاىة وتحخيسًا ال لذيء  ومغ ىحه الداوية وىي سج الحرائع نجج أف بعس الفقياء قج
 .إال ألف اسسو خشديخ

وأخيخًا فمدت أثق كثيخًا بخمػه مغ الكحػؿ ال سيسا أف عالسًا جميبًل قج حمل عبػات مشو وكاف فيو ندبة مغ 
 الكحػؿ وما أسكخ كثيخه فقميمو حخاـ.
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ىل شخاب باربيكاف حخاـ  : 014تػى الف -الحبائح واألشعسة واألشخبة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أـ حبلؿ؟

 دؤاؿ: ال
ىل شخاب باربيكاف السػجػد في األسػاؽ السحمية حبلؿ أـ حخاـ، ألنشي سسعت أنو ىشالظ خبلؼ بيغ العمساء 

 في ذلظ ما رأؼ فزيمتكع ؟.

 الجػاب:
 مثل ىحا الدؤاؿ أجيب عشو مغ زاويتيغ....
وقج بيغ كثيخ مغ أىل العاـ وجػد ندبة مغ الكحػؿ فيو بعج أف قاـ  األولى فقيية فقج اختمفت اآلراء في حكسو

 بإجخاء تحاليل في مخاكد متخررة والشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ ما أسكخ مشو ملء الفخؽ فحخاـ مشو ملء الكف. 
حع خشديخ والداوية الثانية أف تشاولو ال يخمػ مغ شبية في أحدغ األحػاؿ فسغ الفقياء مغ حـخ أو كخه أكل ل

البحخ ال لذيء إال ألف اسسو خشديخ وىحه األشخبة غالبًا ما تػضع في آواني تذبو أواني الذخاب السشكخ 
السحـخ وكأنو يخاد مشيا تعػيج الشاس شيئًا فذيئًا عمى األشخبة السحخمة أضف إلى ذلظ أف هللا تعالى قج أحل 

ع ىحا الذخاب وفي الحجيث دع ما يخيبظ إلى ما ال لشا مئات األشخبة الصيبة فمساذا نتخكيا ثع ندأؿ عغ حك
 يخيبظ. 
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 الفرل الثاني عذخ : المباس و الديشة

إلسبلـ مغ العسميات : ما مػقف ا 001الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 التجسيمية ؟

 دؤاؿ: ال
  تغيخ مغ السطيخ كثخا و تحدشو كشفخ الذفتيغ؟ ما مػقف اإلسبلـ مغ العسميات التجسيمية الخفيفة أؼ أنيا ال

 الجػاب: 
 ال تجػز ألنيا مغ تغييخ خمق هللا السشيي عشو.

 

ر الفتػغخافية : ما حكع الجيغ في الرػ  002الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لمديشة والحكخى؟

 دؤاؿ: ال
 ونعمقيا في الحػائط كحكخػ لؤلىل واألوالد ؟ ما حكع الجيغ في الرػر الفتػغخافية التي نتخحىا

 الجػاب: 
 ال يجػز تعميق الرػر بحاؿ مغ األحػاؿ.
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: ما ىػ حكع نسز الحػاجب وىل إزالة  003الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 بالشدبة لمسخأة حخاـ أـ حبلؿ ؟ الذعخ مغ الجدع

 دؤاؿ: ال
اآلف غيخ محجبة وبعج تعخفشا عمى بعزشا أصبحت محجبة أشكخ هللا عمى  خصيبتي كانت قبل عاميغ مغ

ذلظ وبعجىا سافخت إلى السسمكة العخبية الدعػدية لئلقامة فييا وقج أدت فخيزة الحج ومع مخور الػقت 
أصبحت متعربة ججا إلى الجيغ و مشح فتخة وجيدة كادت أف ال تتػقف عغ البكاء وكل ذلظ مغ أجل نسز 

سا رأيظ في ىحا السػضػع مع العمع أف حػاجب خصيبتي مغ الشػع الكثيف وىل إزالة الذعخ مغ الحػاجب ف
 الجدع بالشدبة لمسخأة حخاـ أـ ال.

 الجػاب: 
ال يجػػػػز نتف شعخ الحػاجب بقرج تػػخقيقيا ,أو إزالة الذعخ الػاصل بيغ الحاجبيغ)القفمة( لقػلو صمى هللا 

 اؿ:عميو وسمع فيسا رواه ابغ عباس ق

 )) لعشت الػاصمة والسدتػصمة، والشامرة والستشسرة، والػاشسة والسدتػشسة مغ غيخ داء ((
قاؿ أبػ داود: )وتفديخ الػاصمة التي ترل الذعخ بذعخ الشداء، والسدتػصمة السعسػؿ بيا، والشامرة التي 

وجييا بكحل أو مجاد،  تشقر الحاجب حتى تخقو، والستشسرة السعسػؿ بيا، والػاشسة التي تجعل الخيبلف في
 والسدتػشسة السعسػؿ بيا (. 

وقج جاء في بعس كتب الفقو جػاز ذلظ تديشا لمدوج , ويخد عمى ذلظ أف ىحا االستثشاء لػ كاف جائدا لكاف 
عغ وقت أولى بالسذخع وىػ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكخه , تصبيقا لمقاعجة األصػلية ) ال يشبغي لخسػؿ هللا تأخيخ البياف 

ويحتج بعس الشدػة بحجة أخخػ وىي كػف شعخ الحاجبيغ أو ) القفمة ( بيشيسا فاحذا في كثختو, ،  ة (الحاج
حجيث الحالة السخضية )مغ غيخ ويخد عمى ىحا بالخد الدابق, مع التأكيج بأف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص استثشى في نز ال

 .ستثشاىساالحالتيغ السحكػرتيغ ال, ولػ أراد غيخىا كداء(
ال يحـخ عمى السخأة إزالة الذعخ الدائج مغ جدسيا الحؼ ليذ مغ شبيعة خمقيا كذعخ الذارب أو المحية أو 
الحراعيغ والداقيغ إف كاف فاحذا كثيفا.مع مبلحطة أف ىحا الحكع األخيخ ال يذسل الدؤاؿ األوؿ الستعمق 

 بالحاجبيغ لػرود الشز في ذلظ.
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: ىل عسمية إزالة الجىػف وشج  004الفتػى  -لمباس والديشة ا -السعامبلت  -الفتاوى 
 غ الدسشة عشج شبيب اخرائي حبلؿ؟التخىبلت الشاتجة ع

 دؤاؿ: ال
أنا امخأة متدوجة ولجؼ ثبلث أشفاؿ وأعاني مغ الدسشة وأمخاضيا كسا أف زوجي يعاني مغ شكمي ويدسعشي 

لجىػف وشج التخىبلت الشاتجة عغ الدسشة عشج أخرائي في ذلظ الكبلـ الكثيخ. فأردت أف أجخؼ عسمية إلزالة ا
شبيب مدمع يرمي ويذيج لو بالخمق الحدغ ولع أجج أخرائية امخأة ترمح لحلظ فيل ىحا حخاـ أـ ال، إنشي 

 محتارة في أمخؼ مع العمع أنشي اتبعت كثيخا مغ وصفات الخيجيع ولع أفمح في تخفيف وزني.

 الجػاب: 
ؤالظ ,في جػاز إجخاء العسمية عشج شبيب ,وأنا ال أعتقج حل إجخاء تمظ العسمية ال أستصيع أف أفتيظ عغ س

أصبل.والجليل أف الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) لعغ هللا الػاشسات و السدتػشسات و الشامرات و الستشسرات و 
رواية ,تغييخا لخمق  الستفمجات لمحدغ السغيخات خمق هللا (فاعتبخ الشسز والػشع والتفمج ووصل الذعخ , في

هللا ,يدتحق فاعمو لعشة هللا ) والمعغ:الصخد مغ رحسة هللا (أفبل يكػف إزالة الجىػف تحت عسل جخاحي ػ ال 
 يخمػ في أحدغ أحػالو مغ خصػرة ػ بالقياس الجمي تغييخا لخمق هللا , ومسا حـخ هللا.

اقشعا بسا قدع هللا. وال عميظ مغ تصبيق كل ما فاتق هللا في نفدظ ,وليتق هللا زوجظ فيظ وفي نفدو , وارضيا و 
يعيغ عمى تقميل الذحـػ مغ تقشيغ الصعاـ وكثخة الحخكة ومسارسة الخياضة ففي ما أحل هللا غشية عسا 
.وأختع بيحا الحجيث: )عغ عسخو بغ الذخيج عغ أبيو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص تبع رجبًل مغ ثقيف؛ حتى ىخوؿ في  حـخ

ح ثػبو فقاؿ: ) ارفع إزارؾ (، قاؿ فكذف الخجل عغ ركبتيو، فقاؿ: يا رسػؿ هللا! إني أحشف أثخه حتى أخ
)الحشف: إقباؿ القجـ بأصابعيا عمى القجـ األخخػ ( ) وترصظ ركبتاؼ، فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) كل خمق هللا 

 قيو حتى مات. عد وجل حدغ (، قاؿ: ولع يخ ذلظ الخجل إال وإزاره إلى أنراؼ سا
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 : ما ىػ الحجاب الذخعي لمفتاة ؟ 005الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ما ىػ الحجاب الذخعي لمفتاة، فأنا أرتجؼ الحجاب حيث أستخ كل الجدج عجا الػجو والكفيغ ولباسي مسا ال 

 ات ال تعتبخ ىحا حجابا. يرف وال يذف وليذ مغ لباس الذيخة ولكغ عشجؼ بعس الرجيق

 الجػاب: 
المباس الذخعي لمسخأة لباس فزفاض غيخ شاؼ وال ضيق وال معصخ وليذ لباس شيخة وال يذبو لباس 
السشحخفات يدتخ جسيع جدجىا مع الػجو والكفيغ عشج بعس الفقياء وباستثشائيسا عشج البعس وجعل ستخىسا 

فتشة فيجب الدتخ عشجىا وما داـ األمخ خبلفيًا فإنشي أرػ أنو  مغ قبيل الدشة ال الػاجب إال إف كاف في الػجو
 ال يشبغي أف تعيب مشقبة عمى محجبة وال العكذ.

 

 : ىل لمسخأة أف تتديغ لدوجيا ؟ 006الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 . ىل لمسخأة أف تتديغ لدوجيا مغ ىحه السػاد السػجػدة في األسػاؽ ؟ 

 الجػاب: 
األمخ ال يتعمق بالحكع الذخعي ألف لمسخأة الحق الكامل أف تتديغ لدوجيا بل ىػ واجب عمييا، وحق لمدوج 

 بذخط أال تكػف ىحه الديشة لغيخ زوجيا . 
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: ما ىي األدلة عمى تحخيع تعميق 007الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ؿ التحف التي عمى شكل حيػانات ؟االرػر عمى الحائط أو استعس

 دؤاؿ: ال
 ما ىي األدلة عمى تحخيع تعميق الرػر عمى الحائط أو استعساؿ التحف التي عمى شكل حيػانات ؟.

 الجػاب: 
 (.بلئكة بيتا فيو تساثيل أو تراويخأدلة كثيخة ال يتدع السقاـ ليا كميا... أكتفي بحكخ واحج مشيا ) ال تجخل الس

 لسبلئكة صار السكاف مختعا لمذياشيغ تعيث فيو فدادا. وإف لع تجخل ا

 

: ما حكع نتف الحػاجب مغ أجل زيادة  008الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يا وما ىػ حكع الدكاة لؤللساس ؟جسال

 دؤاؿ: ال
يحا مباح، ومشيع مغ مغ الشاس مغ يقػؿ أنو إذا شمب مغ زوجتو اف تشتف حػاجبيا مغ أجل زيادة جساليا ف

يقػؿ أف الدوجة لػ كانت ذات حػاجب عخيزة مشفخة فسغ أجل زوجيا لكي تكػف جسيمة بشطخه . وأيزًا 
 الخجاء ذكخ حكع الدكاة لؤللساس .

 الجػاب: 
يسا رواه ال يجػز نتف شعخ الحػاجب بقرج تخقيقيا، أو إزالة الذعخ الػاصل بيغ الحاجبيغ)القفمة( لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص ف

ابغ عباس قاؿ: لعشت الػاصمة والسدتػصمة، والشامرة والستشسرة، والػاشسة والسدتػشسة مغ غيخ داء ... 
قاؿ أبػ داود: وتفديخ الػاصمة التي ترل الذعخ بذعخ الشداء، والسدتػصمة السعسػؿ بيا، والشامرة التي 

تجعل الخيبلف في وجييا بكحل أو مجاد،  تشقر الحاجب حتى تخقو، والستشسرة السعسػؿ بيا، والػاشسة التي
والسدتػشسة السعسػؿ بيا ... وقج جاء في بعس كتب الفقو جػاز ذلظ تديشا لمدوج , ويخد عمى ذلظ أف ىحا 
االستثشاء لػ كاف جائدا لكاف أولى بالسذخع وىػ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكخه , تصبيقا لمقاعجة األصػلية ) ال يشبغي 

 . تأخيخ البياف عغ وقت الحاجة ( لخسػؿ هللا
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ويحتج بعس الشدػة بحجة أخخػ وىي كػف شعخ الحاجبيغ أو )القفمة ( بيشيسا فاحذا في كثختو، ويخد عمى 
ىحا بالخد الدابق، مع التأكيج بأف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص استثشى في نز الحجيث الحالة السخضية، ولػ أراد غيخىا 

 الستثشاىسا . كالحالتيغ السحكػرتيغ
أما زكاة الساس فبل زكاة فيو لعجـ ورود دليل عمى ذلظ، وليدت العبخة بغبلء الثسغ أو رخرو إنسا العبخة 

 بالجليل . وهللا أعمع.

 

العمساء : ىل ىشالظ اختبلؼ فقيي بيغ  009الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 في مدألة نتف الحػاجب ؟

 دؤاؿ: ال
لي صجيقة تقـػ بشسز حاجبييا وتقػؿ ىػ مجخد تختيب، وصجيقتي ىحه مثقفة تقخ ا في الكتب عغ حكع أنا 

 ذلظ وتداؿ أساتحة في الذخيعة وتقػؿ أف ىشاؾ اختبلفات فقيية ..أرجػ اإلفادة بأسخع وقت .. 

 الجػاب: 
يع العمساء، في حكع أحكاـ الجيغ تؤخح مغ الكتاب والدشة وليذ مغ فبلف وفبلف...واختبلؼ الشاس، وفي

شخعي ال يعشي جػاز العسل بكل األقػاؿ...فالحق ال يتعجد...واالختبلؼ بيغ مخصيء ومريب والبج مغ 
 البحث إلبخاء الحمة...وال تشدي قػؿ ربظ 

ُسػِؿ ِإْف ُكْشُتْع ُتْؤِمُشػَف ِباَّللَِّ  وُه ِإَلى َّللاَِّ َوالخَّ ـِ اآْلِخِخ َذِلَظ َخْيٌخ َوَأْحَدُغ ﴿ ...َفِإْف َتَشاَزْعُتْع ِفي َشْيٍء َفُخد   َواْلَيْػ
 َتْأِويل﴾

والشسز حخاـ لحجيث ابغ عباس قاؿ:) لعشت الػاصمة والسدتػصمة، والشامرة والستشسرة، والػاشسة 
والسدتػشسة مغ غيخ داء(.... قاؿ أبػ داود: وتفديخ الػاصمة التي ترل الذعخ بذعخ الشداء، والسدتػصمة 

لشامرة التي تشقر الحاجب حتى تخقو، والستشسرة السعسػؿ بيا، والػاشسة التي تجعل السعسػؿ بيا، وا
 الخيبلف في وجييا بكحل أو مجاد، والسدتػشسة السعسػؿ بيا . 
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: ما ىػ حكع الفتاة أو السخأة التي  010الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 جية الدفمية؟التمبذ الزيق فتطيخ مفاتغ جدسيا خاصة مغ 

 دؤاؿ: ال
ما ىػ حكع الفتاة أو السخأة التي تمبذ الزيق فتطيخ مفاتغ جدسيا خاصًة مغ الجية الدفمية كالبشصمػف 

 الزيق أريج التػضيح كامبًل مغ القخآف والدشة وكل شيء.

 الجػاب: 
خاءة كتاب عغ ىحا يشافي ما يجب أف يكػف عميو الحجاب اإلسبلمي مغ الدتخ وعجـ التحجيع، ويسكشظ ق

 الحجاب وذلظ مػفػر. 

 

عساؿ جػاؿ الكاميخ في : ما حكع است 011الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الترػيخ ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع استعساؿ جػاؿ الكاميخ في الترػيخ ؟.

 الجػاب: 
 إذا كاف لترػيخ مباح فبل بأس. 
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جائد : ىل يعتبخ مديل العخؽ  012الفتػى  -شة المباس والدي -السعامبلت  -الفتاوى 
 استخجامو لمسخأة السدمسة ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يعتبخ مديل العخؽ الحؼ يدسى عادة )الجيػدوراف(جائد استخجامو لمسخأة السدمسة؟

 الجػاب: 
 يجػز ذلظ في البيت أما خارجو فبل ألنو بسثابة العصخ.

 

: ىل إزالة شعخ ما فػؽ الحقغ أسفل  013الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 غ حخاـ أـ مكخوه ، وما الحكسة ؟العيشي

 دؤاؿ: ال
 ىل إزالة شعخ ما فػؽ الحقغ أسفل العيشيغ بسادة مديمة أو بالخيط أو بالذسعة حخاـ أـ مكخوه، وما الحكسة ؟ 

 الجػاب: 
 ـ عمى الخجاؿ . حخاـ ألنو مغ الشسز السحـخ عمى الشداء ومغ باب أولى أف يحخ 
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: ما حكع تيحيب الحػاجب وىل يجػز  014الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يا أو الدائجة أو عمى األشخاؼ ؟قز الصػيل نػعا ما مش

 دؤاؿ: ال
ما حكع تيحيب الحػاجب مر نسريا بذكل كامل..يعشي ىل يجػز قز الصػيل نػعا ما مشيا أو الدائجة أو 

مى األشخاؼ ؟ ىل يجػز ندع الذعخ مكاف التقاء الحػاجب...هللا يخضى عميظ أريج إجابة شافية ومقشعة.وهللا ع
 .يجديظ الف خيخ واشمب مشظ الجعاء لحكػمتشا الخشيجة في فمدصيغ 

 الجػاب: 
 .الػاجب ال تقخبي الحػاجب، فإف ذلظ مغ مخالفة الدشة، أما إذا ىشاؾ تذػه فالتذػه يداؿ 

 

لبلصقة السمػنة : ما ىػ حكع العجسات ا 015الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -اوى الفت
 لمذاب والفتاة ؟

  دؤاؿ: ال
 ما ىػ حكع العجسات البلصقة السمػنة لمذاب والفتاة ؟.

 الجػاب: 
 ال تحـخ واألولى عجـ استعساليا لسا قج يكػف فييا مغ تجليذ. 
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الترػيخ وسبب تحخيع  : ما سبب تحخيع 016الفتػى  -باس والديشة الم -السعامبلت  -الفتاوى 
 السػسيقى ؟

  دؤاؿ: ال
ػ ما سبب تحخيع الترػيخ أؼ الخسع، حيث كانػا السرػريغ أياـ الخسػؿ دمحم عميو الربلة والدبلـ  1

 يرػروف ويعبجوف أما اآلف فيػ فغ فسا ىػ حجود ىحا الفغ ؟ .
  ػ ما سبب تحخيع السػسيقى ؟ . 2

 الجػاب: 
ليذ مغ الزخورؼ إذا حـخ الجيغ شيئا أف نعخؼ سبب تحخيسو حتى نشفحه وإال تخددنا في ذلظ، وإذا سخنا في 
 ذاؾ الصخيق لع يعج في فعمشا أو تخكشا شاعة هلل أو عبػدية لو، وإنسا كانت الصاعة والعبػدية لمعقل البذخؼ . 

 

: أنا مدمسة أعير في أوروبا وأواجو  017ى الفتػ  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 رتجاء الحجاب ىل يجػز لي خمعو ؟مزايقات مغ ا

 دؤاؿ: ال
 أنا مدمسة أعير في أوروبا وأواجو مزايقات مغ ارتجاء الحجاب ىل يجػز لي خمعو ؟.

 الجػاب: 
 ال يجػز بحاؿ مغ األحػاؿ، وتخكظ أوروبا ىػ الحل وليذ خمع الحجاب. 
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: ىل االحتفاظ برػر التقصت حخاـ وىل  018الفتػى  -المباس والديشة  -لسعامبلت ا -الفتاوى 
 جل الحكخى واالحتفاظ بيا حخاـ ؟الترػيخ مغ أ

 دؤاؿ: ال
أسأؿ عغ مػضػع الرػر والترػيخ الزػئي وتعميق صػرة مالو روح حخاـ فيل االحتفاظ برػر التقصت 

 و حخاـ ؟حخاـ وىل الترػيخ مغ أجل الحكخػ و االحتفاظ ب

 الجػاب: 
 إف لع تعمق الرػرة فبلحخج... 

 

: ىل صحيح إشالة الذعخ لمذاب سشة  019الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 عغ الشبي عميو الربلة والدبلـ ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل صحيح أف إشالة الذعخ لمذاب سشة عغ الشبي عميو الربلة والدبلـ ؟ . 

 الجػاب: 
 يرا عمى تصبيق باقي الدشغ . إف كاف حخ 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاىي عغز : اللباظ و الشييةالثالث : الباب 
413 

: ما حكع وضع الفتاة لسدتحزخات  020الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ما حكع ارتجاء السبلبذ الزيقة ؟التجسيل و 

 دؤاؿ: ال
مغ ما حكع وضع الفتاة لسدتحزخات التجسيل، وما حكع ارتجاء السبلبذ كل كشده الزيقة والتشػرة التي تجعل 

 نرف القجـ عخضة لمعيػف الذباب. وما حكع األـ التي تجبخ ابشتيا عمى ذلظ ؟ 

 الجػاب: 
وضع مدتحزخات التجسيل في البيت وأماـ الشداء والسحاـر مغ الخجاؿ جائد...والبج لمثياب التي تخخج فييا 

أف تكػف الثياب فزفاضة الفتاة أماـ الخجاؿ وفي الصخيق مغ أف تدتخ جسيع بجف الفتاة دوف وجييا وكفييا، و 
 غيخ مجدسة لبجف السخأة. واألـ الستداىمة بحجاب ابشتيا آثسة وابشتيا. 

 

: ىل يجػز إزالة الذعخ الخقيق األقل  021الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 سكا باعتباره ليذ مغ الحاجباف ؟س

 دؤاؿ: ال
رؽ متفخؽ وأريج أف أسأؿ أف كاف يجػز إزالة الذعخ الخقيق األقل أنا فتاة لجؼ حاجباف سسيكاف حػليسا شعخ أ

 سسكا باعتباره ليذ مغ الحاجباف مع عجـ مذ السشصقة الدسيكة ؟. 

 الجػاب: 
ياأختي بل ياابشتي...صخت أشعخ كأنو لع يبق لجػ ندائشا وبشاتشا مغ ىسـػ اآلخخة إال أمخ الحاجبيغ...! ماذا 

حاجبيغ ) وىػ حخاـ ببل شظ ( ثع أتتشا مغ أىل الكفخ أف التقميعة الججيجة سساكة لػ أفتيشا الشداء بتخقيق ال
ر  الحاجبيغ... فيل يربح ماىػ اليـػ قبيح بشطخنا، ونػد تغييخه ولػ بسخالفة شخعية، جسيبل غجا ألنو ُصجِّ

الداعة ولشكغ جخيئيغ إليشا...! فمشبق مع ثػابت ديششا والحخاـ حخاـ إلى قياـ الداعة، والحبلؿ حبلؿ إلى قياـ 
 .صادقيغ في أف نقػؿ ) كل حبلؿ جسيل، وكل حخاـ قبيح (، أما إزالة التذػه ففيو رخرة
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: ىل يجػز لمسخأة الحائس إزالة شعخىا  022الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 جو وأماكغ أخخى في فتخة الحيس ؟الدائج مغ الػ 

 دؤاؿ: ال
 حائس إزالة شعخىا الدائج مغ الػجو وأماكغ أخخػ في فتخة الحيس ؟ . ىل يجػز لمسخأة ال

 الجػاب: 
 ال مانع . 

 

صاؿ إف : ىل يجػز لبذ السخأة البش 023الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 كانت لػحجىا في السشدؿ ؟

 دؤاؿ: ال
  ىل يجػز لبذ السخأة البشصاؿ إف كانت لػحجىا في السشدؿ ؟ .

 الجػاب: 
 نعع يجػز بالذخط السحكػر . 
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: كف كع الكبلبيو في الربلة جائد  024الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 وخاصو إماـ الجامع ىل يجػز ؟

 دؤاؿ: ال
كف كع القسيز أو الكبلبيو في الربلة كفو واحجه أو أكثخ وخاصو إماـ الجامع ىل يػجج شيء مخالف أـ 

 ألمخ عادؼ ؟ ا

 الجػاب: 
 ىحا إف كاف لغيخ مرمحة، يشافي اتخاذ الديشة في الربلة أما إف كاف لسرمحة وحاجة فبل بأس . 

 

: ىل يجػز أف أزيغ شعخي )بخرل  025الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ؟ ممػنة مرشػعة مغ حخيخ صشاعي (

 دؤاؿ: ال
 يخ الذيب أغصيو بأف أصبغو بالمػف األسػد فيل يجػز ذلظ. لػف شعخؼ أسػد وعشجما يط -1
 إذا كاف ذلظ ال يجػز ىل يجػز أف أخمط المػف األسػد بالمػف البشي الغامق وأصبغ بو شعخؼ. -2
ىل يجػز أف أزيغ شعخؼ )بخرل ممػنة مرشػعة مغ حخيخ صشاعي ( ىحه الخرل تكػف متعجدة  -3

..... وىل يجػز ذلظ إذا كانت الخرل السمػنة مرشػعة مغ شعخ األلػاف كاألحسخ واألزرؽ واألشقخ...
 صشاعي. 

 الجػاب: 
صبغ الذعخ بالدػاد ال يجػز، ويجػز صبغو بأؼ لػف آخخ...أما وصل الذعخ بذعخ آخخ فحخاـ، ولػ كاف 

 صشاعيا . 
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عخ السخأة وما حكع : ما حكع قز ش 026الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 تغييخ لػنو ؟

 دؤاؿ: ال
ما حكع قز شعخ رأس السخأة ) تقريخه ( وما حكع تغييخ لػف شعخىا عشج صالػنات الحبلقة الشدائية أو عغ 

 شخيق الحشاء ؟.

 الجػاب: 
 يجػز القز والتقريخ، ويجػز تغييخ المػف بذخط اجتشاب األسػد. 

 

يجػز استعساؿ مخىع لتكبيخ  : ىل 027الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أـ يعج ىحا تغيخ في خمق هللا ؟ الرجر أو ما شابو ذلظ لتكبيخ الرجر ،

 دؤاؿ: ال
ىل يجػز استعساؿ مخىع لتكبيخ الرجر أو ما شابو ذلظ ) مثل شخب بعس األعذاب ( لتكبيخ الرجر، أـ 

 يعج ىحا تغيخ في خمق هللا ؟. 

 الجػاب: 
ألدوية فقط دوف العسل الجخاحي أو ما يذابيو فبل حخج. وبذخط أال يكػف لتمظ إذا اقترخ األمخ عمى تشاوؿ ا
 األدوية أثخ ضار عمى الجدع. 
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 : ما حكع لبذ بشصاؿ الجشد لمخجل ؟ 028الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ًا أنشي ال أجج فخقًا بيشو وبيغ البشصاؿ الحطت أف جسيع السمتدميغ ال يختجوف بشصاؿ السرشػع مغ الجيشد عمس

القساشي مغ ناحية الدتخة وقج أرسمت لكع سؤااًل سابقا مشح حػالي الذيخ عغ وجػد شبية أو حخمة في ارتجائو 
 فأفيجوني جداكع هللا كل خيخ وإف لع تججوا ردًا عمى السػضػع أرجػ إعبلمي كي ال أبقى في حيخًة مغ أمخؼ. 

 الجػاب: 
ؽ بيغ يحـخ أو ال يميق، والجشد ال يحـخ إف كاف ساتخا وغيخ ضيق ولكغ ال يميق لبدو بسغ يجب أف نفخ 

 سيساىع الربلح، لكي ال يداء الطغ بيع. 

 

: ىل التديغ بالميخة الحىب أو الحمي  029الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 التي عمى شكل حيػاف جائد ؟

 دؤاؿ: ال
مى شكل حيػاف، ىل ىحا األمخ عغ التديغ بالميخة الحىب أو األونرة أو الحمي التي ع وددت االستفدار

 ؟ وىل مغ السسكغ اقتشاء الميخات الحىبية أو األونرات في السشدؿ بقرج إدخار الساؿ مغ خبلليا . جائد

 الجػاب: 
 اج الدكاة . التديغ بأشكاؿ الحيػانات اليجػز أما بالميخة فجائد ...واالدخار جائد بذخط إخخ 
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اقط مغ : ىل يجػز رمي الذعخ الستد 030الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 فخوة الخأس في القسامة ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز رمي الذعخ الستداقط مغ فخوة الخأس في القسامة ؟.

 الجػاب: 
 يجػز ذلظ. 

 

 : ما حكع لبذ البشصاؿ تحت السانصػ ؟ 031الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
أنا فتاه ارتجؼ الحجاب والحؼ يذسل الجمباب ولكغ في الذتاء في بعس األياـ ارتجؼ جاكيت جػخ ) مانصػ ( 

 يرل إلى الخكبة وتحتو البشصاؿ فسا حكع ذلظ ؟

 الجػاب: 
وليذ لو لػف ممفت لمشطخ فيجػز لبدو، وال ما داـ السانصػ ساتخًا تسامًا لكل أجداء الجدع غيخ ضيق وال شاؼ 

 حخج أف يمبذ تحتو البشصاؿ ولكغ عمى أف يكػف ) السانصػ ( ساتخًا لمبشصاؿ بذكل كامل وهللا أعمع.
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لمخجل أف يحمق جسيع شعخ  : ىل جائد 032الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 جدسو ؟

 دؤاؿ: ال
 .إذ أف بعس الخياضات تتصمب ذلظ ؟ جسيع شعخ جدسو عمسا أنو العب محتخؼ ىل جائد لمخجل أف يحمق

 الجػاب: 
 ال يجػز لمخجل فعل ذلظ ... 

 

: ىل ىػ حبلؿ أـ حخاـ إذا قامت امخأة  033الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 تجسيل لمجدع والػجو ؟ classبتدجيل نفديا في حرة

 دؤاؿ: ال
 تجسيل لمجدع والػجو ؟ . classأـ حخاـ إذا قامت امخأة بتدجيل نفديا في حرة ىل ىػ حبلؿ

 الجػاب: 
 ال يجػز لمسخأة ىحا األمخ ...

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاىي عغز : اللباظ و الشييةالثالث : الباب 
420 

عخيس و : ىل يجػز لبذ البشصاؿ ال 034الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 القسراف الصػيمة لمفتاة ؟

 دؤاؿ: ال
 بالعباءة والجمباب؟ ىل الحجاب في اإلسبلـ محجد

ىل يجػز لبذ السبلبذ الفزفاضة العخيزة كالبشصاؿ العخيس والقسراف الصػيمة العخيزة بحيث ال ترف 
 أو تذف؟ 

 ىل يجػز لبذ السبلبذ السمػنة أـ يجب االقترار عمى األلػاف الغامقة كاألسػد مثبل؟

 الجػاب: 
دتصاع واألخح باألحػط واألكثخ ستخًا ىحه قاعجة األصل في لباس السخأة ىػ التقػػ وتحخؼ الدتخ قجر الس

عامة تحكع السخأة في ستخىا أما التفريل فيػ أف لباس السخأة يشبغي أف يكػف فزفاضًا ساتخًا لجسيع بجنيا 
غيخ ضيق وال شاؼ وال معصخ وال يذبو لباس السشحخفات وليذ لباس شيخة أو أف يكػف زيشة في ذاتو يمفت 

 يفي البشصاؿ بالدتخ السصمػب ولػ كاف عخيزًا ألنو يرف حجع السخأة كسا أف المباس األنطار وبشاء عميو ال
 ذا األلػاف الفاقعة يمفت األنطار وقج يكػف زيشة في حج ذاتو. 

 

: ما حكع عسميات التجسيل السيدوثخابي  035الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ابة الذحـػ و التقذيخ لمػجو ؟و السػاد السالئة و البػتكذ و إذ

 الدؤاؿ:
 أنا شبيبة جمجية أود الدؤاؿ عغ بعس اإلجخاءات العبلجية أف كانت حبلؿ أو حخاـ مع ذكخ الجليل:

 السيدوثخابي )وىػ عبارة عغ حقغ مػاد تحت الجمج إلعادة الشزارة(. -1
 أو غيخىا(. السػاد السالئة ) وىي مػاد تحقغ تحت الجمج لشفخ الذفاه أو الخجود -2
 التقذيخ لمػجو. -3
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 البػتكذ ) ىػ ذيفاف لذل العزبلت مغ أجل إخفاء التجاعيج وذلظ لفتخة مؤقتة أربع أشيخ(. -4
 . اذابة الذحـػ عغ شخيق األمػاج فػؽ الرػتية أو السيدوثخابي -5

 الجػاب:
لسشيي عشو شخعًا وفزبًل عغ ذلظ ال شظ أف الحاالت األربع األولى ال تجػز شخعًا ألنيا مغ تغييخ خمق هللا ا

 فيشاؾ مشيا ما ىػ مغ قبيل الديشة السحـخ إضيارىا وىي في الشتيجة عسميات ليذ ليا ىجؼ إال التجسيل.
أما الحالة الخامدة فإف كاف ىشاؾ حاجة إلذابة الذحـػ كػجػد سسشة مفخشة فبل بأس وإف كانت لسجخد 

 التجسيل فحكسيا حكع ما سبق.

 

بيح أو الحكخ بثياب : ىل يجػز لي التد 036الفتػى  -المباس والديشة  -سعامبلت ال -الفتاوى 
 غيخ محتذسة ؟

 دؤاؿ: ال
أنا امخأة متدوجة وأوالدؼ صغار وأرتجؼ في السشدؿ ثيابا غيخ محتذسة بذكل عاـ خرػصا في أياـ الحخ 

شبخ أو أعسل في السشدؿ وأنا فيل يجػز لي التدبيح أو االستغفار أو أؼ ذكخ هلل تعالى في مشدلي وأنا أ
 أرتجؼ ىحه الثياب.

 الجػاب: 
 يجػز لظ ذلظ.
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زة لمخجل )الصػؽ و : ما حكع لبذ الف 037الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الببلؾ..... (؟

 الدؤاؿ: 
 ما حكع لبذ الفزة لمخجل )الصػؽ و الببلؾ..... (.

 الجػاب 
خجل كالخاتع وساعة اليج، أما التديغ بيا كالصػؽ والببلؾ فحخاـ ألنو مغ التذبو بالشداء الفزة عسػمًا مباحة لم 

السمعػف فاعمو وىل مغ شأف الذباب التديغ؟!!!! وىل يفكخ شاب ممتـد بجيشو بيحا األمخ رغع ما يحيط باألمة 
 السدمسة مغ محغ؟!!!!

 

عسمي قابمة قانػنية ىل يجػز لي :  038الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 مع وجػد أشباء يحزخوف الػالدة؟الكذف عغ ساقي أثشاء التػليج مع الع

 الدؤاؿ: 
زوجتي تختجؼ المباس الذخعي وبحكع عسميا كقابمة تػلج الشداء، فحراعييا يتعخضاف لؤلوساخ و بسا أنيا تػلج 

ليذ مغ الرحي أف تبق مختجية ليحه  في اليـػ أكثخ مغ خسدة و في نفذ الػقت ليذ مغ الشطافة بل
 األكساـ الستدخة بالجـ، ىل بإمكانيا لباس بحلة قريخة األكساـ مع العمع أف أشباء رجاؿ يحزخوف الػالدة ؟

 الجػاب:
 ال يجػز ليا ذلظ ولتبحث عغ حل آخخ.
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دمسة ة السخأة الس: ىل يجػز وضع صػر  039الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 عمى الفيذ بػؾ؟

 الدؤاؿ: 
ما حكع وضع السخأة السدمسة السمتدمة....وحرخًا أقػؿ السمتدمة صػرىا عمى البخوفايل أو في ألبػمات الفيذ 

 بػؾ، ومتى يجػز ومتى ال يجػز ؟؟؟؟؟!!!!!

 الجػاب:
 :ال يجػز لمسخأة السدمسة وضع صػرىا عمى الذبكة وذلظ ألسباب

ع ستخ الػجو فسغ قائل بالػجػب مصمقًا أو بالػجػب في حاؿ الفتشة أو بالدشية الفقياء مختمفػف في حك -ٔ
مصمقًا ولػ أف السخأة اختارت الخأؼ الفقيي القائل بدشية الشقاب فيحا ال يبخر ليا وضع صػرىا عمى الذبكة 

ؼ وقت كسا فيشاؾ فخؽ كبيخ بيغ أف يخاىا رجل في الذارع رؤية عابخة وأف تكػف صػرتيا متاحة لآلخخيغ بأ
 .يسكغ االحتفاظ بيا أما السخأة التي اختارت ستخ الػجو فسغ البجىي أف تحخص عمى ستخ وجييا 

في الفقو اإلسبلمي مبجأ يدسى سج الحرائع وال يخفى عمى عاقل أف وضع الرػر عمى الذبكة يؤدؼ إلى  -ٕ
 .الفتشة ومغ سج الحرائع أف نسشع ذلظ 

 .ؼ ومغ شأف السخأة السدمسة الحياء والدتخليذ ىشاؾ أؼ ضخورة ليحا الترخ  -ٖ

 

: ما ىػ الحجاب الذخعي لمسخأة الحي  040الفتػى  -المباس والديشة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ف تختجيو دوف أف تشقز مشو شيئا ؟يجب أ

 الدؤاؿ: 
ع والعياذ إال وقعت في اإلثما ىػ الحجاب الذخعي لمسخأة الحؼ يجب أف تختجيو دوف أف تشقز مشو شيئا و 

 ؟ باهلل
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 الجػاب:
 األوؿ : أف يكػف مدتػعبًا لجسيع بجنيا إال الػجو والكفيغ 

العمع في وجػب ستخىسا ، مع اتفاقيع عمى وجػب ستخىسا حيث غمب عمى الطغ حرػؿ  فقج اختمف أىل 
  عشج الكذف كسا ىػ الحاؿ في ىحا الدمغ ، وذلظ سجًا لحرائع الفداد وعػارض الفتغ .  الفتشة 

وعسػمًا ستخىسا أولى وال يشكخ عمى مغ كذفتيسا ومغ كذفتيسا يشبغي أف تتشبو أف الػجو ما تحرل بو 
 السػاجية فقط فيقترخ عميو وكحلظ الكفاف مغ الخسغيغ فحدب . 

 الثاني : أال يكػف زيشة في نفدو  
 لقػلو تعالى : بسعشى أال يكػف مديشًا بحيث يمفت إليو أنطار الخجاؿ ، 

  ُيْبِجيَغ ِزيَشَتُيغَّ ِإالَّ َما َضَيَخ ِمْشَيا َوْلَيْزِخْبَغ ِبُخُسِخِىغَّ َعَمى ُجُيػِبِيغَّ ﴾﴿ َواَل 
 الثالث : أف يكػف صفيقًا ال يذف

يتحقق بالذفاؼ . بل الذفاؼ يديج السخأة زيشة وفتشة ، قاؿ  ألف السقرػد مغ المباس ىػ الدتخ ، والدتخ ال 
 ملسو هيلع هللا ىلص : 

 ِنداء كاسيات عاريات مائبلت ُمسِيبلِت (()) 
 ] رواه مدمع [ 

 الخابع : أف يكػف فزفاضًا غيخ ضيق 
 ذلظ مغ الفداد ماال يخفى .  فإف الزيق يفرل حجع األعزاء والجدع ، وفي 

 الخامذ : أال يكػف مبخخًا أو مصيبًا 
 ظ . قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص :بالشيي عغ ذل ألف السخأة ال يجػز ليا أف تخخج متصيبة لػرود الخبخ 

 مغ ريحيا فيي زانية (( )) أيسا امخأة تعصخت فسخت عمى قػـ ليججوا  
 ] رواه أبػ داود التخمحؼ والشدائي [

 الدادس : أال يذبو لباس الخجاؿ  
 لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص :

 ((  بالخجاؿ مغ الشداء ، وال مغ تذبو بالشداء مغ الخجاؿ )) ليذ مشا مغ تذبو 
 ] رواه أحسج [

 الدابع : أال يذبو لباس الشداء الستفمتات  
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 مقاصج الذخيعة . قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص : لسا ثبت أف مخالفة أىل الكفخ وتخؾ التذبو بيع مغ 

 

 )) ومغ تذبو بقـػ فيػ مشيع ((  
 داود [ ] رواه أحسج وأبػ 

 شتيار بيغ الشاس .الثامغ : أال يكػف لباس شيخة وىػ كل ثػب يقرج بو اال
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 الفرل الثالث عذخ : الحجود و الكفارات و الجيات

: ما درجة الدنا التي تػجب  001الفتػى  -الحجود والكفارات والجيات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الحج ؟

 دؤاؿ: ال
 أود أف أسألظ عغ حجيث عغ الخسػؿ صمى هللا عميو و سمع.

ا جخيخ بغ حاـز عغ يعمى بغ حكيع عغ عكخمة عغ ابغ عباس أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لساعد حجثشا يديج أخبخن
 قبمت أو لسدت قاؿ ال قاؿ فشكتيا قاؿ نعع فأمخ بو فخجع.  بغ مالظ حيغ أتاه فأقخ عشجه بالدنا لعمظ

خمة عغ ابغ عباس أف حجثشا يحيى بغ آدـ حجثشا ابغ السبارؾ عغ معسخ عغ يحيى بغ أبي كثيخ عغ عك
رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لساعد حيغ قاؿ زنيت لعمظ غسدت أو قبمت أو نطخت إلييا قاؿ كأنو يخاؼ أف ال يجرؼ ما 

 الدنا. 
وفي حجيث آخخ يتكمع بيا الشبي عغ السباشخة أو السبلمدة أو السزاجعة ىل الدنا الحؼ يػجب الحج ىػ: 

 السعاشخة حتى دوف إدخاؿ أو أيبلج ؟ الجخػؿ ؟ اإليبلج ؟ أـ ىػ
و ىل مغ تػبة لمسحرغ الحؼ أقاـ عبلقة جشدية لسخة واحجة ) دوف دخػؿ( و مع مبلمدة حيث أنو نجـ عمى 

 ما فعل و وعج نفدو و هللا عمى عجـ العػدة ليحا العسل مخة ثانية. يخجى اإلفادة و لكع جديل الذكخ.

 الجػاب: 
 ج لمحجيث الرحيح ال يػجب حج الدنا إال اإليبل

))عغ ابغ مدعػد أف رجبل جاء إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ إني وججت امخأة في البدتاف فأصبت مشيا كل شيء 
غيخ أني لع أنكحيا فافعل بي ماشئت فقخأ عميو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وأقع الربلة "" شخفي الشيار وزلفا مغ الميل إف 

 ت "" (( الحدشات يحىبغ الديئا
 رواه الشدائي.

 أما عغ تػبة السحرغ ,فبل شيء يحػؿ بيغ السدمع والتػبة ميسا كاف الحنب 

َ َيْغِفُخ الح   ُنػَب َجِسيعًا ِإنَُّو ُىَػ ﴿ ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّحيَغ َأْسَخُفػا َعَمى َأْنُفِدِيْع ال َتْقَشُصػا ِمْغ َرْحَسِة َّللاَِّ ِإفَّ َّللاَّ
ِحيُع﴾اْلَغُفػُر ا  لخَّ
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 وقػلو 

 ﴿ِإفَّ َّللاََّ ال َيْغِفُخ َأْف ُيْذَخَؾ ِبِو َوَيْغِفُخ َما ُدوَف َذِلَظ ِلَسْغ َيَذاُء﴾

 

: ىل ىشالظ تشاسب شخدي  002الفتػى  -الحجود والكفارات والجيات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 بيغ الجية والكفارة في حػادث الديخ ؟

 دؤاؿ: ال
ث اصصجاـ بيغ سيارتيغ وكاف في الديارة السقابمة شخراف تػفي أحجىسا وندبة الخصأ إذا كاف قج وقع حاد

% 70% وعمى صاحب الديارة األخخػ 30حدب تقخيخ الذخشة والسخور عمى صاحب الديارة األولى 
فبالشدبة لمكفارة ىل يرـػ صاحب الديارة األولى شيخيغ كامميغ أـ حدب ندبة الخصأ كسا ىػ الحاؿ في 

 . الجية؟

 الجػاب: 
 تحجيج ندبة الخصأ لو عبلقة بالجية وليذ بالكفارة، والكفارة ال تتجدأ . 

 

: ىل يجػز قتل الدانية إذا  003الفتػى  -الحجود والكفارات والجيات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 كاف الداني اجبخىا عمى ذلظ ؟

 دؤاؿ: ال
 ؟ىل يجػز قتل الدانيو اذا كاف الداني اجبخىا عمى ذلظ 

 الجػاب: 
 ىحا مغ شأف القاضي والحاكع. 
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: ما عقػبة مغ يصأ زوجتو  004الفتػى  -الحجود والكفارات والجيات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 وىي حائس؟

 دؤاؿ: ال
 .ما عقػبة مغ يصأ زوجتو وىي حائس ؟ 

 الجػاب: 
 أتى أمخا محخما وعميو أف يترجؽ لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص 

 س عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحي يأتي إمخأتو وىي حائس يترجؽ بجيشار أو نرف ديشار (())روى ابغ عبا
 وأف يدتغفخ هللا وال يعػد لسثميا .. وقجر ديشار الحىب بأربع غخامات وربع . 

 

: ماذا يتختب عمى اإلنداف  005الفتػى  -الحجود والكفارات والجيات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 با عد وجل وخاصة إذا كاف خاشب وكاتب الكتاب؟إذا كفخ 

 دؤاؿ: ال
ىل إذا وقع شاب في الكفخ بسعشى سب الجيغ أو الخب وكاف خاشب )كاتب الكتاب( تربح خصيبتو مصمقة 
ويجب إعادة العقج مع انو استغفخ هللا وتاب فػرا مع العمع إف الخصيبة لع تكغ مػجػدة أثشاء الحادثة أـ غيخ 

 .الذخع بحلظ  ذلظ فسا حكع

 الجػاب: 
 تكفيو التػبة واالستغفار، والعقج صحيح .
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: إذا أتى الخجل زوجتو مغ  006الفتػى  -الحجود والكفارات والجيات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الخمف ، ىل تصمق ؟

 دؤاؿ: ال
 إذا أتى الخجل زوجتو مغ الجبخ، ىل تصمق ؟.

 الجػاب: 
داوما عميو فيفخؽ القاضي بيشيسا، وفعل ذلظ إثع كبيخ يرل إلى حج الكفخ ال تصمق إال إذا استسخءا ذلظ و 

 لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص

 ))مغ أتى حائزا أو امخأة في دبخىا فقج كفخ بسا أندؿ عمى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص (( 

 

ارة ذلظ : أرتكبت الدنا ما كف 007الفتػى  -الحجود والكفارات والجيات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 وىل مغ تػبة لي ؟

 دؤاؿ: ال
عشجؼ ضعف شجيج باتجاه الشداء و كاف لي خمػات كثيخة مع الشداء دوف ارتكاب الدنا حتى ابتبلني هللا بالدنا 
لسخة واحجة و أريج التػبة فسا كفارة الداني مع التػبة الشرػح أف شاء هللا وما ىػ عبلج ىحا الزعف مع العمع 

و أنشي أحاوؿ دائسا التسدظ باإلسبلـ بكافة الػسائل و االبتعاد عغ الحخاـ و لكغ ىحا و لؤلسف بأنشي متدوج 
الزعف يػدؼ بي بيغ الحيغ و الحيغ لمخمػة بإحجػ الشداء مع العمع باف ىحه الفتخات تتخاوح بيغ الدتة أشيخ 

مخات و أخاؼ أف  و الدشة ثع أعػد و اضعف و أنا أخاؼ و بعج ىحا الدنا لمسخة األولى أف يربح مخات و
 .يسيتشي هللا عمى ذلظ 
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 الجػاب: 
ال كفارة إال التػبة الشرػح بذخوشيا الثبلثة: اإل قبلع عغ الحنب فػرا، والشجـ واالستغفار ، والترسيع عمى 
عجـ العػدة، وإف مذكمتظ كسا ذكخت الخمػة واالختبلط فابتعج عغ ىحا ألف هللا تبارؾ وتعالى يقػؿ ) وال تقخبػا 

 لدنا ( وىػ ابتعاد عغ كل ما يػصل إليو. ا

 

: أتسشى أف تجيبشي عمى  008الفتػى  -الحجود والكفارات والجيات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الخجل الحي يأتي زوجتو مغ الخمف وكيف يكفخ عغ ذلظ وىل لو تػبة أـ ال وما ىػ عقابو ؟

  دؤاؿ : ال
مغ دبخىا وكيف يكفخ عغ ذلظ وىل لو تػبة أـ ال وما ىػ  أتسشى أف تجيبشي عمى الخجل الحؼ يأتي زوجتو

 عقابو ؟.

 الجػاب : 
ال كفارة لحلظ إال اإلقبلع عغ ذلظ والتػبة واالستغفار...وىػ أمخ محـخ بذجة ألحاديث صحيحة عغ الخسػؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلص : 

 ))إف الحي يأتي امخأتو في دبخىا ال يشطخ هللا إليو يـػ القيامة ((
 معػف مغ أتى امخأة في دبخىا (())م

 )) مغ أتى حائزا أو امخأة في دبخىا فقج كفخ بسا أندؿ عمى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص (( 
وإف استسخ الخجل عمى ذلظ وجب عمى السخأة أف تصمب مغ القاضي شبلقيا مشو، وإال كانت شخيكة لو في 

 اإلثع. 
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عي لمسخأة : ما الحكع الذخ  009الفتػى  -الجيات الحجود والكفارات و  -السعامبلت  -الفتاوى 
 التي تخفس فخاش زوجيا؟

 دؤاؿ: ال
زوجتي تخفس شمبي في الفخاش حتى و لػ شمبتيا ليمة الجسعة كي نتحرل عمى األجخ و كحا أجخ الغدل و 
 تدتيدغ بالسػضػع و وصل الػضع إلى أنشي أنا الحؼ أصبحت ال أستصيع أف أشمبيا خذية رفزيا و كأنشي
أشمب شيء مدتحيل ليذ لي فيو حق عمسا أنشا نعير في ببلد الغخب ببلد الفتغ و االختبلط و االنحبلؿ 

 فيل ىحا يعتبخ سيئة أو أثع أو مغ الكبائخ بالشدبة لمدوجة الخجاء أف تشرحػىا وشكخا لكع. 

 الجػاب: 
 عقػبة شجيجة وىي المعغ الحؼ ال ال شظ أف ىحا االمتشاع مغ الدوجة محـخ أشج التحخيع وقج رتب عميو ملسو هيلع هللا ىلص

 يكػف إال عمى اقتخاؼ إثع عطيع، ففي الحجيث الرحيح الحؼ أورده اإلماـ البخارؼ وغيخه. 
ُجُل اْمَخَأَتُو ِإَلى ِفَخاِشِو َفَأَبْت َفَباَت  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَذا َدَعا الخَّ َف َعَمْيَيا َلَعَشْتَيا َغْزَبا))َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ

 اْلَسبَلِئَكُة َحتَّى ُتْرِبَح.((

 

: ما حكع السختج في اإلسبلـ  010الفتػى  -الحجود والكفارات والجيات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ، ومتى يشفح ىحا الحكع ؟

 دؤاؿ: ال
ى إلى اإلسبلـ و حيشسا يدمع لساذا في ديغ اإلسبلـ نخػ أف حكع السختج ىػ القتل ؟ لساذا عشجما كاف كافخا يجع

 يقتل إذا ارتج.

 الجػاب: 
السختج يقتل ألنو يجخل إلى السدمسيغ فيأخح أسخارىع ويتريج مػاقع الزعف عشجىع ثع يخخج لئلساءة إلييع 

 .ويشبغي أف نعخؼ متى يشفح ىحا الحج الحؼ لػ قخأت شخوشو فقيًا لػججتو أنو صعب لمغاية تشفيحه 
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ػات ويذخح لو اإلسبلـ ويجاب عغ تداؤالتو ويكفيو بعجىا أف يقػؿ بمدانو إنو عاد إلى فإنو يدتتاب ويسيل سش
اإلسبلـ ليشجػ مغ القتل أما إف خخج إلى األعجاء وبجأ بحخب السدمسيغ فقج أصبح القتل حجًا لو عمى تخكو 

 اإلسبلـ ومفارقتو الجساعة. 

 

: رجل واقع زوجتو في  011فتػى ال -الحجود والكفارات والجيات  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ظ وىل عمى الدوجة كفارة أيزًا ؟رمزاف أكثخ مغ مخة ما حكع الذخع في ذل

 دؤاؿ: ال
 60رجل متدوج وقع عمى زوجتو أثشاء نيار رمزاف العاـ الساضي ثع استفدخ عغ رأؼ الذخع و أشعع 

خة أخخػ في رمزاف الفائت ىحا مدكيشًا، عمى الخغع مغ قجرتو عمى الرياـ . غيخ أنو وقع عمى زوجتو م
العاـ ) و يبجو مغ الحجيث الحؼ جخػ معو أنو وقع أكثخ مغ مخة عمى زوجتو في رمزاف الفائت( و مغ ثع 

مدكيشًا أـ ماذا ؟ الخجاء بياف الحكع الذخعي مغ ذلظ األمخ و  60جاء ليدتفدخ ىل عميو أف يصعع أيزًا 
 عمسًا بأنيا لع تسانع فعل ذلظ . بياف ىل عمى الدوجة أيزًا الرياـ أو الجفع

 الجػاب: 
اليرح اإلشعاـ ما داـ يقػػ عمى الرياـ ...وعميو عغ كل جساع كفارة...وليذ عمى السخأة كفارة وإف كانت 
لع تسانع ...ولكششي اصخ عمى أمخ لكثخة تكخر ىحه الحػادث، وىػ ىل الخجل الحؼ فعل ىحا غمبتو الذيػة 

يعطع حخمات هللا واليمقي ليا باال...فيعيجىا مخات ثع يخصخ ببالو أف يدأؿ ؟ فإف مخة...أـ أنو رقيق الجيغ ال
كانت الثانية فيػ بحاجة إلى معالجة تجيشو وإيسانو قبل معاجة خصأ ارتكبو...وال أضغ مدمسا يخاؼ هللا 

 ويحخص عمى شاعتو يجيل حكع الجساع في رمزاف ...! 
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: ىل يقبل هللا عدوجل تػبة  012الفتػى  -ارات والجيات الحجود والكف –السعامبلت  -الفتاوى 
 ا لع يقاـ عميو الحج؟العبج إذ

 دؤاؿ: ال
ىل يقبل هللا التػبة مغ عبجه دوف إقامة الحج عميو مثبل الداني إذا تاب و لع يقاـ عميو الحج ىل يقبل هللا تػبتو 

 و كحلظ الدارؽ و القاذؼ؟

 الجػاب: 
 ة وإنسا ىي لمدجخ فقج يقاـ الحج وال يتػب العبج وقج يتػب وال يقاـ الحج.الحجود ال عبلقة ليا بالتػب
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 الفرل الخابع عذخ : أحكاـ ممظ اليسيغ

: أريج تػضيح مدألة اليسيغ  001الفتػى  -أحكاـ ممظ اليسيغ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 والعبػدية؟

 دؤاؿ: ال
وممظ اليسيغ و أرجػ السعحرة ألف كل شيء مختمط في نفدي، لساذا لع تخاودني أسئمة كثيخة حػؿ العبػدية 

 يتدوج الخسػؿ صمى هللا عميو و سمع مارية القبصية ؟ ولساذا حمل اإلسبلـ وشأ ممظ اليسيغ مغ غيخ عقج ؟
 ولع ىي تختخ معاشخىا كسا قبمت الدوجة و وافقت ؟ 

 آلونة األخيخة عغ وفاة العجيج مغ الربيةو ماذا إذا كانت الجارية صغيخة ؟ فقج سسعت كثيخا في ا
 السغتربات بدبب نديف دمػؼ حاد . وماذا إذا حسمت الجارية صغيخة ؟ وقج ال تكػف مدتعجة لئلنجاب ..

ولساذا لع يحـخ اإلسبلـ العبػدية و أبقى الخجمة ؟ أليذ كل ابغ آدـ هلل عد وجل وعبجه ؟ فكيف يريخ العبج 
عير حخا ؟ وكيف لمرحابة أف يأسخوا امخأة و يغتشسػىا في الحخب ثع يأتػىا ممظ أو شيئ أال يحق لو أف ي

غربا عشيا؟ أال تخػ أف ىحا يشافي السغدػ مغ الدواج ؟ يأتييا ما شاء و قج يحخرىا و قج فقجت عحريتيا ؟ 
حه ربسا تكػف أفكخؼ ىحه خاشئة و أستغفخ هللا إذا قمت ما يغزبو. أرجػا مغ حزختكع اإلجابة عمى كل ى

 األسئمة و التػسع قجر اإلمكاف في ىحا السػضػع لفظ قمبي مغ الحيخة التي تشتابو .

 الجػاب : 
 أواًل : 

أنرحظ يأخي أف تبجأ بتسكيغ إيسانظ وإقامتو عمى نرػص الػحييغ باالستدبلـ الكامل ليسا...وستخػ بعج 
ظ ما أثخ عغ بعس الرحابة ) إنجاز تمظ السيسة غياب تمظ الذكػؾ مغ نفدظ وعقمظ . يؤيج ما أقػلو ل

أوتيشا اإليساف قبل القخآف، أما أنتع فأوتيتع القخآف قبل اإليساف ( . والقخاءات والسصالعات الجيشية، وحتى حزػر 
الجروس إف لع يدتػعبو اإليساف والعقيجة يبقى مساحكات عقمية، ومقػالت ججلية تذغل نفذ صاحبيا وعقمو 

 وتػرده السػارد . 
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  ثانيًا :
ممظ اليسيغ امخأة أسخت في الحخب أو كاف أمخىا بيعًا وشخاء وىحا غيخ مػجػد اآلف لقج جاء اإلسبلـ فػجج 
نطاـ العبػدية قائسًا بيغ الشاس وىػ يذكل ثخوة اقترادية عشج كل مغ يسمظ عبيجًا كسا أف ىشاؾ تفمتًا ببل 

مغ الحكسة إلغاء ىحا الشطاـ بل احتػاؤه  حجود في التعامل مع الشداء بذكل عاـ فزبًل عغ اإلماء ولع يكغ
حتى يتبلشى شيئًا فذيئًا وىحا ما حرل فعبًل فالعبج الحؼ عشجؾ يشبغي أف تعاممو كسا تعامل نفدظ تمبدو مسا 
تمبذ وتصعسو مسا تأكل وتعيشو إذا كمفتو شيئًا فأيغ العبػدية في ذلظ ؟!! وممظ اليسيغ زوجة لظ تعامل أرقى 

أصبحت أـ ولج وأخحت حقػقيا ثع إف ىحا العبج أصبح يتخبى في بيت إسبلمي ويخػ مغ  معاممة فإذا أنجبت
كخيع الذسائل ما يجفعو إلى اإلسبلـ ثع إف األحاديث الذخيفة نجبت إلى إعتاؽ العبيج وجعمت عمى ذلظ أجخًا 

ف يمغي ىحا الشطاـ كبيخًا وقج سجل التاريخ آالؼ الحاالت التي تع فييا إعتاؽ العبيج ، واستصاع اإلسبلـ أ
 بذكل تجريجي عغ شخيق تقميز السجاخل لمعبػدية وتػسيع مخارج اإلعتاؽ . 

 

: ىل يسكغ اعتبار مدمسة مصمقة  002الفتػى  -أحكاـ ممظ اليسيغ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 جاءت إلى الببلد عمى اسسي عمى أنيا مسا ممكت إيسانشا؟

 دؤاؿ: ال
جاءت إلى الببلد عمى اسسي لتقزي بزعة سشػات لسداعجة الػالجيغ عمى ىل يسكغ اعتبار مدمسة مصمقة 

 أنيا مسا ممكت إيسانشا، أو عمى األقل مجاعبتيا حيث أنيا تبجؼ رغبتيا لحلظ .

 الجػاب: 
 ال يجػز ذلظ أبجا وىػ مغ الدنا . 
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 الفرل الخامذ عذخ : أنػاع الميػ

 : ما حكع لعبة الذصخنج ؟ 001ى الفتػ  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع لعبة الذصخنج ؟.

 الجػاب: 
 ليدت حخاما إف لع تذغل عسا ىػ نافع.

 

شتخكات مغ أجل الفخؽ : ما ىػ حكع دفع إ 002الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الخياضية ؟

  دؤاؿ : ال
القجـ وغيخىا مغ األلعاب الخياضية، ولكي يذتخؾ أؼ فخيق مغ  في بمجتشا يقاـ دورؼ لؤلحياء الذعبية في كخة

الفخؽ يتختب عميو دفع مبمغًا رمديًا مغ الساؿ لقاء اشتخاكو في الجورؼ، ويقـػ السشطسػف ليحا الجورؼ بجسع 
االشتخاكات وصخفيا في تشطيع ىحا الجورؼ مغ أجػر مبلعب وحكاـ وكسا يذتخوف مغ ىحه االشتخاكات 

ي تقجـ لمفخؽ الفائدة بالسخاتب األولى، وشبعًا ىشاؾ تسييد مغ حيث الجائدة السقجمة لمفخيق األوؿ الجػائد الت
 عشيا لمفخيق الثاني أو الثالث و غيخىا مغ الجػائد.

 ىل في ىحا الذكل مغ الجوريات مخالفة شخعية تحتشػع مغ السقامخة أو غيخىا ؟
نيع ال يذاركػف بغاية الجػائد ىحا مغ ناحية ومغ ناحية أخخػ مع العمع أنو عشجما ندأؿ السذاركيغ يتعممػف بأ

 السبالغ السجفػعة رمدية ججًا، وأنيع لػ أرادوا استئجار ممعب ودفع أجػر حكاـ لجفعػا أكثخ مغ ذلظ بكثيخ. 

 الجػاب : 
 ال مذكمة في ذلظ. 
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ات الجولية لكخة السباري: ما حكع مذاىجة  003الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 القجـ ؟

 دؤاؿ:ال
كأس العالع عمى األبػاب بجأت الجساىيخ العخبية تديغ سياراتيا و شخفاتيا بأعبلـ الفخؽ التي تذجعيا، الحسج 

 هلل أنا معافى مغ ىحا، و لكغ سؤالي:
خج عمى أنو ىشاؾ يكػف لقاءات حساسية في الجورة كمقاء األرجشتيغ و ىػلشجا إذا حزخت ىحه األلعاب ألتف

فشػف المعب دوف التعرب لفخيق ىل آثع عمى ذلظ، و أنتع تذجعػف الخياضة عمى أف ال ُتَتخح ديشا و الدبلـ 
 عميكع.

 الجػاب: 
الخياضة حيشسا تخالصيا السعاصي ككذف العػرات، والػالء والبخاء مغ دوف مدػغ، وحيشسا تربح ديشا يجيغ 

 23/6/2006ع خصبة الجسعة عمى اإلنتخنيت يـػ الجسعة فيبو الشاس فيي بعيجة عغ اىتساـ السؤمغ، وشال
 فيي عغ الخياضة إف شاء هللا تعالى.

 

اؿ السػسيقى : ما حكع مخافقة استعس 004الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لؤلعساؿ التجارية ؟

  دؤاؿ: ال
واألعساؿ التي  ة عغ السرشعشعو يعخض الدي دؼ نبحأنا عسمت سي دؼ دعاية ألحج األصجقاء عغ مر

يقجميا وبعس الرػر عغ السذاريع التي قاـ بيا السرشع وىحا العخض يكػف برػرة حخكية .... ولقج 
وضعت خمفية مػسيقية تخافق ىحا العخض تبجأ مع بجاية العخض وىحه الخمفية الرػتية ىي عبارة عغ أداء 

 .ىحا مباح أـ أنو محطػر وال يجػز فيل عسمي ، صػتي لجػقة باإلضافة إلى مػسيقا مخافقة 
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 الجػاب: 
 السعازؼ )السػسيقى ( بكل أشكاليا حخاـ وال يشبغي لمسدمع الستبع سساعيا أو إسساعيا .

 

:كيف أستصيع مسارسة الخياضة في مكاف  005الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 والشػادي كميا ال تمتـد بحلظ ؟ محتذع

 دؤاؿ: ال
أستصيع مسارسة الخياضة في مكاف محتذع مع العمع أنو يػجج في دمذق عجد مغ الشػادؼ لكغ ليدت  كيف

جسيعيا محتذسة بسعشى أنو يػجج أناس ال يمتدمػف بالمباس الذخعي الداتخ لمعػرة , والخياضة ليا فػائج كثيخة 
 ججا باإلضافة إلى ملء أوقات الفخاغ بذيء يخضي هللا.

 الجػاب: 
ياضتظ في بيتظ ,أو في مكاف مدتػر مع صحبة خيخة مغ نداء ممتدمات محتذسات ,قجر الستاح تسارسيغ ر 

 والسسكغ.وال تقخبي تمظ األماكغ فتخدخؼ مغ ديشظ أكثخ مغ كدبظ لجنياؾ.

 

: ما حكع األناشيج اإلسبلمية في اإلسبلـ  006الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ية السدسػحة ؟ىي االآلت السػسيقوما 

 دؤاؿ: ال
 السحخمة. اإلسبلـ وما ىي اآلالت السػسيقيةما حكع األناشيج اإلسبلمية في 

 الجػاب: 
األناشيج اإلسبلمية إف سمست مغ معاف ال تدتقيع عقيجة وديشا ,وارتفعت عغ اإلسفاؼ معشى وأداء , ومغ 

 .وىحا مبلحع وكثيخ اني اليابصة ,اإلسفاؼ في األداء أف تقجـ عمى أنغاـ وألحاف األغ
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التأكيج الذجيج  ولع تراحبيا السعازؼ )وىي اآلالت السػسيقية بكل أنػاعيا ( فبل بأس بيا إف شاء هللا.مع 
عمى أنيا ليدت قخبة إلى هللا ,وال يؤجخ مؤدوىا وال سامعػىا ,إذ أنيا باب مغ أبػاب الميػ السباح الحؼ يصخد 

إباحتيا وكػنيا ليػا مباحا وليدت قخبة إلى هللا ,إقخار الشبي صمى  الدأـ ويشذط اليسة بعج عسل جاد. ودليل
هللا عميو وسمع ,حادؼ اإلبل أنجذة عمى حجائو وقػلو لو )وعغ أنذ، قاؿ: كاف لمشبي حاد يقاؿ لو: أنجذة، 

ادة: يعشي ضعفة وكاف حدغ الرػت. فقاؿ لو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: "" رويجؾ يا أنجذة ال تكدخ القػاريخ "". قاؿ قت
 .الشداء (. متفق عميو

أما اآلالت السػسيقية فكميا محخمة دوف استثشاء إال الجؼ فقج أبيح لمشداء فقط ,وفي مشاسبات الفخح كالعخس 
 .والعيج 

فعغ عائذة قالت: إف أبا بكخ دخل عمييا وعشجىا جاريتاف في أياـ مشى تجففاف وتزخباف، وفي رواية: تغشياف 
 نرار يـػ بعاث، والشبي ملسو هيلع هللا ىلص متغر بثػبو، فانتيخىسا أبػ بكخ، فكذف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عغ وجيو فقاؿ: بسا تقاولت األ

 )) دعيسا يا أبا بكخ فإنيا أياـ عيج وفي رواية: يا أبا بكخ إف لكل قـػ عيجا وىحا عيجنا ((
 ) متفق عميو (

األنرار، فقاؿ نبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص: يا عائذة! ما كاف معكع ليػ، فإف وعغ عائذة أنيا زفت امخأة إلى رجل مغ  
 األنرار يعجبيع الميػ ؟ 
 وفي رواية بمفع:

 فقاؿ

)) فيل بعثتع معيا جارية تزخب بالجؼ وتغشي ؟ قمت: ماذا تقػؿ ؟ قاؿ: تقػؿ:أتيشاكع أتيشاكع فحيػنا 
 نحييكع..........((

 غيخىسا() أخخجو البخارؼ والحاكع و 

 وهللا أعمع. 
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 سؤاؿ حػؿ فتح مقيى لؤلنتخنيت ؟ : 007الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
سشة ولع يججوا عسبًل ) مشاسبا(  25لجؼ قخيب أعصاه هللا ديشا وماال ال بأس بيسا، ولو ولجاف أعسارىع فػؽ أؿ 

التي أصبحت لؤللعاب غالبا ( وعشجما عمع األب أنيا لؤللعاب  إلى اآلف رغب أحج ولجيو بفتح مقيى إنتخنت)
 غالبا , رفس تبشي السذخوع وقاؿ لو ىحا العسل حخاـ وال يجػز. أرجػ التفزل بخأؼ الجيغ في ىحه السدألة ؟.

 الجػاب: 
 الخأؼ ما رأػ الػالج , فسثل ىحه السقيى , إف لع نقل أنيا تحـخ لحاتيا , فإنيا تحـخ لسا يأتي:

 ػ ليػ ال شائل تحتو. 1
 ػ إضاعة أوقات الذباب , واستيبلؾ شاقاتيع في ما ال غشاء فيو. 2
ػسا يخافق اجتساع الذباب مغ عػائج ضارة كالتجخيغ وغيخه....وأحاديث غيخ مشزبصة , لفقجاف السػجو  3

 والشاصح.
 ػ تبجيج أمػاؿ الذباب دوف مخدود نافع ليع ولمػشغ. 4

 

ألصػؿ الرحيحة لمعخس : ما ىي ا 008الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 اإلسبلمي ؟

 دؤاؿ: ال
في فرل الريف تكثخ األعخاس ونتيجة التقاليج والعادات نبلحع بعس السطاىخ الغخيبة: حفبلت مختمصة -
 والئع .ما ىي األصػؿ الرحيحة لمعخس اإلسبلمي ؟ -غشاء ورقز  -

 الجػاب: 
 في الدواج اإلسبلـ، لتحقيق أمخ إعبلف الدواج وإشياره بيغ الشاس، لقػلو ملسو هيلع هللا ىلصحفل العخس مصمب شخعي 

 )أعمشػا الشكاح ( والحؼ يقـػ بيحا الحفل الشداء فقط، ضسغ الزػابط الذخعية اآلتية:
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 ػ عجـ اختبلط الشداء بالخجاؿ إشبلقا . 1
 شيغ ومعخفة الحجود الذخعية لحلظ .ػ عجـ تيتظ الشداء بالمباس وتفحذيغ فيو حتى فيسا بي2
ػ خمػ الحفل مغ األغاني الساجشة والسػسيقى بكل أشكاليا، وقج أذف الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص لمشداء بميػ مباح في حفل  3

 لعخس وىػ الزخب بالجؼ مع الغشاء السمتـد .
 فعغ عائذة أنيا زفت امخأة إلى رجل مغ األنرار، فقاؿ نبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ))يا عائذة! ما كاف معكع ليػ، فإف األنرار يعجبيع الميػ ؟ (( 
وقج فدخ العمساء الميػ السحكػر بالجؼ والغشاء، بقخيشة أحاديث أخخػ، كقػلو ملسو هيلع هللا ىلص لعائذة في رواية صحيحة 

 )فيل بعثتع معيا جارية تزخب بالجؼ وتغشي ؟ قمت: ماذا تقػؿ ؟ قاؿ: تقػؿ:
لحشصة الدسخاء ما سسشت كْع أتيشاكع فحيػنا نحييكع ... لػال الحىب األحسخ ما حمت بػاديكع ... لػال اأتيشا
ومغ حكع ذلظ كمو إضفاء جػ مغ الفخح والبيجة عمى مشاسبة الدواج، وتمبية حاجة فصخية لجػ  عحاريكع

ا عغ فعل الجاىميغ أو الشداء في مثل تمظ السشاسبات السفخحة بعج حرخىا في إشار شخعي مباح، يسيدى
الستحمميغ مغ الجيغ وضػابصو، والتسيد أصل في الجيغ، كػسا أف الميػ السباح يفخؽ بيغ الدواج الذخعي الحؼ 
ىػ مغ سشغ السخسميغ ومغ شخع اإلسبلـ، والدنا والدفاح، عياذا باهلل، المحيغ يجخياف في الطبلـ والخفاء 

 والرست . 
 يقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 فرل ما بيغ الحبلؿ والحخاـ الرػت بالجؼ(()) 
 .والحجيث في ىحا الذأف يصػؿ، ولعمو يكفيظ السخترخ السفيج، والسؤلفات في ذلظ كثيخة 
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ذخع في مذاىجة التمفاز : ما رأي ال 009الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ؟عسػماً 

 دؤاؿ: ال
ػما وبكل ما يعخض بو مغ مدمدبلت وافبلـ عخبية واجشبية ومغ بخامج ما رأؼ الذخع في مذاىجة التمفاز عس

مختمفة بسا فييا نذخات االخبار والسحيعات السبمغات في زيشتيغ... وما رأؼ الذخع في مذاىجة افبلـ االغخاء 
 .بحزػر الدوجة وبجوف حزػرىا باعتباره كسقجمات لمجساع مع زوجو 

 الجػاب: 
 ة ما يشفع وما ال يخالف الجيغ واألخبلؽ مغ البخامج أما أفبلـ اإلغخاء فبل تجػز.أما التمفديػف فتجػز مذاىج

 

 ـ ؟: كيف يكػف العخس في اإلسبل 010الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 

  دؤاؿ: ال
 ؟  ال أريج أف أشيل عمى فزيمتكع , و لحلظ أتػجو إليظ بالدؤاؿ مباشخة , كيف يكػف العخس في اإلسبلـ

 الجػاب: 
لكي يكػف إسبلميا يجب أف يكػف خاليا مسا حـخ هللا: كاالختبلط بيغ الجشديغ ، والسػسيقى والغشاء ، والتعخؼ 

 في المباس والتداىل في الحجاب..... 
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 ؟الديخات الميمية في لعب الذجة: ما حكع  011الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ:ال
سشة وزوجي معتاد عمى الديخ مع أصجقائو كل ليمة حتى مشترف الميل ال يسشعو بخد وال  14ي مشح حػال

حخ. ال لسشاقذة أمخ حيػؼ وال لفائجة ديشية أو دنيػية وإنسا مغ أجل إضاعة الػقت ولعب )الذجة ( فقط ! ولع 
ؼ في ذلظ فدوجات أتخؾ وسيمة وال شخيقة لسشعو مغ الحىاب مغ وقتيا إلى اآلف دوف فائجة ولدت وحج

أصجقائو مغ معارفي وحاولغ مثمي أيزا ولكغ دوف فائجة.وقج وصمت أمػرنا أكثخ مغ مخة إلى الصبلؽ بدبب 
ىحا السػضػع. أوالدنا أصبحػا شبابا اآلف وىػ غافل عشيع وقج أصبح ججا ولكغ ىحه العادة الخبيثة ما زالت 

فمعل زوجي إف عمع بكخاىيتيا أو حخمتيا عغ شخيق  تبلزمو. أريج أف أعخؼ ما حكع ىحه الديخات في الذخع
فتػػ أف يستشع عشيا خرػصا أنو ورفاقو متجيشػف ويحافطػف عمى صبلتيع ومعخوفػف بأخبلقيع الحدشة وال 
يشقريع إال اإلقبلع عغ ىحه العادة الديئة.برخاحة لقج تعبت مغ كػني أبا وأما فيػ نيارا في عسمو وليبل في 

 ؟؟؟؟ سيخه فساذا أفعل ؟

 الجػاب: 
 ىحه الديخات أقل ما يقاؿ فييا الكخاىة وقج تكػف حخاما.

 

يل : لجي محل انتخنيت في احجى السجف ف 012الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ىحا العسل مباح ؟

 دؤاؿ: ال
امشع مغ يقـػ بفتح  عشجؼ محل انتخنت في مشصقة البخامكة ويختاده الكثيخ مغ الشاس وأنا دائسا أحاوؿ أف

مػاقع إباحية واشخدىع ولكغ ىشالظ شباب وفتيات يقػمػف بفتح بخيجىع مع أصجقاءىع عبخ السدشجخ وبجوف 
فائجة تخجى لداعات شػاؿ مع العمع اف ىشاؾ مغ يقـػ باالستفادة مغ االنتخنت لبحػثو وشيء آخخ اف 

ر وأنا ال استصيع ايقافيا مع رفزي ليا. فيل رزقي السػسيقا واألغاني شمبًا مغ الدبائغ ال تتػقف شػاؿ الشيا
 حخاـ ؟ .
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أنا أريج أف أفيج اإلسبلـ عغ شخيق محّمي فيل تشرحشي بذيء أو ىل لجيكع أؼ شيء تخيجوف نذخه عغ  -2
 شخيق االنتخنت استصيع أف أضعو عشجؼ عمى األجيدة في السحل لكي يدتفيج الشاس والسدمسػف مشو؟ . 

 الجػاب: 
 تبحث عغ عسل أكثخ التداما مغ عسمظ الحالي .  األولى أف

 

يو : أريج افتتاح مقيى انتخنيت ىل ىحا ف 013الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 شبية كسا سسعت أو البأس بو ؟

 دؤاؿ: ال
 أريج افتتاح مقيى انتخنيت ىل ىحا فيو شبية كسا سسعت أـ البأس بو؟

 الجػاب: 
 .انية الجخػؿ عمى السػاقع السحخمةعة أوقات الذباب واشتغاليع بسا اليشفع، فزبل عغ إمكنعع فيو شبية إضا

 

ؾ بسدابقة عبخ رسائل : ما حكع االشتخا 014الفتػػ  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوػ 
 السػبايل ؟

 دؤاؿ: ال
جابة عميو ثع يتع اختيار الفائد ما حكع االشتخاؾ بسدابقة عبخ رسائل السػبايل بعخض سؤاؿ عمى التمفاز واإل

 عبخ القخعة إف كاف الفػز بسجخد اإلجابة عمى الدؤاؿ يفػز الستدابق بيجية فيل ىحا جائد ؟.

 الجػاب: 
جائد، ولكغ السدمع الحق أكبخ مغ أف تدتيػيو ىحه التخىات و عشجه مغ اليسـػ الكبخػ مايذغمو عغ ذلظ. 

 بتكثيخ السكالسات...!  وليعمع أف شخح ذلظ غايتو انتفاع الذخكة
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 ع كر وتخبية الحساـ مع الجليل ؟: ما حك 015الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع كر وتخبية الحساـ مع الجليل ؟. 

 الجػاب: 
 وما الفائجة مغ ذلظ سػػ إضاعة الػقت، وإزعاج الجػار وكذف عػرات بيػتيع وبالتالي فيػ باشل. 

 

بيغ الدساع واالستساع : ما الفخؽ  016الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -لفتاوى ا
 لؤلغاني ؟

 دؤاؿ: ال
سشة تبت عغ سساع األغاني ولكغ أخػاتي السخاىقات دائسا يفتحغ التمفاز عمى  16أنا فتاة مخاىقة عسخؼ 

ألغاني مع العمع أف بيتشا صغيخ األغاني برػت عالي ججا فساذا افعل ىل اخخج مغ الغخفة السػجػد فييا ا
مع أنشي نرحتيغ ودعػتيغ إلى التػبة أكثخ مغ مخة ولكغ يتكبخف ويدسعاني كبلـ مدعج ويئدت مغ مشيغ 
فمع اعج ادعػىغ إلى التػبة وأمي وأبي ال يدألػف إذا سسعشا وأخاؼ غجا أف احغ لبلغاني وارجع ليغ وأنا تبت 

 الي ولكغ أخاؼ أف ارجع فساذا افعل ؟ .مغ شيخيغ ومرسع ما ارجع في الػقت الح

 الجػاب: 
حاولي أف ترخفي اىتسامظ عسا تدسعيغ، فالعمساء يسيدوف بيغ الدساع واالستساع، فاألوؿ قيخؼ ببل نية كسغ 

 يديخ في الصخيق ويجخل أذنيو صػت األغاني وىػ يكخه، والثاني إرادؼ بشية وترسيع . 
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: ما حكع اقتشاء ما يعخؼ بالفزائيات  017الفتػى  -ػ أنػاع المي -السعامبلت  -الفتاوى 
 األخيخة قشػات إسبلمية متخررة ؟)الجش( عمسا بأنو ضيخت في اآلونة 

 دؤاؿ: ال
 ؟.نة األخيخة قشػات إسبلمية متخررةما حكع اقتشاء ما يعخؼ بالفزائيات )الجش( عمسا بأنو ضيخت في اآلو 

 الجػاب: 
ـ في الخيخ أو في الذخ، لكغ إف غمب عمى ضشظ أنو سيدتخجـ في غيخ ىػ سبلح ذو حجيغ يسكغ أف يدتخج

الخيخ أو كاف في بيتظ أوالد أو شباب فبل يجػز لظ أف تقتشيو سجًا لباب الفتشة وألف درء السفاسج مقجـ عمى 
 جمب السرالح. 

 

: ىل يجػز حزػر حفل يقجـ فيو  018الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 خوبات الخوحية ولحع الخشديخ ؟السذ

 دؤاؿ: ال
أنا أحزخ الجكتػراه في ألسانيا دعاني األستاذ السذخؼ إلى حفمة بديصة في بيتو تزع عجة أشخاص لتػديع 
أحج الصبلب الحؼ أنيى دراستو و سيعػد إلى بمجه ذىبت إلى الحفمة وكاف فييا لحع خشديخ و مذخوبات 

 الخزار و لع أشخب الكحػؿ و بيشت ليع أف ىحا غيخ مدسػح بو في كحػلية فيحا ىػ عخفيع , لع آكل إال
الجيغ و لع يكغ ىشاؾ غيبة و ال فحر وكاف في الجمدة زمبلء و زميبلت لشا في الجراسة ىل يػجج خصأ فيسا 
فعمت و ىل يجػز فعل ذلظ مع االلتداـ بعجـ فعل ما يفعمػه مغ محخمات لشقػؿ بأنشا لدشا مشغمقيغ عمى أنفدشا 

 و ال نحدغ السعاممة كسا يعتبخونشا ؟.

 الجػاب: 
، والسجامبلت االجتساعية ال تكػف عمى حداب  ال يجػز لمسدمع أف يحزخ مشاسبة يجار فييا شخاب محـخ

 الجيغ. 
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 : ىل التمفاز جيج أـ ال وىل تشرحػف بو؟ 019الفتػى  -أنػاع الميػ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ال وىل تشرحػف بو؟ ىل التمفاز جيج أـ 

 الجػاب : 
الجياز ليذ لو عبلقة بالحكع الذخعي إشبلقًا، ما في الجياز، ما حكع ىحا الكأس وىل تشرحشا باقتشائو أـ 
عجـ اقتشاءه ؟ ىحا كأس إف وضع فيو الخسخ أنرح بعجـ اقتشائو وإف وضع فيو الذخاب المحيح أنرح باقتشائو، 

يا تفمت وفييا دعػًة إلى اإلباحية وفييا دعػًة إلى االنحبلؿ وفييا دعػًة إلى أما حيشسا يغمب عمى البخامج أف في
 البعج عغ هللا عد وجل عشجئح يكػف ىحا الجياز خصيخًا في البيت.
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 الفرل الدادس عذخ : االحتفاالت الجيشية

بػي : ما حكع االحتفاؿ بالسػلج الش 001الفتػى  -االحتفاالت الجيشية  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الذخيف سيجنا دمحم ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع االحتفاؿ بالسػلج الشبػؼ الذخيف سيجنا دمحم ؟.

 الجػاب: 
 راجع السػقع ففيو أكثخ مغ كبلـ عغ ذلظ السػضػع.

 

: ىل يجػز أقامت االحتفاالت بسػلج  002الفتػى  -االحتفاالت الجيشية  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الشبي وحفبلت أعياد السيبلد؟

 دؤاؿ: ال
ىل يجػز أقامت االحتفاالت بسػلج الشبي وحفبلت أعياد السيبلد ألف ىشاؾ بعس السذايخ يقػلػف إنيا بجعة 

 وأعياد السيبلد يقػلػف فييا تقميج لمكفار ؟ 

 الجػاب: 
 تعخيف الشاس بخسػؿ هللا، والحجيث عغ شسائمو، وكساالتو وعمى مجػ العاـ جدء مغ الجعػة إلى هللا، أما إذا

 .قمت إف االحتفاؿ بالسػلج عبادة واجبة فيػ بجعة 
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أف نبارؾ لمسديحية في : ىل يجػز  003الفتػى  -االحتفاالت الجيشية  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أعيادىع ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز أف نبارؾ لمسديحية في أعيادىع ؟ . 

 الجػاب: 
 بيت أو زواج . لظ أف تبارؾ ليع في مشاسباتيع كػالدة مػلػد أو شخاء

 

: ىل ىحه األعياد الذخرية )) عيج  004الفتػى  -االحتفاالت الجيشية  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ... (( محخمة إذا احتفمشا بيا ؟ميبلد الذخز ، عيج األـ 

 دؤاؿ: ال
سؤالي ىػ عغ مػضػع عع وانتذخ وىػ عغ أعياد السيبلد الذخرية وليذ الكخيدساس وعغ عيج األـ وعيج 

 . الدواج
وبحثت عغ .. لقج بحثت ججًا وأنا مغ الحيغ درسػا العجيج مغ العمـػ الذخعية.. كثخ التحخيع في ىحا السجاؿ

  .. تعخيف البجعة وتعخيف التذبو بالكفار
 البجعة : قيل أنيا ما استحجث في أمخ الجيغ .

 . أما التذبو بالكفار : فكاف مغ أىع نقاط تعخيفو ىػ وجػد نية التذبو
 يل عيج السيبلد وعيج األـ مسا استحجث في الجيغ ؟ ف

  !! وىل عشجما نقـػ بيع تكػف نيتشا التذبو بالغخب
 أليذ اإلسبلـ ىػ القادر عمى صيخ جسيع األقػاـ في بػتقتو .. 
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أليذ اإلسبلـ الرحيح ىػ القادر عمى أخح ىحه األعياد وصبغيا باألخبلؽ اإلسبلمية وجعميا مشبخًا لشذخ 
  .. يمةالفز

فأؼ شيء أفزل مغ االحتفاؿ اإلنداف مع أخػتو وأحبابو بيـػ مػلجه وإشعاـ الصعاـ وإشاعة جػ مغ الدخور 
  ! فيسا ال يخالف هللا وال يخالف شخيعتو ، دوف فجػر ودوف عخؼ ودوف أغاف و صخب

 أؼ شيء أفزل مغ تكخيع األـ في يـػ خاص .. 
  .. بلـ نطخؼ في غسخة االنذغاؿ اليػميصحيح أنشا نكخميا في كل يـػ ولكغ ىحا ك

  .. فأيغ التحخيع في أف أجعل ليا يػمًا أجمب ليا فيو اليجايا وتجتسع العائمة وتججد العيج
 أيغ التحخيع في يـػ يتحكخ فيو الدوجاف يـػ ارتباشيسا األوؿ عمى شخع هللا ويججدوف فيو الػد بيشيسا ؟ 

  ! خػ ، وليدت أبػابًا لمتقميجأليدت كل ىحه السشاسبات ىي أبػاب لمحك
 أليدت ىحه السشاسبات ىي أمػر اجتساعية وال دخل ليا في تصبيق الجيغ وتصبيق الذخع .. 

  .. بل عمى العكذ يسكغ مغ خبلليا صبغ ىحه السشاسبات بصابعشا اإلسبلمي
 ىل ىحه األعياد حخاـ شخعًا ؟

أليذ يعشي عميو الربلة ،  أمخنا ىحا فميذ مشا "  " مغ أحجث في ىل حجيث رسػؿ هللا صل هللا عميو وسمع :
 فأيغ التجخل في الجيغ في عيج األـ أو عيج الدواج ؟ والدبلـ بكمسة " أمخنا ىحا " أؼ أمخ الجيغ ؟ 

 الجػاب: 
مغ بجاية يجب أف تعمسي أختي الكخيسة أف األعياد تجخل في قػلو ملسو هيلع هللا ىلص ) مغ احجث في أمخنا( ألف األعياد 
الجيغ لحلظ تختبط األعياد في ديششا بالعبادة والصاعات فيأتي عيج الفصخ عقب عبادة الرياـ كسا يأتي عيج 
األضحى مختبصًا بالحج وعذخ ذؼ الحجة وسشة أبيشا إبخاىيع مغ ىشا فقج صح في األحاديث أنو ال عيج 

ثع إف ىحه األعياد ،   كثخت أعيادىعلمسدمسيغ إال عيجاف ىسا الفصخ واألضحى وورد أيزًا أنو ما أفمح قـػ 
 . في مجسميا دخيمة عمى ثقافتشا اإلسبلمية وليدت مشيا في شيء

 فعشجما دخل رسػؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ السجيشة وججىع يحتفمػف بيػميغ ػ أؼ عيجيغ ػ ، فقاؿ :
 ] لقج أبجلكع هللا بيػميغ خيخ مشيسا : يـػ الفصخ ، ويـػ األضحى [ 

 . كثيخًا مغ السدمسيغ يقمجوف الغخب في احتفاالتيع بيحه األياـ مغ شسػع وغشاء واختبلط إلى غيخ ذلظ ثع إف
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أخيخًا لدت أحب لمسدمع أف يحتفل بيحه األياـ كسا لدت مسغ يجعل االحتفاؿ بيا مغ باب السعرية ال سيسا 
دًا وأال يكػف فييا مخالفة شخعية أو ما يجعل مشيا إلدخاؿ الفخح عمى األـ أو األوالد بذخط أال تدسى أعيا

  تقميج لمغخب وهللا أعمع
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 الفرل الدابع عذخ : عسل السخأة

 : ما حكع عسل السخأة في مجاؿ التسخيس ؟ 001الفتػى  -عسل السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 العامميغ أو السخاجعيغ ؟  ما حكع عسل السخأة في مجاؿ التسخيس عمسا أف ىشاؾ اختبلط مغ األجانب سػا مغ

 الجػاب: 
 مادامت ممتدمة حجابيا الذخعي، والدمػؾ اإلسبلمي الخصيغ فبل حخج.  

 

: أنا أعسل في حقل التجريذ لمحكػر في  002الفتػى  -عسل السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 السخحمة اإلعجادية أريج الشرحية ؟

 دؤاؿ: ال
وأحاوؿ أف أستفيج مغ إتقاني لعسمي وحب شبلبي لي في دعػتيع إلى هللا أنا معمسة أدرس في إعجادية ذكػر 

و تذجيعيع عمى التحدغ ميسا كاف ىحا التحدغ بديصا، وأحاوؿ دائسا أف يحبػا الجيغ اإلسبلمي مغ 
ترخفاتي أو تعاممي أو حتى القرز القريخة السعبخة التي أدخميا إلى درسي و أجج والحسج هلل نتائجا و لػ 

 ة لسا أفعمو.متػاضع
السذكمة أف السجرسة فييا مجرسيغ و مجرسات و الصبلب في سغ السخاىقة و مع أنشي لع أتعخض لذيء مدعج 
بفزل مغ هللا إال أنشي ألـػ نفدي عمى عجـ انتقالي لسجرسة بشات فيشاؾ ال يػجج رجاؿ و شبلبيا إناث، و 

يحبػا السعمسة السمتدمة الستجيشة و إف أحبػا  لكششي أكخه تجريذ البشات ألنيع مغ الرعب في ىحا الدمغ أف
السعمسة يتعمقػف بيا بأسمػب مدعج و يفخغػف عاشفتيع في ىحه السعمسة. و حتى لػ قخرت االنتقاؿ إلى 
مجرسة بشات فقج ال أجج شاغخ في مجرسة قخيبة فسا حكع تجريدي في مجرسة الربياف ؟.و ما ىػ األسمػب 

 ا تدشح الفخصة لبلنتقاؿ مغ مكاف عسمي إف كاف ال بج مغ االنتقاؿ.السشاسب لمحفاظ عمى ديشي ريثس
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 الجػاب: 
 أنرحكع باإلسخاع في تغييخ عسمظ ليكػف مع اإلناث.

 

ا مغ غيخ : ما حكع العسل مع شخكة مجيخى 003الفتػى  -عسل السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ممتشا وكحلظ مػضفييا ؟

 دؤاؿ: ال
يع و الربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم صمى هللا عميو وعمى آلو وصحبو الغخ السياميغ الحسج هلل الخحسغ الخح

 .أما بعج 
فيا أخػاني في هللا أف العبجة الفقيخة إلى هللا أود االستشارة بخأيكع الدجيج و فكخكع القػيع الحؼ مغ هللا عميو بكع 

ػضفييا عمسًا باف مجاؿ العسل سيكػف ضسغ و أسألكع ما حكع العسل مع شخكة مجيخه مغ غيخ ممتشا و كحلظ م
إشار التخجسة و السخاسبلت التجارية و الصباعة عمى الحاسػب فإف قج عخض عمي ىحا العسل و أنا والحسج 
هلل مغ أىل الدشة و الجساعة و متخددة في قبػؿ العخض أو رفزو لحلظ أود مغ سساحتكع الخد عمي بأقرى 

 .اكع عشا هللا خيخ الجداء و تفزمػا بقبػؿ وافخ التحية واالحتخاـسخعة ألعخؼ بساذا أرد عمييع و جد 

 الجػاب: 
الشقصة السيسة في الدؤاؿ ليذ فيسغ تعسمي عشجه أىػ مغ الدشة أو مغ غيخىا، بل السعػؿ عميو ىل عسمظ 
 عشج أؼ كاف مشزبط بالزػابط الذخعية، في أف يكػف أصل العسل مذخوعًا وأف تدمكي فيو الصخؽ السذخوعة

 وأف تبتعجؼ عغ كل مخالفة شخعية مغ سفػر أو اختبلط أو خزػع بالقػؿ أو إبجاء السفاتغ.
فإف كاف أصل العسل مذخوعًا وسمكت فيو الصخؽ السذخوعة، ولع تختكبي مغ خبللو أية مخالفة لؤلحكاـ 

 .الذخعية، ال مغ وجية نطخؾ، ولكغ مغ وجية الذخع فيػ عمى أصل اإلباحة 
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: كيف لي أف أشبق " وقخف في بيػتكغ "  004الفتػى  -عسل السخأة  -عامبلت الس -الفتاوى 
 وأنا شالبة مشتقبة في الجامعة ؟

 دؤاؿ:ال
 كيف لي أف أشبق "وقخف في بيػتكغ"..وأنا شالبة مشتقبة في الجامعة ؟؟ 

جث إلى الخجاؿ وىل شمب العمع الجنيػؼ جشبا إلى جشب مع العمع الذخعي خصأ في عرخنا ىحا ما دمشا ال نتح
 وممتدميغ بالدؼ الذخعي ؟ 

 الجػاب: 
 مادمت تخخجيغ لحاجة شخعية وىي شمب العمع، مع التداـ الحجاب الذخعي فبل حخج عميظ. 

 

يل الديجات : ما حكع العسل في مجاؿ تجس 005الفتػى  -عسل السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أي كػافيخة ندائية ؟

 دؤاؿ: ال
كل مػسع عغ حكع العسل في مجاؿ تجسيل الديجات أؼ كػافيخة ندائية إف لع أعسل أو أزيغ أريج أف أسأؿ بذ

غيخ السحجبات أو أقتخب مغ وصل الذعخ أو الحاجبيغ وحكع تقريخ الذعخ ىل محـخ أـ ال لمذعخ الستعب 
خ البذخة وغيخ الستعب وحكع العسل في مجاؿ خبيخة معالجة البذخة عغ شخيق الكخيسات دوف جخاحة مغ تقذي

لسعالجة البثػر والذػائب والتجاعيج دوف حقغ أؼ مادة داخل البذخة بتفريل أكثخ بجوف تغييخ خمق هللا وما 
حكع أف أستعسل لمدبائغ أجيدة تشحيف ومعالجة الدسشة مع مداج وغيخ ذلظ مسا يؤدؼ إلى كذف فػؽ الخكبة 

ع بتػفيق هللا سبحانو وتعالى وأف يجعل أحب بقرج السداج والسعالجة باألجيدة أرجػ التفريل مع دعائي لك
 .أعسالكع خػاتيسيا والدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو

 الجػاب: 
 ال مانع مغ ذلظ بالذخوط التي ذكخت، إال األخيخ فبل يجػز كذف العػرة والفخح مغ العػرة. 
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يعة أو كسسثمة : ىل يجػز عسل السخأة كسح 006الفتػى  -عسل السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ا وااللتداـ باألىجاؼ الدامية ؟مع التداميا بحجابي

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز عسل السخأة كسحيعة أو كسسثمة مع التداميا بحجابيا وااللتداـ باألىجاؼ الدامية ؟ 

 الجػاب: 
 ال يجػز أبجا. 

 

ية تخجيخ وأنا : أنا فتاة أعسل في مذفى فش 007الفتػى  -عسل السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يل ىشالظ حخمة مغ خخوجي لمعسل ؟لدت بحاجة إلى العسل مغ الشاحية السادية ف

 دؤاؿ: ال
أنا فتاة في العذخيغ مغ العسخ اعسل اآلف في مذفى فشية تخجيخ وأنا لدت بحاجة إلى العسل مغ الشاحية 

حػؼ شباب وبشات فيل ىشاؾ حخمة السادية وأنا ممتدمة بحجابي و أدبي مع الصاقع الحؼ اعسل معو عمسا أنو ي
 مغ خخوجي لمعسل ؟. 

 الجػاب: 
إف لع تكغ السخأة بحاجة إلى العسل فبيتيا خيخ ليا، وتدتصيع نفع نفديا ومجتسعيا بأساليب أخخػ كتثقيف 

 نفديا ونذخ ذلظ في محيط أىميا ومعارفيا وغيخ ذلظ. 
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األزياء أو تعمسو لمفتاة ميشة ترسيع  : ىل 008الفتػى  -عسل السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حخاـ ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل ميشة ترسيع األزياء أو تعمسو حخاـ ؟.

أشيخ وسػؼ تشتيي بعج أسبػعيغ.. فيل يجػز إذا  5مغ عسخؼ، بجأت بجورة الترسيع مغ  22أنا فتاة في 
 أكسمت بتدجيل دورات الترسيع لكي أتقغ السيشة ؟.

 الجػاب: 
حخاـ ما حخمو اليا ورسػلو...لكشي أقػؿ ليدت السيشة التي تميق بسدمع أو مدمسة، ال أقػؿ بحخمتيا فال

وتخضي هللا ورسػلو...ألنيا تعيغ الفداؽ وأىل االنحخاؼ عمى باشميع...والخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ ) دع ما يخيبظ إلى 
 ماال يخيبظ (.

  

ا حكع السخأة التي تخخج مغ بيتيا : م 009الفتػى  -عسل السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ئحة العصخ تفػح مشيا مع الجليل ؟ورا

 دؤاؿ: ال
 ما حكع السخأة التي تخخج مغ بيتيا ورائحة العصخ تفػح مشيا مع الجليل ؟.

 الجػاب: 
 ىي آثسة والشظ لقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ية، وكل عيغ زانية ((.))أيسا امخأة استعصخت، فسخت عمى قػـ ليججوا ريحيا، فيي زان
 ) إسشاده حدغ (
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 وقاؿ عميو الربلة والدبلـ:

 )) أي سا امخأٍة أصابت َبُخػرا، فبل َتذيْج معشا الِعذاء اآلخخَة' ((
 ) َأخخجو مدمع (

 وأبػ داود، والشدائي. وفي رواية ألبي داود، قاؿ: ' 

 اٌر(()) َلِقَيْتُو امخَأة، فػجج مشيا ريح الصيب، وِلَحيِميا إعر
 فقاؿ 

)) يا َأَمَة الَجبَّاِر، ِجْئِت ِمغ السدجج ؟ قالت: نعع، قاؿ: ولو َتَصيَّْبِت ؟ قالت: نعع، قاؿ: ِإني سسعت ِحبِّي أبا 
القاسع ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: ال ُتْقَبُل صبلُة امخأة تصيبت لمسدجج، حتى تغَتِدل ُغدميا مغ الجشابة'. ولمشدائي أيزًا، 

 ا خخجت السخأة ِإلى السدجج َفْمَتْغَتِدْل مغ الصيب، كسا تغتدُل مغ الجشابة' ((قاؿ: ' ِإذ

  

 : ىل عسل البشت حخاـ ؟ 010الفتػى  -عسل السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ىل عسل البشت حخاـ ؟ عشجؼ بشاتاف األولى تعسل أستاذه في الجامعة تقـػ بتجريذ الذباب في قاعة واحجة 

شات تجرسيع في قاعة أخخػ وىي محجبة حجابا كامبل والثانية تعسل مجرسة في مجرسة يدورىا السفتذػف والب
 في السجرسة أيزًا محجبة حجابًا كامبًل ؟ 

 الجػاب: 
ال أرػ امتياف السخأة تجريذ الذباب ولػ كانت محجبة... ولتبحث عغ شخيق آخخ لمخزؽ ولػ كاف أقل مخدودا 

وتعالى لقػؿ نبيو ملسو هيلع هللا ىلص ) مغ تخؾ شيئا هلل عػضو هللا خيخا مشو (. أـ لمثانية مادامت زيارة وسيػفقيا هللا تبارؾ 
 السفتذيغ مػسسية فبل حخج ضسغ الزػابط الذخعية. 
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: ىل األولى لمسخأة أف تسكث في بيتيا  011الفتػى  -عسل السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ف تذتغل و تشسي اقتراد ببلدىا ؟وتيتع بأوالدىا أـ األفزل أ

 دؤاؿ: ال
أنا في حيخة مغ أمخؼ يا شيخ أرجػ أف أجج عشجؾ الجػاب الذافي ىل األولى و األفزل لمسخأة أف تسكث في 
البيت و تيتع بأوالدىا و تشذأىع نذأة إسبلمية أـ األفزل أف تذتغل و تشسي اقتراد ببلدىا وتداىع بحلظ في 

وانخفاض البصالة و رفع الطمع عغ األمة مع العمع أنيا قادرة عمى ذلظ و مع العمع  اإلصبلح و نفع السدمسيغ
أنيا ال بج و أف تتعخض لمفتغ خاصة وأنيا تتعامل كثيخا مع الخجاؿ مغ فزمظ أرجػ جػابا مفربل أنا أشعخ 

 وكأنشي في كل الحاالت أضمع ديشي .

 الجػاب: 
ست في كل ماذكخت أكثخ مغ أؼ عسل آخخ فتخبية أوالدىا حيغ تخبي أوالدىا كسا أمخ هللا تكػف قج ساى

أفزل عسل يسكغ أف تقـػ بو لشرخة أمتيا وتقػيتيا وتقجيع كل عػف ليا وحيغ تخدخ األـ أبشاءىا فقج خدخت 
 كل شيء ميسا ربحت مغ أشياء . 

 

: ما مفيـػ الذخرية القػية لمفتاة  012الفتػى  -عسل السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 السدمسة وما ىي حجودىا ؟

 دؤاؿ: ال
 ما مفيـػ الذخرية القػية لمفتاة السدمسة وما ىي حجودىا ؟ 

ما مفيـػ الذخرية القػية لمفتاة السدمسة ؟ أحاوؿ دائسا أف افيع الحياة، بالتقخب مغ هللا، بالتفّكخ، بسخاجعة 
شخرية "قػية" و ىحه  ترخفاتي، ولكغ اشعخ أف ىحا يعصيشي نزػج و الشزػج يعصيشي بعج نطخ و

الذخرية اشعخ أنيا تخيف السجتسع وأصبحت تخيفشي..... ما حجود ىحه الذخرية بالشدبة لمفتاة السدمسة ؟ 
 وىل يسشعيا اإلسبلـ مغ أف تكػف جخيئة بصخح أفكارىا، بترخفاتيا، بالجفاع عغ نفديا ؟ ما حجود كل ىحا ؟؟
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 الجػاب: 
اليػاف والزعف والتبعية السصمقة، وجعميا مكخمة مرانة الحقػؽ مداوية  عشجما جاء اإلسبلـ انتذل السخأة مغ

لمخجل في التذخيف والتكميف والسدؤولية، وفػؽ ذلظ اعتشى بتكػيغ شخريتيا مغ جسيع نػاحييا لتكػف حقًا 
ججيخة باستخبلؼ هللا ليا في أرضو، وإف صػرة الجيل والزعف لمسخأة ىي عكذ ما أراده اإلسبلـ ليا مغ 

تػػ عاٍؿ وضيء، فاإلسبلـ لع يسشع السخأة مغ حقػقيا مادامت مشزبصة بالزػابط الذخعية، ممتدمة مد
 باألدب والحياء، تعخؼ أيغ تشتيي حقػقيا وأيغ تبجأ واجباتيا.

 قاؿ تعالى

بلَة ﴿َواْلُسْؤِمُشػَف َواْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْوِلَياُء َبْعٍس َيْأُمُخوَف ِباْلَسْعُخوِؼ َوَيْشيَ  ْػَف َعِغ اْلُسشَكِخ َوُيِقيُسػَف الرَّ
َكاَة َوُيِصيُعػَف َّللاََّ َوَرُسػَلُو ﴾  َوُيْؤُتػَف الدَّ

 )سػرة التػبة( 

ولكغ ال يدتصيع عاقل أف يشكخ الفخوؽ الجقيقة بيغ الحكخ واألنثى في الخرائز الجدسية والشفدية عمسًا أف 
لتي أنيصت بو وحيشسا تتعمع السخأة ديشيا تقػ شخريتيا خرائز كل مشيسا كساؿ في حقو ألداء السيسة ا

 .حكسًا لكغ في ضبلؿ الذخع ومبادئو دوف خخوج عغ الزػابط التي وضعيا الخجل لمسخأة كسا وضعيا لمخجل

 

 : ىل عسل السخأة جائد ؟ 013تػى الف -عسل السخأة  –السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
الخغع مغ أف دخل الدوج محجودا إال أنو يسمظ مغ الػقت ما يدسح لو سؤالي حػؿ عسل السخأة، عمسا أنو ب

بسسارسة عسل أخخ يخفع بو دخمو وأف الدوجة تتعب كثيخا في عسميا خارج البيت مسا ال يتخؾ ليا الػقت 
 الكافي لمقياـ عمى واجبات زوجيا وبيتيا و ابشيا عمى الػجو الكامل.

وجيا لمفخاش الدوجية مغ غيخ سبب وىي عخضة لمدب و مغ جية أخخػ تعاني ىحه الدوجة مغ ىجخ ز 
سشػات زواج( أنيا ليدت كسا يتسشى )شكبل( وال يخغب  3الذتع مغ شخؼ الدوج الحؼ يعامميا باستسخار)مشح

فييا مسا حصع معشػيات الدوجة التي بالخغع مغ ذلظ بقيت معو و تبحؿ قرارػ جيجىا في تحديغ العبلقة 
ضي هللا ألنو أحيانا يعامميا بخفق و يرارحيا أنو كاف يسدح )إال أف الدوجة ال الدوجية وتحديشيا بسا يخ 

 .تحتسل و ال تتقبل ىحا حتى مداحا( 
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 الجػاب: 
األصل أف أىع عسل وأقجس عسل تقـػ بو السخأة ىػ في رعاية بيتيا وأوالدىا وزوجيا وخخوجيا لمعسل بعج أف 

 بغي أال يذغميا عغ ميستيا األساسية في بيتيا.يكػف العسل شخعيًا مشزبصًا بزػابط الذخع يش
لدت أوافق زوجظ عمى ىحا السداح فحاولي أف تفيسيو مػقفظ بالحكسة وحاولي الربخ عميو واإلحداف إليو 

 لعمو يكف عغ ذلظ.

 

 : ما ىػ حكع عسل السخأة بالتفريل ؟ 015الفتػى  -عسل السخأة  –السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 سل السخأة بالتفريل ؟ما ىػ حكع ع

 الجػاب: 
 : ليذ في الذخع ما يسشع مغ عسل السخأة بذخوط

 . أف يكػف العسل مباحًا في األصل ال محخماً  -ٔ
 أف تشزبط السخأة بزػابط الذخع في لباسيا وكبلميا وتعامبلتيا . -ٕ
 . أال تختمط بالخجاؿ -ٖ
ذؤوف بيتيا مغ رعاية الدوج وتخبية األوالد والعشاية أال يذغميا ىحا العسل عغ ميستيا األعطع في القياـ ب -ٗ
 . بيع
 . أف يأذف ليا زوجيا أو ولييا -٘
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 الفرل الثامغ عذخ : التأميغ

 : ىل التأميغ الرحي حبلؿ أـ حخاـ ؟ 001الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ليخة عغ زوجتي , وإذا  100حي ! يعشي أنا أدفع أنا شبيب , وفي نقابة األشباء يػجج نطاـ التأميغ الر

اجخؼ ليا عسمية يجفعػف جدء مغ السبمغ السجفػع ! وأنا كشت قج سألت مسغ اثق بو عغ ىحا السػضػع 
فتزاربت اآلراء فسشيع مغ قاؿ بجػاز ذلظ، ومشيع مغ قاؿ بالتحخيع، وأنو عمي الترجؽ بالشقػد التي أخحتيا 

ع متسكشيغ بالفتػػ ! وأنا مازلت أجج في نفدي حخج مغ ىحه السدألة ومغ الشقػد مغ الشقابة ! والحيغ سألتي
 التي أخحتيا !.

 الجػاب: 
إذا كانت الشقابة تجفع لسشدػبييا تكاليف العسل الجخاحي مداعجة لمجسيع والساؿ السأخػذ مداىسة رمدية مغ 

 أميغ التجارؼ فيػ حخاـ. العزػ فبل حخج مغ ذلظ...أما إذا كاف السػضػع يجار عمى قػاعج الت

 

 : سؤاؿ عغ الػصفات الصبية ؟ 002الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 تقجـ لمعامميغ في الجولة مبالغ مالية محجدة كسعػنة مقابل تقجيع العامل وصفات شبية.
حقيقية،وفي بعس  ويقـػ الكثيخ مغ العساؿ بكتابة ىحه الػصفات عشج أؼ شبيب دوف وجػد حالة مخض

األحياف يكتب شبيب السؤسدة الحكػمية نفديا ىحه الػصفات وبعمع مغ السجيخ السدؤوؿ عشيا غالبًا.والدؤاؿ 
ىػ ىل أخح ىحه السبالغ جائد في حاؿ عجـ وجػد حالة مخض ولػ كانت الػصفة مكتػبة بالذكل الحؼ 

ودوف أخح رأيو مقابل ىحه السعػنة. وفي حاؿ ذكختو،مع العمع أنو يتع حدع جدء مغ راتب العامل بذكل شيخؼ 
عجـ جػاز أخح ىحا الساؿ دوف حالة مخض كيف يجب أف نترخؼ ألنو غالبًا ما يقـػ شخز آخخ بأخح 

 السبمغ عمى إسسظ حتى دوف عمسظ. 
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 الجػاب: 
ىحا العسل  ال يجػز ىحا العسل ألف فيو كحبا ,واإلسبلـ يحـخ الكحب بكل أشكالو ,وكل األشخاؼ التي تديع في

 يشاليع اإلثع.
 وفعل غيخؾ ليحا العسل ولػ عمى اسسظ ال يبخر لظ فعمو , واإلثع عمى مغ فعل وال عبلقة لظ بحلظ.

 

: ىل يحق لمسػضف السصالبة بالتعػيزات في  003الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حاؿ تخكو العسل ؟

 دؤاؿ: ال
مدجج مشح أكثخ مغ خسديغ سشة وىػ مثبت فييا و يخيج اف يدتقيل والجؼ مػضف في األوقاؼ برفة إماـ 

اآلف ويصالب بالتعػيس عغ الدشػات الدابقة وقاؿ لو مجيخ األوقاؼ باف ىحا الساؿ الحؼ يأخحه حخاـ عمسا إنو 
 إف تػفي وىػ عمى رأس عسمو ال يحق لو وال لػرثتو السصالبة بالتعػيس فسا ىػ الجػاب ؟.

 الجػاب: 
 غيخ واضحة , والبج مغ ايزاح ومعخفة نطاـ التػضيف الحؼ وضف والجؾ عمى أساسو.الػاقعة 

 

 ؟ : ما حكع التأميغ الصبي 004الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع التأميغ الصبي، كأف أدفع إلى شبيب عذخة آالؼ ليخة سػرية وأتصبب عشجه لسجة عاـ ؟.

 الجػاب: 
 ال يجػز لسا فيو مغ جيالة وغخر. 
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: ىل التأميغ حخاـ ، وما الحكسة مغ تحخيسو ،  005الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 شالظ دليل في القخآف أو الدشة ؟وىل ى

 دؤاؿ: ال
 ىل التأميغ حخاـ ؟ وما الحكسة مغ تحخيسو ؟ وىل ىشالظ دليل في القخأف او الدشة ؟ .

 الجػاب: 
ـ ألنو فيو الجيالة والغخر، وقج جاءت نرػص عجيجة في الدشة تحـخ كل معاممة مادية فييا جيالة أو حخا
 غخر. 

 

: ما حكع التأميغ عمى السستمكات مثل التأميغ  006الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 خقة وحػادث الديخ وما إلى ذلظ ؟ضج الد

 دؤاؿ: ال
كات مثل التأميغ ضج الدخقة وحػادث الديخ أو عمى األشخاص التأميغ ضج ما حكع التأميغ عمى السستم
 أمخاض الذيخػخة الحػادث ؟. 

 الجػاب: 
 الخاجح عشجؼ أف التأميغ حخاـ بكل أشكالو. 
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: لي شقيق مػضف ويعالج مغ بعس األمخاض  007الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ى مغ ىحا العبلج جائد أـ حخاـ ؟فيل بيعو لسا يتبقويقـػ ببيع ما يتبقى مغ العبلج 

 دؤاؿ: ال
لي شقيق يعسل في شخكة لمحجيج والرمب ويعالج مغ بعس األمخاض ويقـػ ببيع ما يتبقى مغ العبلج مع 
العمع انو يتحسل مراريف الكذف ونرف ثسغ العبلج وخرع االشتخاؾ بالتاميغ الرحي فيل بيعو لسا يتبقى 

 ئد أـ حخاـ ؟. مغ ىحا العبلج جا

 الجػاب: 
إف كاف يبيع الفائس عغ حاجتو، فبل بأس وذلظ خيخ مغ إتبلفو واألفزل أف يترجؽ بو، أما إف كاف يتعسج 

 .أخح الديادة مجانا أو أف يأخح ماال يحتاجو مغ أجل البيع فبل يجػز 

 

ذخكات أميغ الرحي في ال: ما حكع الت 008الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الخاصة ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع التأميغ الرحي في الذخكات الخاصة في ىحه األياـ لمسػضفيغ وغيخ السػضفيغ ؟. 

 الجػاب: 
 غيخ جائد في الخاجح عشجؼ ألف فيو جيالة وغخرا...ولػ قبل الصخفاف بحلظ. 
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ضج كل األخصار : ما ىػ حكع التأميغ الذامل  009الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 عمى الديارات غيخ التأميغ السمدميغ بو مغ قبل الجولة ؟

 دؤاؿ: ال
 ما ىػ حكع التأميغ الذامل ضج كل األخصار عمى الديارات غيخ التأميغ السمدميغ بو مغ قبل الجولة ؟ 

 الجػاب: 
 ال يجػز.

 

ي لجى شخكة : ما ىػ حكع التأميغ الرح 010الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ؟ Med NeTتأميغ خاصة مثل شخكة 

 دؤاؿ: ال
 )شخكة لبشانية( ؟. MED NETما ىػ حكع التأميغ الرحي لجػ شخكة تأميغ خاصة مثل شخكة 

حيث يتع دفع اشتخاؾ سشػؼ ثابت مقابل التكفل بكل ما يحتاجو الذخز مغ عسميات جخاحية أو استذارات أو 
 أدوية (.

 الجػاب: 
 ال يجػز.
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: ما حكع التأميغ الرحي الحي فخضتو الذخكة  011الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 التي أعسل بيا عميشا ؟

 دؤاؿ: ال
أعسل في شخكو في الدعػدية , وقج سجمػا لي ولعائمتي في التأميغ الصبي لجػ إحجػ شخكات التأميغ , فيل 

؟ وفي حالة أنو ال يجػز فيل يحق لي العبلج بقجر السبمغ يجػز لي أف أتعالج أنا وعائمتي مغ ىحا التأميغ 
 الحؼ تجفعو شخكتي لذخكة التأميغ قياسًا عمى اآلية 

 { ﴾279﴿ َفَمُكْع ُرُؤوُس َأْمَػاِلُكْع اَل َتْطِمُسػَف َواَل ُتْطَمُسػَف }

 الجػاب: 
 لسػضفييا وهللا أعمع . يجػز لظ ذلظ ما دامت الذخكة ىي التي اختارت تمظ الصخيقة في التأميغ الرحي

 

 كع شخكات التأميغ بكافة أشكاليا؟: ما ح 012الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
جداؾ هللا عشا وعغ األمة اإلسبلمية خيخ الجداء عمى ما تقجمػنو مغ أساليب في سبيل نذخ الجعػة اإلسبلمية 

جػ مغ سيادتكع الخد عميو ولكع جديل الذكخ، ما ىػ حكع وفيسيا بذكل صحيح، ولكغ يػجج لجؼ استفدار أر 
شخكات التأميغ وىل يجػز التعامل معيا، وإذا كانت حخاـ فيل يػجج أنػاع مغ التاميغ يسكغ التعامل معيا 

التاميغ عمى  –التاميغ عمى السشدؿ  –التاميغ عمى الحياة  –)التاميغ عمى بزاعة يتع استيخادىا 
مغ أنػاع التأميغ، وما حكع العسل في شخكات التاميغ أؼ ىل يجػز أف أعسل في شخكة  ( وغيخىا....الديارة.
 التأميغ...
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 الجػاب: 
إف مجمذ مجسع الفقو اإلسبلمي الجولي السشبثق عغ مشطسة السؤتسخ اإلسبلمي في دورة انعقاد مؤتسخ الثاني 

ـ، بعج أف 1985وؿ ) ديدسبخ ( كانػف األ 28 – 22ىػ، السػافق 1406ربيع اآلخخ  16 – 10بججة مغ 
تابع العخوض السقجمة مغ العمساء السذاركيغ في الجورة حػؿ مػضػع التأميغ وإعادة التأميغ، وبعج أف ناقر 
الجراسات السقجمة، وبعج تعسق البحث في سائخ صػره وأنػاعو والسبادغ التي يقـػ عمييا والغايات التي ييجؼ 

 السجامع الفقيية والييئات العمسية بيحا الذأف، قخر ما يمي:إلييا، وبعج الشطخ فيسا صجر عغ 
أواًل: أف عقج التأميغ التجارؼ ذؼ القدط الثابت الحؼ تتعامل بو شخكات التأميغ التجارؼ عقج فيو غخر كبيخ 

 مفدج لمعقج. ولحا فيػ حخاـ شخعًا.
تأميغ التعاوني القائع عمى أساس التبخع ثانيًا: أف العقج البجيل الحؼ يحتـخ أصػؿ التعامل اإلسبلمي ىػ عقج ال

 والتعاوف، وكحلظ الحاؿ بالشدبة إلعادة التأميغ القائع عمى أساس التأميغ التعاوني.
ثالثًا: دعػة الجوؿ اإلسبلمية لمعسل عمى إقامة مؤسدات التأميغ التعاوني وكحلظ مؤسدات تعاونية إلعادة 

 ستغبلؿ ومغ مخالفة الشطاـ الحؼ يخضاه هللا ليحه األمة.التأميغ، حتى يتحخر االقتراد اإلسبلمي مغ اال

 

: ىل يجػز أخح تعػيس مغ الجولة السقيع  013الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 فييا تعػيس مالي مقابل حادث ما؟

 دؤاؿ: ال
 أمػر تخرشا نحغ كسقيسيغ ىشا في أستخاليا، مػضػع يتعمق بقزايا التعػيزات.ىشاؾ 
ق لمسدمع أف يأخح تعػيزًا عسا أصيب بو جخاء حادث أو غيخ ذلظ مع العمع أنو أحيانًا يكػف ذلظ عغ ىل يح

 غيخ قرج وأحيانًا يكػف بقرج؟ 
يعشي يكػف الذخز متدبب في ىحا األمخ أو ىػ مغ قاـ بيحا األمخ ولكغ القانػف يشرفو ويعصيو حقو أو 

 مثبًل دفعة مغ الساؿ عمى حدب القػانيغ؟.
لقزايا كثيخة في ببلد الغخب، في ببلدنا ال يػجج الكثيخ مغ قزايا التعػيزات، لكغ ىشا ىحه القزايا ىحه ا

 بذكل يػمي.
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 الجػاب : 
الحقيقة أف اإلنداف السقيع في بمج، في ىحا البمج قػانيغ وأنطسة إف كانت ىحه القػانيغ واألنطسة ال تتعارض 

انع أف يشتفع بيا؟ ىشاؾ قانػف و نطاـ، ىحا القانػف والشطاـ دليل مع مشيج هللا عد وجل، وال مع ديشو، ما الس
رقي الجولة، تعصي السػاشغ كل حاجاتو حتى إذا كاف متدببًا في الزخر يأخح تعػيزات، ىحا الذيء ال 
يػجج فيو نز إسبلمي يسشع أف يتقاضى السػاشغ السقيع في بمج ىحا البمج لو دولة ليا قػانيغ ال تتعارض مع 

 ، مغ أؼ زاوية يسكغ أف يكػف ىحا الذيء غيخ مقبػؿ عشج هللا؟الجيغ
مػاشغ في دولة، ىحا السػاشغ أصابو ضخر، فالجولة عػضت لو بحدب قػانيشيا عغ ىحا الزخر، ىل ىشاؾ 

 شبية في قبس ىحا السبمغ؟ أنا وججت ال شيء.
ت ىحا السبمغ باختيارىا، وىػ أنا ال أرػ فيسا أعمع أف ىشاؾ مذكمة أو شبية في تقاضي مبمغ مغ دولة أعص

عخبػف عمى أف السػاشغ لو حقػؽ كبيخة ججًا، حتى لػ أنو ىػ الستدبب ببعس ىحه األخصاء، لكغ مغ ىػ 
ولي األمخ الحؼ يعػضو عغ مذكمتو؟ إنيا الجولة، ال يػجج مذكمة، ال أرػ أؼ مذكمة أو حخج في تقاضي 

 يو.السبمغ مغ دولة لسػاشغ مدمع أصابو ضخر فعػضت عم

  

: ىل التأميغ اإلجباري حخاـ )) الرحي، عمى  014الفتػى  -التأميغ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الديارة، عمى الحياة.........(( ؟

 دؤاؿ: ال
سؤاؿ حػؿ ما يتعمق بالتأميغ الرحي، ىشاؾ شبعًا عجة أمػر تتعمق بالتأميغ ىشاؾ التأميغ الرحي، التأميغ 

لحياة، ىحه األمػر أحيانًا تكػف إجبارية كالتأميغ الرحي في بعس السؤسدات ال عمى الديارة، التأميغ عمى ا
تقبل السػضف إال أف يقـػ بيحا التأميغ، أحيانًا عمى الديارة وىشاؾ التأميغ عمى الحياة لبعس الشاس الحيغ 

؟  يختاروف، ىل في ىحا األمخ شبية أو أنو محـخ
 تػضيح يعشي بالشدبة لمتأميغ: 

اليا إذا شخز وقع، أؼ وقع عمى األرض وأصيب بيحا السشدؿ، وقع في مشدؿ شخز آخخ ىشا في أستخ 
بإمكانو أف يخفع قزية حتى لػ كاف ىحا اإلنداف صاحبو، بإمكانو أف يخفع قزية عمى صاحب السشدؿ ويأخح 

  .عمييا تعػيزاً 
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حرل يكػف مريبة بالشدبة لو،  صاحب السشدؿ إذا كاف شخرًا عاديًا ليذ لجيو أمػااًل كافية أحيانًا ىحا الحؼ
وأحيانًا إذا شخز أتى إلى مشدلظ ليرمح شيئًا معصبًل وحجث لو حادث ما بإمكانو أف يخفع عميظ قزية كي 

 يأخح أمػاؿ تعػيس.
حتى لػ كاف الخصأ مشو بإمكانو أف يعسل قزية، إذا صاحب السشدؿ لع يؤمغ عمى مشدلو سػؼ يقع في 

ايا تأخح الكثيخ مغ األمػاؿ، بيحه الحالة نحغ ما أمشا عمى السشدؿ، إذا حرل مذكمة كبيخة، خاصة ىشاؾ القز
فيو أؼ حادث أو حخؽ، ىل التأميغ ىشا واجب بيحه الحالة أـ بسعشى ىشاؾ بعس الشاس يفيسػف األمػر عمى 

 أف ىحا قزاء وقجر وأف ىحا يعشي أتقبل ما اختبخني هللا فيو بحخؽ مشدؿ ما خدختو؟

 الجػاب : 
 أنا أفتي في ىحا السػضػع فيسا ىػ قائع في بمجؼ، التأميغ اإلجبارؼ ىػ ضخيبة، فأنا أعتبخه ضخيبة ال بج وهللا

 مغ أف يؤدػ، أنا ليذ لي خيار.
 لحلظ أنا سػؼ أقدع الجػاب إلى قدسيغ:

 في حاؿ وجػد تأميغ إجبارؼ، أنا مقيع في بمج، وىحا البمج نطامو التأميشي إجبارؼ، فمسا أصابشي شيء
عػضشي عغ ىحا الذيء ال يػجج مذكمة أف أتمقى تأميشًا إجباريًا، ألف اإلماـ أبي حشيفة رحسو هللا تعالى 

األحشاؼ تقديع، دار إسبلـ، ببلد  -في اإلسبلـ شبعًا  -يقػؿ: يجػز أكل ماؿ السدتأمغ بخضاه، فعشج 
اربيع، وعشجنا دار أماف، دار ببلد السدمسيغ اإلسبلـ مصبق فييا ىحا األصل، وعشجنا دار حخب، دار الحيغ نح

ليدت مدمسة لكشيا ال تحاربشا، والجليل أف ىشاؾ تسثيل دبمػماسي، أنا مقيع في دمذق وىشاؾ سفارة فخندية، 
وحقػؽ و واجبات، عشجما أذىب لفخندا، فخندا بحكع العبلقات بيششا، تتعيج بدبلمتي وحسايتي، والفخندي 

جبمػماسية تتعيج البمج بحساية الفخندي، ىحه اتفاقيات ال تتشاقس مع الجيغ، السقيع في بمجنا بحكع العبلقة ال
 دولة مدالسة ال تحارب: 

و  يِغ َوَلْع ُيْخِخُجػُكْع ِمْغ ِدَياِرُكْع َأْف َتَبخ  ُ َعِغ الَِّحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ  ُىْع َوُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ﴾﴿ اَل َيْشَياُكُع َّللاَّ
جنا تذخيع واسع ججًا لمعبلقة مع غيخ السدمسيغ، ىحا البمج قػانيشو تقػؿ: إذا إنداف أصيب بزخر نحغ عش

يسشح تعػيزًا عغ ىحا الزخر، أنا ال أرػ أؼ مذكمة في قبس أؼ مبمغ مغ دولة ليدت مدمسة لكغ أنطستيا 
مشة، ما داـ ىشاؾ عبلقات تدسح بحلظ، ىحا قالو أبػ حشيفة: يجػز أكل ماؿ السدتأمغ بخضاه، فيحه دولة مدتأ

دبمػماسية، ما داـ السػاشغ السدمع فييا يعج مػاششًا لو حقػؽ وواجبات، فيحه التعػيزات ال تتعارض مع 
الجيغ إال إذا كاف ىشاؾ شيئًا غاب عشي، أنا دائسًا أقػؿ: أنا لدت مقيسًا في أستخاليا، العالع السقيع في أستخاليا 
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أنا آخحىا مغ زاوية عادية أنا مقيع في بمج لو دولة وىشاؾ نطاـ بيحه الجولة، لعمو أخبخ مشي بيحا السػضػع، 
 أنا أصبت بسكخوه أعصاني تعػيزًا بحدب الشطاـ ال يػجج أؼ مذكمة بقبزو.

عمى سبيل السثاؿ إذا كاف حخؽ السشدؿ قزاء وقجر، ما الحؼ يسشع أف أتمقى تعػيزًا ألصمح شأني مغ 
 .الجولة؟

 

 : ما حكع التأميغ بذكل عاـ بذكل اختياري؟ 015الفتػى  -التأميغ  -مبلت السعا -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 أنا إذا انتدبت إلى شخكة تأميشات أدفع دفعة شيخية، أنا أتحجث عغ الجفع بذكل اختيارؼ.

سؤالي ىشا حتى لػ كاف في ببلد السدمسيغ أو غيخ السدمسيغ أنت إذا أردت أف تؤمغ عمى سيارتظ فمقاء ىحا 
لتأميغ مبمغ شيخؼ قج يكػف بديصًا ولكغ بالسقابل إذا حجث أؼ حادث، الذخكة تعػض ىحا السبمغ الحؼ ليذ ا

 بإمكانظ أف تعػضو، أيزًا يتعمق في السشدؿ في أمػر عجيجة.

 الجػاب : 
تجفعو الحيغ حخمػا التأميغ يشصمقػف مسا يمي، أنا حيشسا أشتخؼ شيئًا ما أدفع مبمغًا لمجولة فأؼ شيء أصابشي 

الجولة، وإف لع أصب بذيء السبمغ دفعتو حل محمو التأميغ اإلسبلمي، ألنشي أعتقج يقيشًا أنو ما مغ تذخيع 
أرضي إال ويقابمو تذخيع سساوؼ حبلؿ، فشحغ عشجنا التأميغ التعاوني، اآلف في بعس الببلد اإلسبلمية بجأ، 

ا السبمغ يبقى لي، فمػ أنشي بعج حيغ بعج خسذ سشػات التأميغ التعاوني أنا حيشسا أدفع مبمغًا لذخكة تأميغ، ىح
ما أصبت بذيء أستصيع أف أستخجعو، وكأني ادخختو، بالعكذ ىشاؾ شخكات تأميغ تدتثسخه لي، أنا أدفع 
مبمغ التأميغ عمى أنو مداىسة لرشجوؽ تجارؼ، فإذا أصبت بحادث الرشجوؽ يعػض لي مغ باب العسل 

سارية فيحا أرقى أنػاع التأميغ، التأميغ التعاوني، ىشاؾ تأميغ تجارؼ وتأميغ الرالح، أما أنا ضسغ شخكة استث
تعاوني، التأميغ التجارؼ ىػ في حخمة واضحة، لػ أف إندانًا دفع مبمغًا مغ أجل التأميغ عغ عاـ بكاممو ولع 

 يرب بذيء ىحا السبمغ ال يدتخد.
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غ؟ ىحا مػضػع احتسالي فقط، أؼ احتساؿ وقػع وىحا ما يحرل لحلظ شخكة التأميغ بأؼ حق أخحت ىحا السبم
حادث خسدة أو عذخة بالسئة، فبيحه الصخيقة أخحت مغ كل الشاس مبالغ كبيخة، مقابل التأميغ ىي دفعت واحج 
بالسئة أو ثبلثيغ بالسئة فقط مشيا، فالباقي أرباح غيخ مذخوعة ليذ ليا مقابل، نحغ عشجنا دائسًا باإلسبلـ 

أنا حيشسا أدفع مبمغًا آخح مقابمو بزاعة، فكل عبلقاتشا التجارية مبشية عمى مبجأ  شيء اسسو السعاوضة،
 السعاوضة، شيء مقابل شيء، أما شيء ال يقابمو شيء فيحه مذكمة كبيخة.

عمى كلٍّ التأميغ التعاوني ىػ الحل األمثل لمسدمسيغ، أخػانشا الكخاـ في أمخيكا ىشاؾ حػالي مئة شبيب، حتى 
يس دعػػ عمى الصبيب ويجفعو أربعيغ أو خسديغ مميػف دوالر، وأحيانًا ترل إلى مئتي ألف ال يقيع السخ 

أنا لي أصجقاء مقيسػف في أمخيكا في ديتخويت حػالي مئة شبيب  -دوالر، صشعػا شخكة تأميغ دفع كل واحج 
انتبيػا إلى ىحه الشقصة ما يقابل بالعسمة الدػرية مميػنا ليخة أو أربعػف ألف دوالرًا تقخيبًا كتأميغ، ىع  -

وصشعػا صشجوؽ تأميغ خاص، دفع الػاحج عذخيغ ألف دوالر بجؿ أف يجفع أربعيغ ألف دوالر، ىع مئة شبيب 
 بدت سشػات وججوا معيع ستسئة مميػف، فتحػا مجارس، صشعػا مشاشط إسبلمية، أقامػا مكتبات.

أخح مغ ىحا الرشجوؽ، أنا أرػ أنو ال لمتػضيح حتى لػ حرل حادث. نفذ الذيء أؼ إنداف أصابو مكخوه ي
يػجج شيء محـخ باإلسبلـ إال و يقابمو شيء حبلؿ، ولو ميدات كبيخة، فأنا مع التأميغ التعاوني ال أراه مباحًا 
أراه فزيمة، أراه عسبًل صالحًا كبيخًا، أراه قسة التعاوف، التأميغ التعاوني أنا أدخل بذخكة أؤمغ عمى أشياء 

لسجفػع يبقى لي ويدتثسخ، أنا بعج عذخ سشػات أستخجعو كمو مع أرباحو، وإذا أردت أف أتخكو كثيخة، السبمغ ا
أتخكو، أنا ال أدفع شيئًا مقابل ال شيء، أصل التأميغ إذا إنداف دفع عغ سشة و لع يربو شيء، دفع شيئًا 

ما أقػؿ إف في بعس  مقابل ال شيء إشبلقًا، وىحا الذيء ال يقابمو تعػيس، لحلظ بمغشي اآلف وأنا أوضح
الببلد الغخبية راج ىحا التأميغ وىع ليدػا مدمسيغ، فبجؤوا بالتأميغ التعاوني، التأميغ التعاوني عميو إقباؿ 

 شجيج.
أنا مداىع في شخكة، ىحه السبالغ التي أريج أف تكػف ضسانًا لي، حػادث شارئة ىحه تبقى لي، بل وتدتثسخ، 

صابشي مكخوه نطاـ التأميغ التعاوني يأخح مغ الرشجوؽ العاـ لحل مذكبلت بل وأقبس أرباحيا سشػيًا، وإذا أ
 السدتأمشيغ.

لحلظ ما مغ شيء يفعمو أىل الجنيا إال في اإلسبلـ مقابل لو رائع، مقابل شخعي، مقابل معو شسأنيشة، مقابل 
 معو شعػر بالصاعة هلل عد وجل.
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 الفرل التاسع عذخ : عجة السخأة

خأة في بيت بشاتيا ، : سؤاؿ عغ عجة الس 001الفتػى  -عجة السخأة  -بلت السعام -الفتاوى 
 صحة حجيث ؟

 دؤاؿ: ال
ػ امخأة كبيخة في الدغ تػفي زوجيا وال يػجج معيا في البيت إال ابشيا األعدب الحؼ يغيب عغ البيت كثيخا  1

 .بحكع عسمو، ىل يجػز ليا أف تقزي عجة الػفاة في بيػت بشاتيا الستدوجات
 ػ ما صحة الحجيث الحؼ يقػؿ: مغ مات عمى غيخ فخاشو فيػ شييج. 2
 ىل ورد شئ عغ قخاءة سػرة اإلخبلص مائة ألف مخة عمى السيت. -3

 الجػاب: 
انعقج إجساع العمساء أف السخأة الستػفى عشيا زوجيا ,تقزي عجة الػفاة في بيت زوجيا,عسبل بقػؿ رسػؿ هللا 

مالظ:)امكثي في بيتظ الحؼ أتاؾ فيو نعي زوجظ حتى يبمغ الكتاب أجمو ( بعج أف كاف  ملسو هيلع هللا ىلص ,لفخيعة بشت
رخز ليا بالتحػؿ.وال معارض ليحا الشز. وكل ما ذكخ عغ بعس العمساء مغ رخز في ذلظ فيػ 
التخخيز بالخخوج مغ البيت لحاجة وليذ تخؾ السبيت ,وىػ حق.إال إذا وصل األمخ إلى الزخورة بسفيػميا 

خعي الجقيق...فعشجىا الزخورة تدقط الػاجب الستعحر.وما أضغ الحالة السصخوحة مغ ىحا القبيل ,فعمى الذ
 التشاوب في مبلزمة والجتيع وليغ أجخ بخىا وإعانتيا عمى التداـ حجود هللا,وهللا أعمع.  بشاتيا الستدوجات 
 .فبل يرح في ذلظ شيء عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 3و  2أما السدؤوؿ عشو في 
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ضفة : عجة السخأة ىل يجػز لمسخأة السػ  002الفتػى  -عجة السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الحىاب لمعسل أثشاء العجة ؟

 دؤاؿ: ال
ىل يسكغ لمدوجة الخخوج مغ السشدؿ إلى عسميا )مػضفة في القصاع العاـ( وىي في حاؿ تشفيح العجة بعج وفاة 

 زوجيا. 

 الجػاب: 
كانت الدوجة الستػفى عشيا زوجيا معيمة ألوالدىا وليذ ليع دخل آخخ وخخجت إلى عسميا بالمباس  إذا

 اإلسبلمي وفي الشيار.... نخجػ هللا أف يعفػ عشيا.

 

دوجة عجتيا في : ىل يجػز أف تقزي ال 003الفتػى  -عجة السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 بيت أحج أوالدىا؟

 دؤاؿ: ال
جيا وبقيت وحيجة في بيتيا، ىل يجػز أف تقزي عجتيا في بيت أحج أوالدىا إذا تعحر إقامة سيجة تػفي زو 
 أحجىع معيا ؟

 الجػاب: 
 يجػز ذلظ وال شيء عمييا. 

 

 

 

 



 الفصل التاصع عغز : عدة املزأةالثالث : الباب 
474 

: استفدار حػؿ جػاز خخوج السعتجة البائغ  004الفتػى  -عجة السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ى عشيا زوجيا في الشيار لحاجة ؟والستػف

 دؤاؿ: ال
تػفي والجؼ مشح شيخيغ رحسو هللا ووالجتي اآلف في العجة وىي تعسل معمسة ابتجائي في مجرسة قخيبة مغ 

ويبقى أماميا شيخ لتكسل العجة مشح بجاية الجواـ فسا الحل  9/2002/ 8البيت وسيبجأ دواـ السعمسيغ في 
ب ألنيا قج استيمكت السجة السدسػحة لئلجازات السشاسب بحدب الذخع عمسًا أنيا ال تدتصيع أخح إجازة بػبل رات

ببل راتب حدب القانػف أثشاء فتخة مخض الػالج رحسو هللا و قج ُعخض عمييا شخيقة ألخح إجازة مجة الذيخ ىحا 
بحيث تجفع مبمغا يرل لصبيب الرحة السجرسية فيعصييا إجازة مخضية وقج نتسكغ مغ فعل ذلظ بجوف دفع 

 . يجػز ذلظ أـ ال وما الحل بخأيكع عمسا أنو الحل الػحيج ألخح إجازةأؼ باستخجاـ واسصة فيل 

 الجػاب: 
يغشيكع عغ ذلظ كمو أف تعمسػا ما الحؼ أوجبو هللا عمى السخأة الستػفى عشيا زوجيا، ال أف يكػف السخجع العػائج 

 .  وفي الحجيث الرحيح الستبعة واألعخاؼ الدائجة التي درج عمييا الشاس وىي ليدت مغ هللا في حل وال حـخ
 عغ أـ عصية , أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

)) ال تحج امخأة عمى ميت فػؽ ثػبلث إال عمى زوج أربعة أشيخ وعذخًا، وال تمبذ ثػبًا مربػغا إال ثػب 
ج عرب )العرب مػغ الثياب ما عرب غدلو قبل أف يشدج (، وال تكتحل، وال تسذ شيبًا، إال إذا شيخت ]بع

 حيزيا[( نبحة مغ قدط أو أضفار]أنػاع مغ الصيب إلزالة الخائحة[ (( 
 )متفق عميو.(

 وزاد أبػ داود: وال تختزب. 

ّـِ َسَمَسَة َزْوِج الشَِّبيِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع  ا َقاَؿ اْلُسَتَػفَّى َعْشيَ )) َعْغ ُأ
َقَة َواَل َتْخَتِزُب َواَل َتْكَتِحُل ((  َزْوُجَيا اَل َتْمَبُذ اْلُسَعْرَفَخ ِمَغ الثَِّياِب َوال اْلُسَسذَّ

 )سشغ أبي داوود(

ولقج ألدميا الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص أف تقزي عجتيا في بيت الدوجية، وأف ال تبيت خارج بيتيا، ولع يخد أؼ دليل يسشع 
 ػفاة مغ الخخوج مغ بيتيا نيارًا لمزخورة بل جاء في الدشة عكذ ذلظ، فعغ جابخ قاؿ:السعتجة عجة ال
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)) شمقت خالتي ثبلثًا، فأرادت أف تجج نخميا فدجخىا رجل أف تخخج، فأتت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ: "" بمى، فججي 
 نخمظ فإنو عدى أف ترجقي أو تفعمي معخوفا ((

 )رواه مدمع (

لعمساء بيغ السعتجة لمػفاة والسعتجة لمصبلؽ في جػاز الخخوج مغ السشدؿ بذخط العػدة لمسبيت ولع يفخؽ ا
فيو,يؤكج ذلظ عشاويغ األبػاب في كتب الحجيث , مغ ذلظ عشػاف الباب الحؼ أخخج مدمع الحجيث الدابق 

 أعمع. تحتو )باب جػاز خخوج السعتجة البائغ والستػفى عشيا زوجيا في الشيار لحاجتيا وهللا

 

ثسانيغ مغ العسخ ىل عمييا : امخأة بمغت ال 005الفتػى  -عجة السخأة  -السعامبلت  -الفتاوى 
 عجة ؟

 دؤاؿ: ال
وفي حاؿ ذىابيا إلى مشدؿ -مجتيا-كيفيتيا-امخأة في الثسانيغ مغ عسخىا تػفي زوجيا.ىل تجب عمييا العجة
غ أو بشت)صيخ( لتفصخ عشج أحجىع في رمزاف ثع واحج مغ أبشائيا مغ زوجيا الستػفى نفدو أو أكثخ مغ اب

 لتعػد وتشاـ في بيتيا ىل ىحا مسكغ أو تكػف قج تخكت واجب العجة في ىحه الحالة. 

 الجػاب: 
 تمدميا العجة، ويجػز ليا الخخوج بذخط أف التبيت خارج البيت. 

 

 ة وعجة االرممة ؟بيغ عجة السصمق : الفخؽ  006الفتػى  –عجة السخأة  –السعامبلت  –الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 لساذا عجه السصمقة ثبلث شيػر وعجة األرممو أربعة شيػر وعذخة أياـ ؟

 وىل ىشاؾ تفديخ عسمي ليحا ؟.
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 الجػاب: 
العجة أمخ تعبجؼ ومغ حكسو استبخاء الخحع بعج الصبلؽ وىػ ال يثبت بذيادة األشباء بذكل يقيشي إال بعج 

ؼ ليا أمخ تعبجؼ آخخ وىػ إضيار الحجاد والحدف عمى الدوج وعمى كل دورات ثبلث أما عجة الػفاة فيزا
 .ىشاؾ أبحاث حجيثة لع تشذخ بعج تتعمق بحكسة العجة ومجتيا

 

قزاء عجتيا في بيت  : ىل تدتصيع السخأة 007الفتػى  -عجة السخأة  –السعامبلت  -الفتاوى 
 أحج أوالدىا؟

 دؤاؿ: ال
 يغ في يـػ الجسعة مغ رمزاف بعج مخض؟ما ىػ فزل الستػفييغ مغ السدمس -1
ىل تدتصيع والجتي والتي تجاوزت الدبعػف عاما االنتقاؿ مغ مقخ إقامتيا وعجتيا في سػريا لتكسل العجة  -2

 مع أنا ولجىا في اإلمارات أو السبيت خارج بيتيا عشج أحج أوالدىا خبلؿ فتخة العجة؟ 
 خ إقامة األرممة أو مغ بيت أوالدىا؟ما ىي ضخورات الخخوج مغ السشدؿ سػاء مغ مق -3

 الجػاب:
عميشا أف نيتع بالجعاء بالخحسة لمستػفيغ ال أف نذغل أنفدشا بسا ال يعمسو إال هللا...وصح الحجيث ) ما مغ  -1

 مدمع يسػت يـػ الجسعة أو ليمة الجسعة إال وقاه هللا تعالى فتشة القبخ (.
لػ كانا يعيذاف في بمجيغ مختمفيغ، وال يجػز أف تبيت خارج عجة الػفاة واجبة ميسا كاف سغ الدوجة و  -2

 بيتيا مجة العجة أبجا ويأتي أوالدىا لمشـػ معيا وليدت ىي التي تحىب.
 أما خخوجيا نيارا فممحاجة وىي أخف مغ الزخورة كديارة أقاربيا أو التدػؽ وغيخ ذلظ. -3
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 ما الجائد لمسعتجة وغيخ الجائد ؟ؤالي : س 008الفتػى  -عجة السخأة  –السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
لػ سسحتع لي أريج أف اعخؼ عغ عجة السصمقة واألرممة بتػسع ماذا يجػز أف يطيخ مشيا إذا خخجت مغ 
السشدؿ لمزخورة وكل األحكاـ الستختبة عمييا وىل يجػز إذا كانت في بيتيا إف تخد عمى الياتف ولػ كاف 

 .سع احج صػتياالسترل رجل وىل يجػز إف يد

 الجػاب:
أما ،  الخخوج مغ البيت إال لحاجة ،  الديشة بكل أنػاعيا،  التعخض لمخصاب،  الدواج:  يحطخ عمى السعتجة

 غيخ ذلظ كالخد عمى الياتف فيجػز.

 

 : ىل عجة السخأة فخض أـ واجب ؟ 009الفتػى  -عجة السخأة  –السعامبلت  -الفتاوى 

 الدؤاؿ:
لديجة تخغب بالقياـ بعجة بعج وفاة زوجيا. وىي تبمغ مغ العسخ ثسانية وستػف عاما.  أود الدؤاؿ عغ فتػه

اخبخىا بعس الشاس بأنو مغ السفخوض أف ال تغادر السشدؿ وأال تخػ أؼ رجل أو حتى أال تجيب عمى 
 إليو؟الياتف. فسا مجػ دقة ىحه السعمػمة وىل يجب أف تستشع تساما عغ رؤية أؼ رجل ميسا كاف أو الحجيث 

وإذا أرادت الدفخ إلى مشدؿ ابشتيا في البحخيغ خبلؿ العجة لتقيع ىشاؾ خبلؿ عجتيا )عمسا أنيا مغ سكاف  
 األردف( ىل تدتصيع إكساؿ عجتيا في مشدؿ ابشتيا أـ انو يجب عمييا إكساليا في مشدليا؟.
 وما ىػ حكع العجة ؟ ىل ىي فخض أـ واجب؟ وماذا يتختب عمييا إذا لع تقع بيا؟

 الجػاب: 
العجة فخض عمى السخأة السدمسة تأثع بتخكيا وتدتحق عقػبة هللا تعالى ومجتيا لمستػفى عشيا زوجيا أربعة 

 أشيخ قسخية وعذخة أياـ تمتـد فييا بيت الدوجية وتستشع فييا عغ:
 .الدواج والخصبة  -ٔ
  .الديشة  -ٕ
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 .شو عمى نفديا ونحػ ذلظ الخخوج مغ بيتيا إال لحاجة كديارة شبيب أو عسل تشفق م -ٖ
 .أما رؤية الخجاؿ لحاجة ووفق ضػابط الذخع أو الخد عمى الياتف فيجػز  -4
 أما الدفخ فبل يجػز في العجة. -5

 

 : ما ىي عجة السختمعة ؟ 010تػى الف -عجة السخأة  –السعامبلت  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
صبلؽ بخضى الصخفيغ بعج أف تشازلت عغ أنا سيجة انفرمت عغ زوجي بخفع قزية مخالعة و قج تع ال

 الستأخخ. 
ما ىي فتخة العجة في ىحه الحالة ؟ بحدب معمػماتي إنيا ثبلث حيزات، لكغ البعس قاؿ لي  سؤالي ىػ:

 إنيا حيزو واحجة الف الصبلؽ تع بالسخالعة.
اع خبلؿ ىحه شيخ قبل أف يتع الصبلؽ ولع يتع أؼ جس11ارجػا مداعجتي مع العمع أنشي بقيت عشج أىمي 

 الفتخة.

 الجػاب:
يخصيء مغ يطغ أف العجة مختبصة مغ حيث الحكع بالجساع فقط... فمػ جخػ الصبلؽ بيغ زوجيغ أحجىسا في 
مذخؽ األرض واآلخخ في مغخبيا مشح خسذ سشػات، لػجبت العجة عمى السخأة. الرحيح أف عجة السختمعة 

ػ بيشكسا ليذ مخالعة بسفيػميا الذخعي، إنسا ىػ حيزة واحجة أو شيخ واحج لسغ ال تحيس، ولكغ ما جخ 
شبلؽ سخيع اصصمح عمى تدسيتو في القرخ العجلي، بالسخالعة الخضائية. فالعجة ثبلثة حيزات أو ثبلثة 

 أشيخ لسغ ال تحيس مغ لحطة تػقيع الصبلؽ. 
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يا األرممة لتي تسدك: ما ىي أسباب العجة ا 011الفتػى  -عجة السخأة  –السعامبلت  -الفتاوى 
 أوالسصمقة ؟

 الدؤاؿ: 
لكل شيء في ديغ اإلسبلـ سبب سػاء أكاف حخاـ أـ حبلؿ فسا أسباب العجة التي تسدكيا األرممة أو السصمقة 

 غيخ اف كاف وجػد جشيغ في رحسيا أرجػ التػضيح ؟.

 الجػاب:
 : الحكسة عشج هللا وعمة أؼ أمخ انو أمخ وكفى ، ومسا يسكغ تمسدو مغ الحكع

 .العمع ببخاءة الخحع -ٔ
 .تعطيع خصخ الدواج ورفع قجره وإضيار شخفو -ٕ
 .تصػيل زماف الخجعة لمسصمق رجعيًا لعمو يشجـ ويخجع عغ شبلقو -ٖ
 . إضيار الحدف عمى وفاة الدوج رعاية لحقو -ٗ
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 الفرل العذخوف : صمة األرحاـ

: صحة تقبيل ابشاء اخػاف واخػات  001الفتػى  -صمة األرحاـ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 خالتيع الذابة عمسا أنيع شباب عدب ؟

 دؤاؿ: ال
خبلؿ الديارات واالجتساعات العائمية يقـػ الذباب الحكػر مغ أبشاء إخػاف وأخػات زوجتي الذابة بزسيا 

ني بالغيخة سشة فيل يجػز ذلظ ؟وىحا يذعخ  18وتقبيميا عمى الخجيغ عمسا أنيع شباب عازبػف وأعسارىع فػؽ 
عمييا؟ وىل ورد في القخاف الكخيع أو الدشة الشبػية أحاديث صحيحة في جػاز ذلظ أو الشيي عشو يخجى 

 .التفزل باإلجابة الذافية 

 الجػاب: 
يقػؿ السثل العخبي )ججع الحبلؿ أنف الغيخة( وال ترح ندبتو إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسا في بعس الكتب. 

وعسة لسغ يقبمػنيا , وىع محاـر ليا بشز القخآف. وإف كشت تجج في نفدظ مغ الغيخة , فعميظ  فدوجتظ خالة
بالتفاىع مع زوجتظ لتغييخ ىحه العادة مع أبشاء إخػانيا وأخػاتيا , ال عمى أنيا حخاـ )فإف تحخيع الحبلؿ 

سة بالغة وروية حتى ال كتحميل الحخاـ ( ولكغ مغ باب أنظ ال تدتديغ ذلظ وىحا مغ حقظ. وليكغ ذلظ بحك
يديء إلى مذاعخ اآلخخيغ مغ زوجتظ وأقخبائيا ويفدخ عمى أنو عجـ ثقة بيع. عمى كل , فالسدألة في دائخة 

 الحبلؿ , فيػف عميظ.
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 : نخجػ تبياف فائجة الشدب في اإلسبلـ ؟ 002الفتػى  -صمة األرحاـ  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 لشدب في اإلسبلـ ؟.نخجػ تبياف فائجة ا

 الجػاب: 
 التعخيف القخآني ألولياء هللا مأخػذ مغ قػلو تعالى:

 ))أال إف أولياء هللا ال خػؼ عمييع وال ىع يحدنػف، الحيغ آمشػا وكانػا يتقػف ((
فاإليساف والصاعة األساس فإذا أضيف إلييسا الشدب كاف تاجًا يتػج صاحبو وإذا لع يكغ ىشاؾ إيساف و ال 

 عشجئح ال قيسة لمشدب ولػ كاف متربًل بخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص والجليل:شاعة 
 .قػلو تعالى : تبت يجا أبي ليب وتب...... وىػ عع الشبي

وقػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: يا فاشسة بشت دمحم، يا عباس عع رسػؿ هللا أنقحا نفديكسا مغ الشار، ال 
 بأندابكع، مغ يبصئ بو عسمو لع يدخع بو ندبو. يأتيشي الشاس بأعساليع وتأتػني 

 مبلحطة :
 الجكتػر لو ندب مترل بديجنا عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو بحدب شجخة أشمعت عمييا أنا شخريًا.

 .السيشجس غداف الدخاقبي
 .القائع عمى مػقع الشابمدي

 

يع حسي مع العمع أن: كيف لي أف أصل ر  003الفتػى  -صمة األرحاـ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 بعجيغ عشي مدافة واعتقادًا ؟

 دؤاؿ: ال
أنا مغ مجيشة أىميا بعيجيغ ججًا عغ اإلسبلـ، حتى ال أعمع أف كاف يسكغ اعتبارىع مغ السدمسيغ، وأنا مغ 

أف عمست أف قصع سكاف دمذق وىجاني هللا إلى اإلسبلـ، ولجؼ مذكمة اآلف ىي صمة الخحع والسيسا بعج 
  .ائخالخحع مغ الكب
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فيل يجػز لي عجـ الحىاب إلى مجيشتيع ألف ذىابي إلى ىشاؾ مسكغ أف يػقعشي في السعاصي مثل 
السرافحة، واالختبلط، وإذا أردت الربلة أشعخ بحخج شجيج وقج ال أستصيع، عمسًا أني أحاوؿ االتراؿ 

 بالسػجػديغ في دمذق مشيع ؟ 

 الجػاب: 
  ) بخوا أرحامكع ولػ بالدبلـ (. يسكغ االتراؿ بيع ىاتفيا لقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 

ألدب مع هللا : ىل مقاشعتي لخجل أساء ا 004الفتػى  -صمة األرحاـ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ورسػلو فييا أثع ؟

 دؤاؿ: ال
لي جار ممتحي ويمبذ عسامة ودشجاشة ولكغ بشاتو متبخجات. يـػ مغ األياـ حرل مذادة بيشو وابشو وذىبت 

فرل بيشيسا. قمت لو: صمي عمى الشبي )عميو الدبلـ( فقاؿ:شتع الشبي والعياذ باهلل. بعجىا أصبحت أتحاشاه لم
وعشجما أراه ال أرد عميو الدبلـ عمسشا انو في أواخخ الخسديشات أو أوائل الدتيشات. وبجأت اشعخ بالكخه تجاىو 

شعتي لو وكل ما سبق ائثع عميو ويشصبق عمي وحتى أنى اسبو بيغ نفدي )ال أشيق أف أراه( الدؤاؿ: ىل مقا
 أني قاشع وال يقبل عسمي؟ 

 جػاب: ال
 استسخار العبلقة، مع الشرػح الحكيع أولى مغ السقاشعة لسغ يصيق ذلظ ويحدشو . 
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: ماذا أفعل حاولت مخارًا أف أصمح العبلقة  005الفتػى  -صمة األرحاـ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ذلظ ىل تقبل صبلتي وصيامي ... ؟بل ججوى مغ بيشي وبيغ أخي ف

 دؤاؿ: ال
سشو لبلختبلؼ بيششا ليذ بييغ و ىػ بحالظ بحاجو إلى سؤاؿ  11إلى  9أنا ال أتحجث مع أخي لمسجة مابيغ 

حزختكع لو مع أنشي حاولت بذجه أف أصمح الخبلؼ ولكغ ال فائجة لقج حاولت والجتي ووالجؼ و أخػاتي و 
مع ما العسل فأنا أيزا حاولت وىػ ال يخيج أف يتحجث معي فيل تقبل صبلتي و صيامي و أخػاني ولكغ ال أع

 أعسالي ىل يغفخ لي ربي أـ ماذا ؟. 

 الجػاب: 
ىحا الحاؿ بيشظ وبيغ أخيظ، واليخضي هللا ورسػلو. ويػقعكسا في خصخ عطيع وىػ أال يغفخ هللا لكسا، )عغ 

قاؿ: "" تفتح أبػاب الجشة كل يـػ اثشيغ وخسيذ، فيغفخ في ذلظ اليػميغ لكل عبج ال أبي ىخيخة، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يذخؾ باهلل شيئا إال مغ بيشو وبيغ أخيو شحشاء فيقاؿ: أنطخوا ىحيغ حتى يرصمحا( فبادر إلى معالجة 

 السذكمة مدتعيشا بالػالجيغ واألقخباء. 

 

ات العع تعتبخ مغ صمة : ىل زيارة بش 006الفتػى  -صمة األرحاـ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 األرحاـ ؟

 دؤاؿ: ال
أنا مغ فمدصيغ، نحغ في العيج )) وكل عاـ وأنت بخيخ (( كسا ىػ معخوؼ تكػف الديارات العائمية بيغ 
األقارب و األرحاـ ولكغ سؤالي يا شيخ أنشا نحغ أبشاء العع في العيج نتجسع فقط األوالد العع ونحىب بديارة 

 ال داعي أو زيارتيع صمة رحع..  الستدوجات وأنا متذكظ في ىحه السدالة ىل يجػز أف ندورىع أو بشات العع 
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 الجػاب: 
األولى أف يشفرل الشداء عغ الخجاؿ في الديارات ولػ كانػا أرحاما، ولكغ لػ دعت الحاجة إلى االجتساع في 

كػف االنفراؿ بيغ الجشديغ في أماكغ مكاف واحج فبلبج مغ التداـ الحجاب واالحتذاـ في كل شيء وأف ي
 الجمػس، ومخة أخخػ فيحا مع الحاجة السمحة... 

 

 : ماذا تعشي صمة الخحع ، ومغ ىع رحع 007الفتػى  -صمة األرحاـ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 اإلنداف ، وكيف تكػف القصيعة ؟

 دؤاؿ: ال
 يعة ؟.ماذا تعشي صمة الخحع، ومغ ىع رحع اإلنداف، وكيف تكػف القص

 الجػاب: 
في أدؽ التفاسيخ، وأدؽ التعاريف كل أقخباءه، مغ جية أبيو وأمو، ىؤالء ىع رحع اإلنداف، صمة الخحع تعشي 
أف تدورىع، وأف تتفقج أحػاليع السعيذية، واالجتساعية، وأف تكخميع، وأف تقجـ ليع اليجايا في السشاسبات، وأف 

تذاركيع في السدخات، وفي األحداف، أف تقجميع عمى غيخىع تترجؽ عمى فقيخىع وأف تتعيج مخضاىع، وأف 
في األعصيات، تجديجًا لمقاعجة األقخبػف أوال بالسعخوؼ. وقصيعة الخحع تعشي ؛ ىجخانيع، واإلعخاض عغ 
زيارتيع، وعجـ مذاركتيع في أفخاحيع وأحدانيع، وهللا سبحانو وتعالى وصف السؤمشيغ بأنيع يرمػف ما أمخ هللا 

صل، ووصف الحيغ استحقػا لعشتو واستحقػا سػء الجار. فالحيغ يرمػف ما أمخ هللا بو أف يػصل ؛ بو أف يػ 
ىع السؤمشػف، والحيغ استحقػا لعشة هللا، وسػء الجار ؛ ىع الحيغ " ويقصعػف ما أمخ هللا بو أف يػصل " بل إف 

ألنرارؼ أف رجبًل قاؿ: يا صمة الخحع مغ مػجبات دخػؿ الجشة، فقج روػ البخارؼ ومدمع عغ أبي أيػب ا
رسػؿ هللا أخبخني بعسل يجخمشي الجشة. فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: تعبج هللا، وال تذخؾ بو شيئًا، وتقيع الربلة 

 وتؤتي الدكاة وترل الخحع.
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مة الخحع فخض عيغ عمى كل : ىل ص 008الفتػى  -صمة األرحاـ  -السعامبلت  -الفتاوى 
 مدمع ؟

 دؤاؿ: ال
 ة الخحع فخض عيغ عمى كل مدمع ؟ ىل صم

 مغ ( ؟  أـ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -العسـػ  -ما ىي الذخيحة البلـز صمتيا مغ األقارب ) اإلخػة 
 ما ىػ ىجؼ صمة الخحع وىل تتحقق صمة الخحع إذا تحقق ىجفيا ؟

عيغ إذا كاف لمسخء فتيات أقارب ) بشات عع أو بشات خاؿ ( في ببلد الغخب وىغ كالغخبيات ىل يتػاصل م
 عمى الشت أو بػسيمة أخخػ ؟

ىل تخػ أف صمة الخحع عغ شخيق مػاقع التػاصل االجتساعي عمى اإلنتخنت يحقق صمة الخحع ؟ وإذا كاف 
 كحلظ فيل ىػ كاؼ ؟

 الجػاب: 
  صمة الخحع واجبة في قػؿ جسيػر العمساء وقصعيا حخاـ باتفاؽ.

 : والخحع نػعاف رحع محـخ ورحع غيخ محـخ
حـخ كل شخريغ بيشيسا قخابة لػ فخض أحجىسا ذكخًا واآلخخ أنثى لع يحل ليسا أف يتدوجا) الخحع الس -ٔ

 (.عساـ والعسات واألخػاؿ والخاالتاآلباء واألميات واإلخػة واألخػات واألججاد والججات واألوالد وأوالدىع واأل
 . حـخ كبشات األعساـ وبشات العساترحع غيخ م -ٕ
مع أف صمة الشػع األوؿ ىي الػاجبة وأما صمة الشػع الثاني فميدت واجبة مع الخاجح مغ أقػاؿ أىل الع و

 . مبلحطة تقجيسيع في السداعجة إف كانػا بحاجة إلييا
أما ىجؼ صمة الخحع فالتكافل والتعاوف والتشاصح واليجاية إلى هللا إف أمكغ واألصل فييا الديارة وتفقج األحػاؿ 

 . ة عشيا باالتراؿ أو بالسخاسمةوحيغ العجد عغ ذلظ يسكغ االستعاض
التػاصل مع بشات العع وبشات الخاؿ غيخ مصمػب بل قج يكػف محخمًا إف كاف لغيخ حاجة أو تجاوز الكبلـ 

 . حجود السدسػح بو

 

 



  الفصل العغزوٌ : صلة األرحاوالثالث : الباب 
486 

: أصل أرحامي لكشيع ال يرمػنشي ماذا  009الفتػى  -صمة األرحاـ  –السعامبلت  -الفتاوى 
 أفعل؟

 دؤاؿ: ال
 ولكغ عشجما يدورىع يحذ كأنو ضيف ثقيل، وىع ال يدورونو، يقػؿ: فساذا أفعل؟. ىػ يرل أرحامو،

 الجػاب : 
اترل اترااًل ىاتفيًا، كيف الحاؿ يا أختي؟ وهللا اشتقشا لظ، أدامظ هللا لشا، أريج أف آتي لكشي مذغػؿ، ال 

بو، ويخوف أنو متخمف،  تؤاخحيشي، أما ىي فبل تأتي إلى عشجه، نفذ الذيء، يحىب إلى عشجىع وال ييتسػف 
 زوجتو محجبة مثبًل، ليذ لظ مرمحة أنت، اعسل الحج األدنى اتراؿ ىاتفي، زيارة بالدشة مخة، بالعيج مخة.
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 الفرل الحادي و العذخوف : العسل

: حكع عسل السػضف عسبل يأخح أجخه عميو وذلظ  001العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ؟ ضسغ الجواـ الخسسي لو

 دؤاؿ: ال
 أتسشى الخد عمى الحكع الذخعي لعسل السػضف عسبل يأخح أجخه عميو وذلظ ضسغ الجواـ الخسسي لو.

 الجػاب: 
 ال يجػز ذلظ شخعا ,ألف الػقت ممظ الػضيفة التي يتقاضى راتبو في مقابل أدائيا.

 

 : ما ىي عبلقة العبادة بالعسل ؟ 002العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ : ال
مغ عسخؼ، اضصخرت إلى الشدوح إلى بيخوت بعجما تدجمت في  19أوال إنشي شاب قخوؼ و أنا اآلف في اؿ

لكشي مع األسف  semesterالجامعة المبشانية كمية اليشجسة )برخاحة ىي أشبو بالػزارة ( و لجيشا نطاـ 
 عشجما عخفت الشتيجة أوؿ ما لفطتو رسبت في االمتحاف )متأكج ضمسا لكغ ليذ في اليج حيمة( والحسج هللا

"حدبي هللا ونعع الػكيل" ,اعتبختيا مريبة والحسج هللا صابخ و لكغ األىع أنشي مغ الشاحية الجيشية قج تغيخت 
كثيخا مع ندولي آلي بيخوت بالخغع مغ جسيع الفتغ وأعتبخ نفدي أنشي اآلف عخفت ديشي فسغ ناحية الربلة 

في الربلة في رمزاف الفائت وبالتحجيج أثشاء زيارة الذيخ دمحم جبخيل )حفطو هللا( فقج تعمست الخذػع والتفكخ 
 فمو يعػد الفزل بتعمسي كيفية الخذػع في الربلة وكيفية االستساع إلى القخاف وما معشى أني أصمي. 

فقخرنا أف نبجأ إضافة فقج أنعع هللا عمي بأني جمدت مع ابغ خالتي في بيتيع والحسج هللا فيػ رجل يخاؼ هللا  
بستابعة محاضخات الجعاة اإلسبلمييغ وبجأنا مع تفديخ الفاتحة لمذيخ أحسج بجر الجيغ حدػف وحػؿ العقيجة 

حفطيع هللا، والحسج هللا حسجا كثيخا فقج تحدشت عبلقتي مع أىمي ومع الشاس و  -لمذيخ دمحم راتب الشابمدي 
 7خبائي ويفيسػنيا )عمسا أنشي في األسبػع أستسع إلى أصبحت كمسا أستسع إلى الخصب أتسشى لػ يدسعيا أق

 دقيقة( وسبحاف هللا فإنشي أشعخ بدعادة ال تػصف أبجا.  90أشخشة مجة كل واحج 
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عشجما أزور أقخبائي وىع مؤمشػف أناقر معيع ما سسعتو فكانػا يقػلػف لي أنظ تجخل نفدظ في أمػر عسيقة 
ع لكغ سبحاف هللا كشت أجج في الخصب جػابًا ليع لكشي أيزا لع ال تشفعظ السيع دراستظ، كشت ال أرد عميي

 أقل ليع ووكمت أمخؼ إلى هللا ألنيع لػ قمت ليع الحقيقة لكحبػني فيع مازالػا ال يثقػف بي. 
 عشج الربلة كشت أشيميا ألنشي كشت أندى الجنيا بكامميا والحسج هللا. 

قػلػف أنو لع يكغ يجرس بل كاف يسزي وقتو في السداجج، وىشا الكارثة عشجما عمسػا أنشي لع أوفق بجءوا ي
يدتسع إلى الخصب التي ال تشفعو في دراستو بل تزيعو، وفي رمزاف كشت مبالغا في عبادتي وكشت ساعيا 

 وراء العمساء لبلستساع إلى حمقاتيع وغيخىا مغ األقاويل. 
يسا إضافة إلى إنشي لع اختع القخاف إال مخة في لع أرد عمييع بأية كمسة لكشي شخحت لظ سابقا بالشدبة لمخد عمي

 رمزاف وفي األياـ العادية لع اكغ اذىب إلى السدجج بل اصمي في البيت أو في الجامعة. 
وما زلت حتى ىحه المحطة أحارب في عبادتي حتى أنشي أصبحت أمارسيا في الخفاء ما عجا الربلة )مثبل 

القخاف الكخيع عمى الكسبيػتخ وأثشاء الخاحة استسع إلى  لجؼ عادة كل يـػ عشجما استيقع استسع إلى
أما اليـػ أخاؼ أف أمارس تمظ  -ألنشي الحسج هللا ال أشيق سساع األغاني أو ما شابو ذلظ- السحاضخات 
 العادة(. 
 عحرا مغ اإلشالة لكشي أريج أف اعخؼ ىل يجب أف تقل عبادة اإلنداف أثشاء الجراسة؟ • 
 مل مع أقخبائي أأرد عمييع أـ أبقى صامتا؟ عطشي في شاف التعا• 
 ىل ما قست بو يخضى عشو هللا عد وجل؟ • 

 الجػاب : 
مغ أدعية الشبي ملسو هيلع هللا ىلص : الميع أصمح لشا ديششا الحؼ ىػ عرسة أمخنا وأصمح لشا دنيانا التي فييا معاششا وأصمح 

 لشا آخختشا التي إلييا مخدنا.
دنياه آلخختو وال مغ تخؾ آخختو لجنياه بل يأخح مشيسا، ألف األولى مصية لمثانية،  إذًا ليذ بخيخكع مغ تخؾ

والسؤمغ القػؼ خيخ وأحب إلى هللا تعالى مغ السؤمغ الزعيف، فيشبغي أف تعسل هلل عسبًل في الميل ال يقبمو 
 في الشيار، وأف لجنياؾ التي ىي مصية آلخختظ عسبًل بالشيار ال يقبل في الميل.

 

 



  لالفصل احلادي و العغزوٌ : العنالثالث : الباب 
489 

: ىل في تدخيح السػضف السختمذ أي إثع في  003العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -تاوى الف
 حاؿ تاب ووعج بتغيخ سمػكو ؟

 دؤاؿ: ال
عشجؼ مػضف قج تدبب بخدارتي ألػؼ الجوالرات و قج صخفتو مغ مّجة ىل يجػز ذلظ عمسًا بأنو وعج بتغييخ 

خّجاني لحلظ و لكشي رفزت و لكغ عاممتو بالحدشى.. لغ تعاممو إلى األفزل لكشي متأّكج أّنو لغ يفعل و قج ت
 أدخل بتفاصيل األمخ و لكغ ىل أنا آثع عمسا أنشي أخحت آراء كثيخة بيحا األمخ؟؟؟

 الجػاب: 
 ال إثع عميظ إف شاء هللا، واألفزل إف آندت مشو الشجـ واالستقامة أف تسشحو فخصة ججيجة لقػلو تعالى:

ِحيع﴾ ﴿ِإف َتْعُفػا َوَتْرَفُحػا  َوَتْغِفُخوا َفِإفَّ َّللاََّ َغُفػٌر رَّ
 وقػلو: 

ْثُمَيا َفَسْغ َعَفا َوَأْصَمَح َفَأْجُخُه َعَمى َّللاَِّ ِإنَُّو اَل ُيِحب  الطَّاِلِسيَغ﴾  َئٌة مِّ َئٍة َسيِّ  ﴿َوَجَداء َسيِّ

 

 ليا ؟: ىل يجػز أخح عيشات شبية واستعسا 004العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
في السدتػصف يأتي مشجوبي شخكات األدوية و يػزعػف األدوية عمى كل األشباء أحيانا، ومخة وزعػا حميب 
لؤلشفاؿ فجخبتو و كاف مشاسبا البشتي وشمب زوجي مغ ىحا السشجوب أف يحزخ لشا الحميب وشبعًا يكػف 

ب بػصف السشتج لمشاس و شخكة األدوية أشمقت مقابل و السشجوب ال يشتطخ مقاببًل إال أف يقـػ الصبي بجوف 
 يج السشجوب بيكحا أمخ ولكغ وزارة الرحة تسشع ىحا األمخ.

سؤالي ىل يعتبخ مااًل حخاما و زوجي يقػؿ كاف الرحابة يجعػف ثبلثة أرباع الحبلؿ حتى ال يقعػا في الحخاـ 
 و لكغ إذا لع يكغ فييا شبية فإنيا تػفخ عميشا مبالغا كبيخة.

 لعمع أف كل األشباء يصمبػف مغ السشجوبيغ و كأنو شيء متعارؼ عميو.مع ا
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 الجػاب: 
 . ال يجػز ذلظ مادامت الجية التي يعسل بيا زوجظ، وىي وزارة الرحة تسشع ذلظ

 

مكاف عسميا : ما حكع السػضفة التي تخخج مغ  005العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 قبل انتياء الجواـ ؟

  دؤاؿ:ال
 ما حكع السػضفة التي تخخج مغ مكاف عسميا قبل انتياء الجواـ مع العمع أنيا أنيت جسيع أعساليا ؟

 الجػاب: 
ال يجػز ليا ذلظ إال بإذف رسسي مغ السجيخ السدؤوؿ، ألف وقت العسل ممظ لسغ استخجميا فيو , وال يجػز 

 الترخؼ بو أو ببعزو لغيخ مرمحة العسل إال بإذف.

 

 سل لرالح شخكات تتعامل بالخبا ؟: الع 006العسل ػ الفتػى  -لسعامبلت ا -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
أنا ميشجس اتراالت و كسبيػتخ مغ لبشاف تخخجت حجيثا.. حرمت عمى عقج عسل في إحجػ شخكات 
االتراالت الكبخػ في السسمكة العخبية الدعػدية.. كاف مػضػع بحث التخخج متعمقا بأماف الذبكات 

(Networks Security أؼ حسايتيا مغ السختخقيغ و قخاصشة اإلنتخنت.. السذكمة أف شابا يعسل في )
الذخكة أخبخني أف عسمي في الذخكة )و بسا أنو متعمق بأماف الذبكات( ال بج و أف تتخممو مذاريع لسرارؼ 
ات ىحه ربػية وأف الذخكة تعسل مذاريع لعجة مرارؼ)وىحا يعشي أنشي سأعيغ عمى حساية أنطسة و شبك

السرارؼ(.. مع العمع أف أؼ شخكة اتراالت كبيخة تعسل مذاريع مثل ىحه مع البشػؾ كسا أف العسل في ىحه 
 الذخكات الكبخػ يكدب خبخات كبيخة ال يسكغ اكتدابيا في غيخىا..
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ث و بالتالي فإنشي لغ أستصيع العسل في ىحا السجاؿ الحؼ اختختو )مجاؿ أماف الذبكات الحؼ ىػ مجاؿ حجي
و أنا قج اختخه كسػضػع لبحث التخخج اعتقادا مشي أنو مجاؿ نافع قج أستصيع مغ خبللو أف أخجـ الجيغ( 
شبعًا العسل ليذ فقط في ىحا السجاؿ وإنسا ىػ في األساس في ىشجسة الذبكات ومجىا وصيانتيا وحتسًا 

 ستكػف ىشاؾ مذاريع أخخػ مع غيخ السرارؼ )كػزارات وشخكات إلخ...(.

 ب: الجػا
إف استصعت العسل مع غيخ السرارؼ ولػ بامتيازات أقل فيػ الخيار الذخعي أمامظ وال يجػز لظ العجوؿ 
عشو. وإف كاف األمخ اآلخخ فاحخص عمى عجـ مباشخة التعامل مع البشػؾ، ويكػف واقعظ آنئح مغ حاالت 

ورؾ ضبصو بجقة ,ولتكغ القاعجة اختبلط الحبلؿ بالحخاـ والحكع في ذلظ لؤلغمب، وتدتغفخ هللا مسا ليذ بسقج
الشبػية العطيسة حاضخة معظ دائسا )دع ما يخيبظ إلى ما ال يخيبظ ( و )استفت قمبظ وإف أفتاؾ الشاس، وفي 

 .رواية السفتػف( 

 

 ع العسل بخاتب قميل مع الخشػة ؟: حك 007العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ي أغر في عسمي ألنشي ال أستصيع العسل وأف الخوتيغ في عسمي يتعبشي نفديا، مشح عجة أشيخ وأنا أحذ أنش

وال أستصيع التػقف عغ العسل ألنشي أحتاج إلى الساؿ. ما حكع اإلسبلـ في ذلظ ؟ ىل راتبي يعتبخ جدئيا مااًل 
 حخامًا ؟ عمسًا أنشي أعسل تقخيبًا نرف ساعات الػاجب أف أعسل خبلليا.

 الجػاب: 
ظ ومغ تدتفتيو بيغ خياريغ متشاقزيغ: الحاجة إلى الساؿ، وعجـ الخغبة في العسل، سج وإغبلؽ أف تزع نفد

ألبػاب الحل. والبج مغ أف تبحث عغ العسل السشاسب وتشصمق بجج وإخبلص ليكػف كدبظ حبلاًل، واستسخارؾ 
 عمى ما أنت عميو ال يجػز شخعا، وهللا يػفقظ.

 

 



  لالفصل احلادي و العغزوٌ : العنالثالث : الباب 
492 

 ل يجػز أف اعسل بتػزيع الجخاف ؟: ى 008فتػى العسل ػ ال -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ىل يجػز أف اعسل بتػزيع الجخاف لجػ رجل مقابل مختب ثابت + ندبة عمى كسية البيع مع أني بحاجة ليحا 

 العسل ) مشجوب مبيعات( الخجاء الخد بأقخب وقت مسكغ.

 الجػاب: 
 ضخره. ال يجػز ألنو يحـخ االتجار بالجخاف إلجساع الشاس عمى 

 

ة البشصاؿ الشدائي ما حكع : أنا اعسل في خياش 009العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ذلظ ؟

 دؤاؿ: ال
سؤاؿ حػؿ خياشة البشصاؿ الشدائي و التشػرة أنا أعسل في خياشة البشصاؿ الشدائي و التشػرة بالسرانعة أؼ ال 

 سمي بيا وىل يجب عمي تخكيا.أسػقيا )مع عمسكع كيف تمبذ في الذػارع ( ما حكع ع

 الجػاب: 
 .في الفتػػ: ال حخج عميظ. وفي التقػػ: اصشع ثيابًا ال تثيخ الفتشة 
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: نعسل في شخكة تبيع المحع السدتػرد عمى أنو  010العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ذلظ ما حكع األجخ الحي نتقاضاه؟محبػح عمى الصخيقة اإلسبلمية وىػ غيخ 

 دؤاؿ: ال
مػضف نتػجو إلى فزيمتكع بدؤاؿ عغ حكع األجخ الحؼ 20باألصالة عغ نفدي ونيابة عغ أكثخ مغ 

نتقاضاه ؟؟ باخترار نحغ يا سيجؼ نعسل في شخكة استيخاد وترجيخ في مرخ نعسل في مجاؿ استيخاد 
باستيخاد لحػميا ىػ ذبح  أعػاـ اكتذفشا أف الحبح الحؼ يتع لؤلبقار التي تقـػ الذخكة 4المحـػ وبعج مخور 

مذكػؾ في أمخه حيث أنو يتع عغ شخيق ضخب الحيػاف بخصاصة ىػاء ) مغ كػمبخوسخ لجفع اليػاء ( في 
ألف رأس في اليـػ ثع ذبحو  20رأسو تعسل عمي تجويخو ليديل عمييع ذبحو نطخا" ألنيع يحبحػف أكثخ مغ 

تحاد السؤسدات اإلسبلمية والتي مغ السفتخض بعج ذلظ وىحه المحـػ تحرل عمي شيادة ذبح إسبلمي مغ ا
أنيا تذخؼ عمي الحبح. وقج أفتي البعس أنيا لحـػ غيخ محكاة وبالتالي ىي في حكع السيتة وبالتالي فأجػرنا 
حخاـ ودار اإلفتاء في مرخ أفتػنا بأنو شالسا المحـػ حاصمة عمي شيادة ذبح حبلؿ فأجػرنا حبلؿ تبعا " 

يا سيجؼ أف السرجر الحؼ أخبخنا بحلظ مرجر مػثػؽ مشو ججا ججا" وىحه السؤسدات  لحلظ ولكشيع لع يعمسػا
التي تعسل باسع اإلسبلـ ليذ ليا ىجؼ إال الجرىع والجيشار ونحغ يا سيجؼ يعمع هللا كع الجيج والتعب الحؼ 

ي نتقاضاىا مغ نبحلو لكل نحمل األجخ الحؼ نأخحه ولكغ بعج عمسشا بيحا اعتخانا الخػؼ مغ كػف أجػرنا الت
ىحه الذخكة حخاـ ألنشا أصحاب بيػت ونعيل أشفاؿ وال نخيج أف نجخل الحخاـ ال عمي أنفدشا وال عمي أوالدنا. 

 في انتطار إجابتكع ياراعاؾ هللا عمي أحخ مغ الجسخ ابشكع ومحبكع في هللا إسساعيل مخسي. 

 الجػاب: 
استبخاء لجيشكع فافعمػا ، وإال فأنتع لدتع مدؤوليغ عسا إف كاف بسقجوركع تخؾ ىحا العسل فػرا إلى خيخ مشو ، 

 ىػ وراء حجود عسمكع ، والسيسا مع وجػد جيات مدؤولة أجازت ذلظ.
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في تػزيع  : ىل الساؿ الحي أتقاضاه مغ عسمي 011العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الجخاف يسكغ أف أعتسخ بو

 دؤاؿ: ال
في التػزيع والسبيعات وأريج العسخة فيل لي أف اعتسخ مغ ىحا الساؿ والخاتب الحؼ أنا اعسل في شخكة الجخاف 

 أخحه عمسا أني ابحث عغ أؼ عسل آخخ ولع أجج.

 الجػاب: 
البج مغ تخؾ ىحا العسل، ألنو في أبدط معانيو اتجار باإلضخار برحة الشاس وإيحائيع...فيل يكػف 

...؟ انتطخ حتى تغيخ عسمظ، بعج الجج في البحث ثع اعتسخ، حبلال...؟ بل ىل يكػف بعخؼ العقبلء مقبػال
 وسييدخ لظ هللا ذلظ. 

 

ع الفاخخة : ىل يجػز التعامل مع البشػؾ والسصاع 012العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 أي تقجيع خجمات ليع ؟

 دؤاؿ: ال
األعساؿ لسختمف السشذآت محبلت اعسل في مجاؿ التكييف السخكدؼ ضسغ شخكة خاصة وأقـػ بجراسة وتشفيح 

 -كشائذ - -مداجج-فشادؽ -معامل -البشػؾ -مصاعع ال تقجـ مذخوب  -فيبلت -مشازؿ -تجارية
 -الفيبلت الستخفة–الكشائذ –-صاالت بيع............................ الدؤاؿ: البشػؾ  -مدتذفيات 

 وتقجيع ىحه األعساؿ ليا ؟. السصاعع التي تقجـ االراكيل فقط , ىل يجػز التعامل معيا 

 الجػاب: 
 ال يحـخ التعامل مع الجيات التي ذكخت، ولكغ تخكو ورعا أمخ شيب. 
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: السػدـ ترمح لمخيخ والذخ " مذاىجة أفبلـ  013العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 " ماذا أفعل وىي جدء مغ عسمي ؟ إباحية

 دؤاؿ: ال
بيػتخ وشبعا أنت تعخؼ أف مغ ضسغ عسل البيع تخكيب االنتخنت ولكغ أنا أنا اعسل في محل بيع أجيدة كس

أحاوؿ اليخب مغ تخكيب ىحه القصعة وىي السػدـ ألني أخاؼ أف أشارؾ في اإلثع أخاؼ أف يذاىج ىحا 
الخجل أشياء إباحية عمي االنتخنت وأنا قج شاركت في ىحا اإلثع فيل عمي أف اتخؾ العسل أـ ال يجب أف أتتبع 

 ا ماذا يذاىج وال ىحا ماذا يذاىج ؟.ىح

 الجػاب: 
 ال حخج عميظ... وال إثع إذا أسيء استخجاـ اإلنتخنت مغ السدتخجـ، مادامت ليا استعساالت خيخة. 

 

% وقج حرمت 93: أنييت الثانػية العامة بسعجؿ  014العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ية ماذا أفعل ؟حج البشػؾ التجار عمى مشحة دراسية مغ ا

 دؤاؿ: ال
% و قج حرمت عمى مشحة دراسية مغ احج البشػؾ التجارية 93أنا شالبة أنييت الثانػية العامة بسعجؿ 

 الخبػية وخػفا مغ الػقػع في الحخاـ أود االستفدار عغ ما إذا كاف باإلمكاف السػافقة عمييا أـ ال ؟.

 الجػاب: 
 ال يجػز قبػليا.
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ب : استبلـ مذاريع التخخج ودراستيا وبيعيا لمصبل 015العسل ػ الفتػى  -ت السعامبل -الفتاوى 
 ىل ىحا العسل جائد أـ ال ؟

 دؤاؿ:ال
بعػف هللا افتتحت مخكدا لمخجمات الصبلبية والكسبيػتخ وأشار عمي احجىع باف أقـػ باستبلـ مذاريع تخخج مغ 

ػىا في نياية العاـ ويأخحوا عمييا عبلمة األلف إلى الياء وبعج إنياء دراستيا بيعيا لمصبلب ليدمس
 السقخر!!!....

ثع أشار عمي آخخ أف أقـػ بتجريذ الصبلب كل ما أقـػ بو في السذخوع خصػة بخصػة وكل معمػمة مغ أيغ 
 حرمت عمييا وكيفية االستفادة مشيا................ 

 حسة هللا وبخكاتو.اشخ عمي وارجػا أف تعصيشي وجية السػضػع بأكسمو والدبلـ عميكع ور 

 الجػاب: 
 ال يجػز ذلظ ألنو إعانة لمصبلب عمى الغر والكحب في ادعاء أف السذخوع مغ عسميع. 

 

: عسمي الحي أقـػ بو يتصمب مشي أف أكحب عمى  016العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 دبػف ما حكع ذلظ ؟ال

 دؤاؿ: ال
ميدؼ اعسل في شخكة في مجاؿ السخاسبلت مشح بجاية الدشة وقج عاما.درست األدب االنك 26أنا فتاة عسخؼ 

تخكت العسل بدبب شمبيع مشي الخد عمى الياتف )يتزسغ الخد عمى الياتف بعس الكحب مثل شمب السجيخ 
أف نخبخ الدبػف انو مدافخ أو ليذ في الذخكة.....( لحا تخكت العسل ولع اخبخىع بالدبب. شبعا بحثت عغ 

اجة لمعسل فمع أجج !!!!! بعج شيخيغ اترمت بي الذخكة وشمبػا مشي العػدة لمعسل وقج عسل أخخ ألني بح
اشتخشت عجـ الخد عمى الياتف ووفقػا عمى ذلظ... السذكمة اآلف الدبائغ األجشبية أنا مغ يجب أف أرد عمييع 

لسذكمة ولع اكحب أذا لع يخيج السجيخ الخد عمييع والبارحة شمب مشي أف اخبخ الدبػف انو مدافخ. حممت ا
 ولكششي أفكخ اآلف كيف يسكغ حل كل السكالسات البلحقة ؟؟؟ 
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مبلحطة:أنا مختاحة ججا في العسل حيث ال يػجج اختبلط والسجيخ يرمي و ال يدتغل مشربو كسا ىػ اغمب 
معسل الذخكات ؟ أنا محتارة ججا و ال أدرؼ ما افعل؟؟ أريج الشريحة و الفتػػ الذخعية مع العمع أف تخكي ل

 كاف اتقاء هلل في السخة األولى.

 الجػاب: 
 يجب أف تكػني واضحة في شخوط عسمظ، وإال فاتخكي العسل لغيخه وهللا يتػالؾ. 

 

دسى : ما حكع سفخه لمعسل بالخارج تحت م 017العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 السيسة البحثية ؟ ىل يجػز ؟

 دؤاؿ: ال
ة في شخكة مقاوالت تقجـ لمدواج بي شبيب حاصل عمى الجكتػراه مشح عاميغ و أنا ميشجسة و اعسل بػضيف

أعػاـ بعج الحرػؿ  3يعسل مجرس بالجامعة في الجامعة ال يقبل سفخ السػضف بيا لمعسل بالخارج قبل إتساـ 
ػرية عمى الجكتػراه إال إذا كاف سفخه كسخافق لمدوجة و السدسػح بو في خبلؿ ىحه السجة ىػ الدفخ في مأم

بحثية لسجة ستة أشيخ قابمة لمتججيج مخة واحجة أؼ أف السجة الكاممة عاـ واحج فقط مع العمع أف الجامعة ال 
تقبل بيحا عمى انو إعارة أو عسل و لكغ ميسة بحثية وجج ىحا الذاب فخصة عسل بالخارج و بالفعل قجـ عمى 

لي انو إذا تع الدواج قبل انقزاء ىحه السجة  شمب األجازة باسع السيسة البحثية و فعبل سافخ لمعسل و قاؿ
يدتصيع أف يدتسخ في عسمو بأنو يقـػ بذخاء عقج عسل سػرؼ لي ويثبت باألوراؽ فقط أف زوجتو تعسل في 
ىحه البمجة بالتالي تػافق الجامعة عمى مشحو إجازة مفتػحة كسخافق لمدوجة , في نفذ الػقت بالشدبة لي كي 

ي مخافقة زوج يجب إحزار تأشيخة مكتػب عمييا غيخ مرخح لي بالعسل و استصيع اخح إجازة مغ عسم
 األسئمة كثيخة:

 ما حكع سفخه لمعسل بالخارج تحت مدسى السيسة البحثية ؟ ىل يجػز ؟  -1
 ػ و ما حكع ما تقاضاه مغ راتب نطيخ ذلظ ؟ ىل ىػ ماؿ حخاـ ؟  2
 فق لمدوجة ؟ ما حكع عسل عقج عسل سػرؼ لي حتى يدتصيع الدفخ كسخا - 3
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فكخت أف اشمب مشو إيجاد عقج عسل لي صحيح و ليذ سػرؼ حتى نتفادػ التدويخ في ىحا األمخ ما  -4
 حكع اجازتى كسخافقة لمدوج و السفخوض انو مسشػع فييا العسل ؟.

أرجػؾ افيجنى فانا خايفة ججا مغ شبية الساؿ الحخاـ و مر عارفة اعسل أيو و ىػ شايف إف ديو قػانيغ 
عية مالياش أؼ أساس مغ الرحة و ال سبب و ال ىػ حيفيج البمج إذا التـد بييا و مر حخاـ إنو وض

 مايتبعياش فيل ىحا صحيح ؟! 
 سؤاؿ آخخ بعج إذنظ

ما حكع نطخ الخجل فى وجو مغ يتقجـ لخصبتيا و إشالة الشطخ فيو أو الشطخ إلى صػرتيا و إشالة الشطخ  -4
ف قبميا بالفعل و أخح قخاره باالرتباط بيا و لكشو ال يغس برخه عغ الشطخ ىل ىحا يجػز شخعا ؟ حتى إذا كا
 فى صػرتيا و تأمل وجييا كثيخا.

 الجػاب: 
كل مايبشى عمى الكحب حخاـ ألف الكحب حخاـ...ولمخاشب أف يشطخ إلى خصيبتو أو إلى صػرتيا مادامت 

 فاؽ عمى الدواج. نيتو جادة في الخصبة. أما إشالة الشطخ فبل تجػز إال بعج االت

 

: أعير في إسخائيل واعسل في شخكة عشج الييػد  018العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الخبػية فساذا يسكششي أف اصشع ؟والقانػف يفخض عميشا أف نتعامل مع البشػؾ 

 دؤاؿ: ال
شا يفخض عميشا أف نتعامل مع أنا مدمع والحسج هلل , أعير في إسخائيل واعسل في شخكة عشج الييػد. القانػف ى

ومغ كثخة القػانيغ السعقجة , يرعب عمي أف اعخؼ ما ىػ ربا وما ىػ حبلؿ... فساذا  -البشػؾ الخبػية 
 يسكششي اف اصشع. 

 الجػاب: 
 البج مغ تخؾ العسل والبحث عغ آخخ ال ربا فيو. 
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قجي عغ إجازاتي رغع : ىل يجػز لي أخح بجؿ ن 019العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لسػضفيغ ؟أني تستعت بسعطسيا أسػة ببقية ا

 دؤاؿ: ال
أعسل مػضفة لجػ جامعة دمذق، وفي نياية العاـ يقـػ السجراء بإعصاء السػضفيغ بجؿ نقجؼ عغ اإلجازات 
التي مغ السفتخض أف السػضف لع يتستع بيا، ولكغ األمخ صار روتيشيا فيسا بعج وصار يعصى بجؿ الشقجؼ 

اء كاف الذخز تستع بإجازاتو أـ ال، ىل يجػز لي أخح بجؿ نقجؼ عغ إجازاتي رغع أني تستعت بسعطسيا سػ 
أسػة ببقية السػضفيغ، عمسا أنو ضسشيا يتع اعتباراىا مكافأة مغ السجيخ لسػضفيو لعجـ مػافقة رئيذ الجامعة 

 عمى السكافأة مباشخة ؟ 

 الجػاب: 
 ة وىػ نطاـ يدخؼ عمى الجسيع فبل حخج. إذا كاف ذلظ بسػافقة الجية السدؤول

 

الخجمات الخارجية : ىل العسل في فشجؽ قدع  020العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حبلؿ أـ حخاـ ؟

 دؤاؿ: ال
شخز يعسل في فشجؽ سسيخاميذ يعسل في الخجمات الخارجية لمفشجؽ مثل حجد في مصاعع أو قاعات 

أـ ال أرجػ اإلفادة مع العمع أنو ليذ لو تعامل مع الخسػر أو العسبلء و ىػ  السؤتسخات فيل ىحا العسل حخاـ
 متقجـ لدواجي. أرفس أـ أقبل ؟ 

 الجػاب: 
 إف سمع مغ التعامل مع السحخمات فبل بأس. 
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اد : ما الحكع الذخعي في العسل في تيخيب السػ  021الفتػى  -العسل  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لمذخشي ؟الكيخبائية والخشػة 

 دؤاؿ: ال
ما رأيكع بسغ يعسل في التيخيب لمسػاد السسشػعة والغيخ الزارة كالقصع الكيخبائية مثبل أو كاف يعسل بو، وما 

 رأيكع بسغ يعصي العامل ماال لتيديخ السعاممة مثبل أو الذخشي كي ال يحخر مخالفة ؟ . 

 الجػاب: 
بغي أف تصيعو، أما حيشسا تفدج مػضفًا بإعصائو الساؿ بغيخ إذا مشع ولي األمخ استيخاد مادة لرالح األمة فيش

 .حق مغ أجل مشفعة تبشى عمى مزخة األخخيغ فيحا مخالف لمذخيعة العادلة 

 

: أعسل في مخبخ لمتحاليل السخبخية أقـػ بأخح  022العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ة ىل ىحه الشدبة حبلؿ أـ حخاـ ؟ل ندببعس التحاليل التي ال يجخييا ، إلى مخبخ ثاني مقاب

 دؤاؿ: ال
أنا أعسل في السجاؿ الصبي وبالتحجيج في السجاؿ السخبخؼ أؼ مداعج فشي لصبيب السخبخ وأعسل في 
مدتػصف شبي أىمي خاص تابع لجسعية أىمية فيو مخبخ يجخؼ التحاليل الصبية لمسخضى مغ داخل 

التي ال يدتصيع السخبخ إجخاؤىا وذلظ لعجـ وجػد األجيدة السدتػصف ومغ خارجو , وىشاؾ بعس التحاليل 
التي تجخؼ ىحه التحاليل , ولعجـ تسكغ اإلدارة مغ شخاء ىحه األجيدة لغبلء ثسشيا , وىشاؾ بعس السخضى 
يصمبػف إجخاء ىحه التحاليل مع بقية تحاليميع السجخاة في مخبخنا وقج قاـ شبيب السخبخ السدؤوؿ بصخح فكخة 

حه التحاليل ونجخييا في مخبخ آخخ وأف نأخح ندبة ربح نتقاسسيا مع بعس وىكحا حرل , مع أف نأخح ى
العمع أف اإلدارة عمى عمع بيحا الذيء , فالدؤاؿ ىل ىحه الشدبة التي أخحىا مغ الصبيب ىي حبلؿ أـ حخاـ , 

إلى الصخيقة الرحيحة في  فأنا أخاؼ هللا وأتحخػ الحبلؿ والحخاـ وخاصة باألمػر السالية , وأرجػ أف تخشجني
 حاؿ كػف ىحه األمػاؿ حخاما , لتكػف ىحه الشدبة حبلال. 
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 الجػاب: 
 ال بأس بحلظ ماداـ أصحاب السخبخ يجيدوف ذلظ. 

 

: ما حكع العسل بالسحاماة والشيابة العامة وكافة  023العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الػضعي ؟ ية التي تحكع بالقانػف الييئات القزائ

 دؤاؿ: ال
 ما حكع العسل بالسحاماة والشيابة العامة وكافة الييئات القزائية التي تحكع بالقانػف الػضعي ؟. 

 الجػاب: 
إذا لع تكغ القزايا السعالجة تتعارض األحكاـ فييا مع الجيغ فبل حخج، وليذ كل قانػف وضعي محخما 

 ومخفػضا...العبخة بعجـ السخالفة لمجيغ. 

 

عسل بالبػرصة : ما ىػ الحكع الذخعي في ال 024العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -اوى الفت
 .واألوراؽ الذخعية ؟

 دؤاؿ: ال
ما ىػ الحكع الذخعي في العسل بالبػرصة واألوراؽ الذخعية مع العمع أنشي لع أشتخؾ إال في ثبلث شخكات 

 قػائسيا السالية حبلؿ ؟.

 الجػاب: 
 إلى الحخمة أقخب ألف العسل ال يقـػ عمى أسذ إسبلمية.  أقل ما يقاؿ الكخاىة وىػ
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: أنا مػضفة أحيانًا اضصخ لمخخوج أو التأخخ عغ  025العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
لقدع الحي ال الجواـ الخسسي وفي نياية الذيخ أستمع راتبي كامبًل كيف يسكغ أف أعػض ا

 استحقو مغ الخاتب؟

 دؤاؿ: ال
ة في جية حكػمية وشبيعة مكاف عسمي ليذ فييا مخاقبة لمجواـ )ألنشي اعسل خارج السبشى الخسسي أنا مػضف

لعسمي( وفي كثيخ مغ األحياف أضصخ لمخخوج أو التأخخ عغ الجواـ الخسسي وال يدجل لي ىحا الشقز في 
لحؼ ال أستحقو مغ الجواـ وفي نياية الذيخ أستمع راتبي كامبًل ليذ فيو نقز كيف يسكغ أف أعػض القدع ا

الخاتب عمسًا أني ال استصيع أف أخبخ الجية اإلدارية أف يخرسػا لي عغ كل يـػ تأخخت فيو ألنو أصبل لع 
يدجل عشجىع إني أحدب الداعات التي تغيبت فييا وأجسع أجػرىا وأحاوؿ أف أشتخؼ فييا مدتمدمات لمعسل 

لجؼ كفالة صحية مغ عسمي وال أشمب مغ العسل مقابل أو أدفع مشيا لمصبيب األسشاف الحؼ يعالجشي عمسا أنو 
ليحا ىل ما أقـػ بو صحيح وىل ىشاؾ وسائل أخخػ مسكغ أف أتبعيا بيحا الخرػص عمسًا أني أبحؿ جيجؼ 

 .في االلتداـ الكامل بجواـ عسمي وشكخًا 

 الجػاب: 
 كػف ما تتقاضيشو حبلال... البج مغ تدػية وضعظ مع الجية السدؤولة عشظ وضيفيا وإداريا، وبػضػح تاـ لي

 

: أنا ميشجسة كيخباء وشمب مشي ترسيع فشجؽ  026العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 فيو بارات فسا الحكع الذخعي ليحا وبساذا تشرحشي؟

 دؤاؿ: ال
 أنا ميشجسػة كيخباء وشمب مشي ترسيع فشجؽ فيو بارات!فيا الحكع الذخعي ليحا وبساذا تشرحشي ؟. 

 جػاب: ال
 دعي ما يخيبظ إلى ماال يخيبظ. 
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: إذا كاف العسل في البشظ حخاـ يا تخى ما ىػ  027العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لحي يسكغ تخؾ العسل عشج إيجاده؟البجيل السشاسب ا

 دؤاؿ: ال
ولكشي قخأت فتػػ  أنا أعسل في بشظ ربػؼ مشح ست سشػات وأعمع أف العسل في البشػؾ الخبػية حخاـ شخعًا،

 6لمذيخ القخضاوؼ أجاز فييا العسل في البشػؾ الخبػية في حالة االضصخار وعجـ وجػد البجيل، وأنا مشح 
$ شيخؼ، اآلف تػفخت لي فخصة أخخػ 1640سشػات أبحث عغ فخصة بجيمة دوف ججوػ وأحرل عمى راتب 

البشظ وألتحق بيحا العسل الججيج أـ  $ شيخؼ، فيل أتخؾ1000في مؤسدة بعقج لسجة عاـ فقط عاـ، وبخاتب 
أضل حتى إيجار فخصة أفزل وأضسغ ؟ ويا تخػ ما ىػ البجيل السشاسب الحؼ يسكغ أتخؾ العسل عشج إيجاده 
 بسعشى لػ وججت عسبًل مثبًل بشرف الخاتب ومكانة اجتساعية أدنى بكثيخ ججًا ىل يعتبخ بجيل أـ ال ؟ 

 الجػاب: 
لظ أف العسل في البشظ الخبػؼ حخاـ، وحيشسا تتعجد الفتػػ مغ أكثخ مغ جية  ميستي أف أبيغ لظ، وأف أؤكج

عمى السدمع اختيار ما يبخؼء ذمتو ويشجيو عشج هللا، ال ما يػافق ىػاه، والخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: ) استفت نفدظ و 
أدرػ...وال يجػز االنتطار  إف أفتاؾ السفتػف ( ، وليدت ميسة السدتفتى أف يختار لظ العسل السشاسب فأنت

 .  حتى تطفخ بالعسل الحؼ تتػفخ فيو مدايا العسل السحـخ

 

: أعسل في مؤسدة تعاونية لمفبلحيغ وفي ىحه  028الفتػى  -العسل  -السعامبلت  -الفتاوى 
 ػر أف عسمي بو شبية ماذا أفعل ؟السؤسدة بشظ ربػي ويشابشي شع

 دؤاؿ: ال
ة، أعدب، متحرل عمى دبمـػ ميشجس دولة في اإلعبلـ اآللي و حاليا سش 27أنا شاب ابمغ مغ العسخ 

استكسل دراستي العميا بشفذ التخرز، و اشتغل بسؤسدة ماليو اسسيا الرشجوؽ الجيػؼ لمتعاوف الفبلحي 
كسيشجس لئلعبلـ اآللي. ىحه السؤسدة )ص ج ت ؼ ( ىي صشجوؽ تأميشات فبلحية، تقـػ عمى مبجأ 

  .اؿ ىحا الرشجوؽ متكػف مغ اشتخاكات الفبلحيغالتعاوف أؼ أف رأس م
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و مػجية لتأميغ األخصار عمى مستمكاتيع غيخ أنيا حاليا تشذط في كافة مجاالت تأميغ اإلخصار، و اعتقج 
أنيا ال تخاعي مبجأ استخداد األرباح لمفبلحيغ السذتخكيغ بعج نياية الدشة و التي تزسو إلى رأس ماليا غيخ 

تمكات السؤمشة و التي تعخضت وقت التاميغ لحادث. تستمظ ىحه السؤسدة أيزا بشكا أنيا تعػض عغ السس
يدسى بشظ التعاوف الفبلحي الحؼ يتعامل مع السػاششيغ و تدتخجمو الجولة في تشفيح بعس مذاريعيا 
) لي االستثسارية الكبخػ )كالسخصط الػششي لمتشسية الفبلحية...الخ( لي أكثخ مغ سشتيغ و نرف بيحا العسل 

رتبة في العسل اقل مغ تمظ التي استحقيا والتي يشز عمييا القانػف غيخ أني لع أشالب بيا(. أما عغ 
لي خسدة  -رحسة هللا عميو و عمى جسيع مػتى السدمسيغ-وضعي العائمي، فػالجؼ تػفي مشح مجة بديصة 

عغ شغل والجؼ الدابق يقجر أخػة وأخػات مغ األب يدكشػف ببيت والجؼ الرغيخ و تأخح زوجة والجؼ راتبا 
ديشار جدائخؼ و التي ىي اقل مغ األجخ األدنى القاعجؼ التي حجدتو دولة الجدائخ. مغ شغمي  10000ب 

ىحا، أحاوؿ إعانة أخػتي، و استعيغ بيا عمى عيذي مع العمع أني اسكغ ببيت ججؼ مع والجتي السصمقة و 
لسادية متيدخة و الحسج هلل. ال اممظ مدكشا رغع قجرتي ججتي و خالي و زوجتو. و الحيغ اعتبخ أف حالتيع ا

عمى شمب سكغ تداىسي الحؼ يتعامل فيو مع البشػؾ و بو فػائج ربػية لحلظ ارفزو البتة. السذكمة يا شيخي 
الفاضل بعسمي فبو شبية و قج تكػف حخمة لكػني اعسل بسؤسدة مالية )تأميشات( ال تخاعي الزػابط )رغع انو 

يغ تعاوني( و بشكيا يدتعسل قخوضا ربػية...الخ فيل امدظ عمي عسمي إلى أف أجج عسبل في األصل تأم
أخخ ؟ رغع صعػبة الحرػؿ عمى عسل )ضاىخا( أـ أتخكو فػرا بتقجيع استقالتي، و بعجىا البحث عغ عسل 

ة أخي عمى أخخ ؟ و ما الحؼ افعمو بسبمغ الساؿ الحؼ ادخختو مغ رواتبي الدابقة و الحؼ كشت انػؼ بو إعان
 شغل و االستعجاد ألمػر أخخػ... 

 الجػاب: 
يقػؿ الشبي الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص، )البخ ما سكشت إليو الشفذ و اشسأف إليو القمب و اإلثع ما لع تدكغ إليو الشفذ و لع 

ق القاعجة يصسئغ إليو القمب و إف أفتاؾ السفتػف ( وأنت ذكخت عجـ ارتاحظ لعسمظ مغ الشاحية الذخعية...فصب
الشبػية ) دع ما يخيبظ إلى ماال يخيبظ ( واتخؾ العسل وابحث عغ عسل ججيج صحيح وال تشذ قػؿ نبيظ ) مغ 

 تخؾ شيئا هلل عػضو هللا خيخا مشو. وهللا يتػالؾ.
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قدع لبشات فيو  : ىل العسل في شخكة يػجج فييا 029العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 شيء مغ الذبية ؟

 دؤاؿ: لا
ىل العسل في شخكة يػجج فييا قدع لبشات فيو شيء مغ الذبية مع العمع انو ليذ لي أؼ تعامل معيع ولكشيع 

 مػجػديغ في نفذ الرالة التي اعسل بيا ؟.

 الجػاب: 
 تغس مغ برخؾ ما استصعت. 

 

عع كسصا: ىل يجػز العسل في السشذات الشرخانية  030العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 الكشتاكي أو شخكات البيبدي ؟

  دؤاؿ: ال
 ىل يجػز العسل في السشذات الشرخانية كسصاعع الكشتاكي أو شخكات البيبدي ؟.

 الجػاب: 
 نعع يجػز إف لع يكغ في ذلظ تعاشي محخمات.
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: اعسل في آالت ترشع األقخاص الميدري وإنتاجشا  031العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 يع غيخ محتذسة ىل في ىحا حخمة ؟العاب الببلي ستيذغ حيث تتزسغ رسـػ لحخ 

  دؤاؿ: ال
أنا ميشجس سػرؼ اعسل في آالت ترشع األقخاص الميدرؼ وكشا نشتج برػرة رئيدية العاب الببلؼ ستيذغ 
ع وبعس األلعاب التي تحتػؼ مػسيقى ترػيخية وبعزيا فييا رسـػ لحخيع غيخ محتذسة ىل في ىحا تحخي

 فزبل عغ كثقافة بعزيا يتخالف مع اإلسبلـ ؟. 

 الجػاب: 
 ال يجػز إنتاج ما يخالف الجيغ واألخبلؽ. 

 

: عجـ االلتداـ بالجواـ والتغيب السدتسخ والتأخخ  032العسل ػ الفتػى  -السعامبلت  -الفتاوى 
 العسل فخض عقػبات مالية بحقيع ؟الرباحي ىل يحق لراحب 

 دؤاؿ: ال
كمة عجـ التداـ بعس العساؿ بالجـو , تأخخ في الحزػر وغياب متكخر مسا يؤدؼ إلى خمل في نعاني مغ مذ

العسل والى الخمف بالػعج مع الدبػف. وقسشا بكثيخ مغ العقػبات حتى نتبلفى ذلظ والسذكمة قائسة. فسثبل 
السعامل تقـػ بفخض حدسشا مغ راتبو مقجار غيابو أو تأخخه وحخمشاه مغ السكافأت و...... وعمسشا أف بعس 

 العقػبة التالية بحق العساؿ لسشعيع مغ التأخخ عغ عسميع إذا لع يكػف ىشاؾ أذف مدبق والعقػبة ىي: 
دقائق 10دقائق يحدع مغ أجختو مقجار ساعة , وإذا تأخخ  5إذا كاف دواـ العسل يبجأ الداعة الثامشة وتأخخ 

البيت ويحدع مغ راتبو يـػ ونرف وىكحا والسثابخ عمى يعاد إلى  9ساعة وإذا أتى الداعة 2يحدع مغ راتبو 
 الجواـ أو الحؼ يتأخخ بأذف مدبق يكافئ في نياية العاـ فيل ىحا جائد. 

 الجػاب: 
 ىحا مغ السعامبلت، وماداـ ىشاؾ اتفاؽ بيغ الصخفيغ عمى ذلظ فيػ جائد . 
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ي شخكة تبيع بالتقديط : ىل أستصيع أف أعسل ف 033الفتػى  -العسل  -السعامبلت  -الفتاوى 
 معة لجييا أعمى مغ سعخ الشقجي ؟مع العمع أف سعخ الد

 دؤاؿ: ال
أريج أف أستفتي عغ محاسب يخيج أف يعسل بذخكة لمبيع بالتقديط، ىل في ذلظ شبية ؟ مع العمع أف الذخكات 

 التي تبيع بالتقديط سعخ الدمعة لجييا أعمى مغ الشقجؼ..

 الجػاب: 
 التقدػيط مع زيادة الثسغ ال يجػز لػو أف يعيغ عميػو وياثع بحلظ. مغ يعتقج حخمة بيع 

 

: أقجـ شيادة سشػية لشقابة السحاميغ بسارستي  034الفتػى  -العسل  -السعامبلت  -الفتاوى 
 لمسيشة وبالحقيقة أنا ال أمارس ىحه السيشة ؟

 دؤاؿ: ال
ابة السحاميغ عمى أساس السذتغميغ وقج اشتخكت بشق 1994أنا خخيجة كمية الحقػؽ ج عيغ شسذ عاـ 

بالسحاماة عمى الخغع بأنشي ال أعسل بشاءا عمى رغبة زوجي. كل عاـ أقـػ بتججيج االشتخاؾ بالشقابة يصمب 
مشى شيادة بأني أمارس ميشة السحاماة، وبالفعل أقـػ بتقجيع الذيادة السصمػبة مغ أؼ مكتب محاماة عمى 

 اسي وشعػرؼ بأني أفعل شيئًا حخاـ مغ فزمظ. الخغع مغ أنى ال أمارس السيشة إحد

 الجػاب: 
 البج أف ما تفعميشو ىػ الكحب، فأقمعي عغ ذلظ. 
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: ما ىػ الحكع الذخعي في وضيفة مجيخ مالي  035الفتػى  -العسل  -السعامبلت  -الفتاوى 
 خكة تتعامل مع البشػؾ الخبػية ؟لذ

 دؤاؿ : ال
وؿ مالي' أو 'مجيخ مالي" لذخكة, ذات نذاط يجخل في إشار حبلؿ, ما ىػ الحكع الذخعي في وضيفة 'مدؤ 

تتعامل مع البشػؾ الخبػية, عمسا أنو مغ بيغ مدؤوليات السدؤوؿ السالي تسثيل الذخكة مع البشػؾ قرج 
 مداعجتيا لمحرػؿ عمى قخوض بأقل كمفة ؟

 الجػاب:
لػ كانت الذخكة تتعامل مع البشػؾ الخبػية العسل مغ حيث السبجأ ليذ محخمًا ما دامت تجارة الذخكة مباحة و 

لكغ السذكمة تكسغ في تسثيل الذخكة في البشػؾ وإعانتيا عمى تحريل القخض فيشا تكسغ الحخمة فإف 
 استصعت أف تعسل دوف التجخل بالعبلقة مع البشػؾ فبلبأس وإال فابحث عغ عسل آخخ وهللا السػفق.

 

 ل في محل لبيع الديجييات محـخ ؟: ىل العس 036الفتػى  -العسل  -السعامبلت  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
أود أف أسأؿ إف كاف العسل بسحل سيجييات أفبلـ مشػعة أجشبي وعخبي ىل فيو حخمانية مع العمع أنو ال يتع 

 . اختيار األفبلـ وانتقائيا وإنسا يتع إحزار كافة األفبلـ
والتي تحػؼ عبخة مثبل باإلضافة لؤلفبلـ العخبية فيل  وفي حاؿ يتع اختيار األفبلـ األجشبية االجتساعية فقط

 فييا حخمانية.

 الجػاب: 
 كل ما ذكخ محـخ وحتى لػ انتقيت األفبلـ ألنيا في أحدغ أحػاليا ال تخمػ مغ صػر الشداء . 
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 : ىل العسل في شخكات التأميغ حبلؿ أـ حخاـ ؟ 037الفتػى  -العسل  -السعامبلت  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
يج أف أعخؼ ىل العسل في شخكة التأميغ حبلؿ أـ حخاـ مع العمع أنشي محتاج لمعسل ولع أجج شيء لحج أر 

 اآلف سػػ العسل في مجاؿ التأميغ ) الذخكة تزع جسيع أنػاع التاميغ (.

 الجػاب: 
اء ال يجػز شخعًا العسل في شخكات التأميغ وذلظ ألف التأميغ التجارؼ محـخ وىحا ىػ قػؿ جسيػر العمس
وعميو فإف العسل في شخكاتو يجخل في التعاوف عمى اإلثع السشيي عشو أما الدائل الكخيع فميربخ ولعل هللا 

 ييدخ لو عسبًل حبلاًل.

 

: ىل العسل في البشػؾ في قدع استقباؿ الدبائغ  038الفتػى  -العسل  -السعامبلت  -الفتاوى 
 حخاـ ؟

 دؤاؿ : ال
آلف عغ عسل إال أف بعس األشخاص نرحشي بتقجيع سيختي الحاتية لمبشػؾ أنا خخيجة أدب انكميدؼ وابحث ا

 الخاصة لمعسل كسزيفة ضسغ قدع خجمة الدبائغ ولكغ اعمع أف ىحه البشػؾ ربػية وتتعامل بالفائجة .
امبلت الخبػية واألمػاؿ في حاؿ تع قبػلي لمعسل سيكػف مجاؿ عسمي بعيج كل البعج عغ السع اآلف : 
 ...والفػائج

 ىل ىحا العسل حبلؿ أـ حخاـ وما رأؼ الذخع بحلظ ؟.

 الجػاب:
ما داـ البشظ يقـػ بإبخاـ السعامبلت الخبػية فبل يجػز العسل فيو ميسا كاف ىحا العسل ألف ذلظ مغ باب 

 التعاوف عمى اإلثع والعجواف . قاؿ تعالى : 
ْثِع َواْلُعْجَواِف ﴾﴿ َوَتَعاَوُنػا َعَمى اْلِبخِّ َوالتَّْقَػى َواَل َتَعاَوُنػا   َعَمى اإلِْ

 [ 2] السائجة اآلية : 

 



  لالفصل احلادي و العغزوٌ : العنالثالث : الباب 
510 

ومعمـػ أف الخبا ال يقترخ وعيجه عمى آكمو أو مػكمو فقط، بل يتعجػ إلى كل مغ ساىع في إجخاء تمظ 
 السعاممة ولػ بخط في ورقة. قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص : 

 [ ] لعغ هللا الخبا آكمو ومػكمو وكاتبو وشاىجيو، وقاؿ ىع سػاء
 يعشي في اإلثع. 

 ] رواه مدمع [

 وليعمع السؤمغ أف هللا جل ذكخه قج يدخ لعباده سبل الخزؽ الحبلؿ ، قاؿ تعالى : 

 ﴿ ُىَػ الَِّحي َجَعَل َلُكُع اأْلَْرَض َذُلػاًل َفاْمُذػا ِفي َمَشاِكِبَيا َوُكُمػا ِمْغ ِرْزِقِو َوِإَلْيِو الش ُذػُر ﴾
 [15] السمظ اآلية : 

 تعالى : وقاؿ 

 ﴿ اَل َنْدَأُلَظ ِرْزقًا َنْحُغ َنْخُزُقَظ َواْلَعاِقَبُة ِلمتَّْقَػى ﴾
 [132] شو اآلية : 

 و مغ تخؾ شيئا هلل عػضو هللا خيخًا مشو، ومغ اتقى مػاله وقاه، قاؿ تعالى : 

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا َوَيْخُزْقُو ِمْغ َحْيُث اَل َيْحتَ   ِدُب ﴾﴿ َوَمْغ َيتَِّق َّللاَّ
 [ 3-2] الصبلؽ اآليات : 
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 الباب الرابع : القرآن اللريه

 الفصل األول : فضائل الكزآٌ

  الفصل الثاىي : تفضري الكزآٌ

 الفصل الثالث : اللغة العزبية
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 الفرل األوؿ : فزائل القخآف

خأة أف تزع غصاء عمى : ىل يجب عمى الس 001الفتػى  -فزائل القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 رأسيا أثشاء قخاءة القخآف ؟

 دؤاؿ: ال
 كيف أقخأ وأنا واضعة غصاء عمى رأسي أـ يجػز أف ال أضعو ؟ ولساذا مع اإلقشاع ؟.

 الجػاب: 
 لع يخد نز يأمخ السخأة بالحجاب أثشاء قخاءة القخآف، ويبقى األمخ عمى البخاءة األصمية. 

 

خاصة : سؤاؿ عغ كيف يتع تسكيغ الحفع و  002الفتػى  -آف فزائل القخ  -القخآف  -الفتاوى 
 في الدػر السكية الصػيمة ؟

 دؤاؿ: ال
أنا سيجة في الخسديغ مغ عسخؼ ولكغ  :حة والعافية والبخكة في العسخأساؿ هللا العمي القجيخ أف يسجكع بالر

 تعالى سّسعت خبلؿ سشة لجؼ بحسج هللا ذىغ صاؼ نػعا ما تعمست التجػيج وبجأت بحفع القخآف وبفزل هللا
حػالي نرف القخآف الكخيع حيث اسّسع في كل مخة عذخ صفحات وأقخأ مغ تفديخ ابغ كثيخ وأحيانا مغ غيخه 
ما يداعجني عمى الحفع ولكغ الحطت أني كمسا سسعت الججيج اشعخ بأف بعس القجيع قج بجأ يشفمت مشي 

ر بالحفع ؟؟ أـ اكسل الحفع ثع أعػد وأركد الحفع مخة فيل ىحا شبيعي وىل عي أف أراجع القجيع مع االستسخا
 ثانية مغ أوؿ القخآف الكخيع ؟؟؟؟؟؟

ولجؼ سؤاؿ آخخ ىل يػجج في سػرية مغ الكتب ما يػضح التخابط بيغ آيات الدػرة الػاحجة بذكل مبدط 
 ومخترخ مسا يعيغ عمى تسكيغ الحفع وخاصة في الدػر السكية الصػيمة ؟؟

 ستعانة بالكتب التي تبيغ اآليات الستذابية ؟؟وىل مغ السفيج اال
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 الجػاب: 
 ليذ ىشاؾ مغ وسيمة لتسكيغ حفع كتاب هللا خيخ مغ التي أرشج إلييا نبي األمة ملسو هيلع هللا ىلص في قػلو 

جه ليػ ))عغ أبي مػسى األشعخي رضي هللا عشو عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ تعاىجوا القخآف فػ الحي نفذ دمحم بي
 أشج تفمتا مغ اإلبل في عقميا((

 )رواه مدمع(

 وفي رواية أخخػ صحيحة 

 ))تعمسػا كتاب هللا و تعاىجوه و تغشػا بو فػ الحي نفدي بيجه ليػ أشج تفمتا مغ السخاض في العقل((
 )رواه أحسج(  

 ا تحفطيغ ,وهللا يتػالؾ.وتعاىج كتاب هللا ,كثخة مخاجعتو ,ويداعج في ذلظ اإلكثار مغ صبلة الشافمة وقخاءة م
 
 

أو  : كيف نجيب مغ يتحجى هللا بإتياف كتاب 003الفتػى  -فزائل القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 آيات ما تذبو آيات القخآف ؟

 دؤاؿ: ال
قاؿ هللا تعالى: " وإف كشتع في ريب مسا ندلشا عمى عبجنا فأتػا بدػرة مغ مثمو وادعػا شيجاءكع مغ دوف هللا " 

 تعالى آيات أخخػ بيحا السعشى. وقاؿ 
وسؤالي ىػ لػ أف شخرًا جاءني وقاؿ لي ىحه سػر كتبتيا بشفدي فأيغ التحجؼ اإلليي بعجـ قجرة البذخ عمى 
كتابة ولػ آية واحجة. سؤالي ججؼ ججًا وأنا ال أفتخض شيئا وىسيًا حيث يػجج مػقع عمى اإلنتخنت يشذخ آيات 

خد عمى ىؤالء فشحغ بزعفشا الذجيج ال ندتصيع أف نخد فقج نديج الصيغ مختمقة مديئة لئلسبلـ ولكغ كيف ن
 بمة. ومغ يقـػ بحلظ ىع مغ دارسي البلىػت , راجع مػقع: 

http://dspace.dial.pipex.com/suralikeit/original/index.shtml  
 :ومػقع 

http://dspace.dial.pipex.com/suralikeit 
 .دريغ عمى الخد نخجػ مشظ إفادتشا والدبلـ عميكعالخد يحتاج ألشخاص متعسقيغ وقا
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 الجػاب: 
التخكيب المغػؼ والعسل  إف قرخ مفيـػ التحجؼ في اإلتياف بسثل سػر القخآف أو آياتو عمى مجخد

,خصأ كبيخ , وىػ الحؼ يػقع في الػىع الحؼ ذكخت ,والذظ الحؼ يعتخؼ بعس الشفػس ويفدج معشى اإلنذائي
إعجاز القخآف الكخيع ,ليذ إعجازا لغػيا فقط كسا يتػىع بعس الشاس ,فقج ذكخ القخشبي  التحجؼ السقرػد...إف

في مقجمة تفديخه أف القخآف معجد مغ عذخة أوجو وذكخىا...فالقخآف معجد في لغتو وأسمػبو وببلغتو ,وفي 
قػة وعسيق تأثيخه  صجؽ أخباره ما سبق مشيا وما سيأتي ,وفي واقعية أحكامو ومبلئستيا الفصخة الدميسة ,وفي

 في الشفػس.ىحا ماتؤيجه آيات مثل قػلو تعالى 

 ﴿ال َيْأِتيِو اْلَباِشُل ِمْغ َبْيِغ َيَجْيِو َوال ِمْغ َخْمِفِو َتْشِديٌل ِمْغ َحِكيٍع َحِسيٍج﴾
 وقػلو 

َمْت ِمْغ َلُجْف َحِكيٍع َخِبيٍخ﴾  ﴿الخ ِكَتاٌب ُأْحِكَسْت آَياُتُو ُثعَّ ُفرِّ
 وقػلو 

عًا ِمْغ َخْذَيِة َّللاَِّ َوِتْمَظ اأْلَْمَثاُؿ َنْز ﴿َلْػ  ِخُبَيا ِلمشَّاِس َلَعمَُّيْع َأْنَدْلَشا َىَحا اْلُقْخآَف َعَمى َجَبٍل َلَخَأْيَتُو َخاِشعًا ُمَتَرجِّ
 َيَتَفكَُّخوَف﴾

مغ مثمو قاؿ  وقج ذكخت كتب التفديخ عغ قتادة في قػلو وإف كشتع في ريب مسا ندلشا عمى عبجنا فأتػا بدػرة
 مغ مثل القخآف حقا وصجقا ال باشل فيو وال كحب.

 

خآف بالشطخ دوف : ما ىػ حكع قخاءة الق 004الفتػى  -فزائل القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 تحخيظ الذفايف ؟

 دؤاؿ: ال
بعس الشاس يأخحوف السرحف ويصالعػف فيو دوف تحخيظ شفتييع ىل ىحه الحالة يشصبق عمييا اسع قخاءة 
القخآف ؟ أـ البج مغ التمفع بيا واإلسساع، لكي يدتحقػا بحلظ ثػاب قخاءة القخآف ؟ وىل السخء يثاب عمى الشطخ 

 .تػنا جداكع هللا خيخا َ في السرحف ؟ أف
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 الجػاب: 
كل األحاديث حػؿ ثػاب الشطخ في كتاب هللا مػضػعة.والقخآف ندؿ ليتمى وليتجبخ ويعسل بو.والبج في القخاءة 

 يظ المداف والذفتيغ وأف يدسع السخء نفدو عمى األقل ,لقػلو تعالى مغ تحخ 

 ﴿ال ُتَحخِّْؾ ِبِو ِلَداَنَظ ِلَتْعَجَل ِبِو﴾
ػؿ وقػؿ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص في الحجيث القجسي )وعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ إف هللا عد وجل يق

 ذكخني وتحخكت بي شفتاه (.أنا مع عبجؼ إذا ىػ 

 

ل قخاءة سػر مغ القخآف : ما ىي فزائ 005الفتػى  -فزائل القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 الكخيع ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل األحاديث التي تشز عمى تبلوة بعس اآليات والدػر مغ القخآف الكخيع صحيحو ؟.

 الجػاب : 
يفة ال يعتج بيا، واألصل أف القخآف مشيج لمتصبيق ال أكثخ األحاديث التي تتحجث عغ فزائل سػر القخآف ضع

 لسجخد التبخؾ فقط. 

 

خآف الكخيع دوف أف : ما حكع مغ يقخأ الق 006الفتػى  -فزائل القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 يحخؾ شفتيو ؟

 دؤاؿ: ال
؟ وىل ىي مدالة  ما حكع مغ يقخأ القخآف الكخيع دوف أف يحخؾ شفتيو ىل يحرل عمى ثػاب القخاءة أـ ال -1

 خبلفية ؟
 ما حكع مغ صمى الربلة ولكشو في القخاءة لع يحخؾ شفتيو ما حكع الربلة ؟  -2
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 الجػاب: 
 األصل تحخيظ الذفتيغ بكل قخاءة وذكخ ألدلة مشيا:

 :قػلو ملسو هيلع هللا ىلص 

 )) إف هللا عد وجل يقػؿ أنا مع عبجي إذا ىػ ذكخني وتحخكت بي شفتاه (( 
 :لحجيث او 

)) عغ أبي معسخ قاؿ: قمشا لخباب ىل كاف رسػؿ هللا صػمى هللا عميو وسمع يقخأ في الطيخ والعرخ ؟ قاؿ: 
 نعع قمشا: بع كشتع تعخفػف ذاؾ ؟ قاؿ: باضصخاب لحيتو (( 

 

نية عمى الحائط : ىل يجػز وضع آيات قخآ 007الفتػى  -فزائل القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 في غخفة الشـػ ؟

 ؿ: دؤاال
 ػ ىل يجػز وضع آيات قخآنية عمى الحائط في غخفة الشـػ ؟ .  1

 الجػاب: 
 يجػز. 
 

ما يدسى ختسة القخآف : ما ىػ حكع  008الفتػى  -فزائل القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 الجساعية ؟

 دؤاؿ: ال
جدءا في سخه  ما ىػ حكع ما يدسى ختسة القخآف الجساعية أؼ يجتسع ثبلثػف شخرا مثبل و كل واحج يقخأ

 فتربح ختسة وىل ىحا جائد شخعا وما الجليل الشقمي عميو ؟.
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 الجػاب: 
 .لع يفعمو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال أصحابو وال التابعػف 

 

: يقاؿ إف الحي ال يعخؼ القخاءة يزع يجه  009الفتػى  -فزائل القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
ف بالكامل فسا ويقخأ سػرة الرسج ثبلث مخات كأنو قخأ القخآ عمى كل صفحة مغ القخآف الكخيع

 صحة ىحا الكبلـ ؟

 دؤاؿ: ال
يقاؿ إف الحؼ ال يعخؼ القخاءة يزع يجه عمى كل صفحة مغ القخآف الكخيع ويقخأ سػرة الرسج ثبلث مخات 

 كأنو قخأ القخآف بالكامل فسا صحة ىحا الكبلـ ؟. 

 الجػاب: 
 ي الجيغ. ىحا كبلـ باشل ال أصل لو ف

 

ة ختسة قخآف عغ والجي : ما حكع قخاء 010الفتػى  -فزائل القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 الستػفى ؟

 دؤاؿ: ال
 30ما حكع قخاءة ختسة قخآف عغ والجؼ الستػفى و ذلظ بأف نجتسع مجسػعة مغ الشاس و نػزع أجداء القخآف 

 آخخ السجمذ ؟.جدء و نقخأ و نيجؼ ثػاب ما تبلونو لمستػفى و نجعػ في 

 الجػاب: 
لع يفعمو مغ ىػ خيخ مشا رسػؿ هللا وأصحابو وأىل القخوف الثبلثة السذيػد ليا بالخيخية... وإف خيخ اليجؼ 

 ىجؼ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. 
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 : كيف لي أف استخجع ما حفطت ؟ 011الفتػى  -فزائل القخآف  -القخآف  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
بت عمى حفع القخآف مشح الرغخ لكغ مشح سشتيغ لع اعج احطى بفخصة لمعػدة إلى واض 17أنا فتاة عسخؼ 

 سؤالي: جدء تقخيبا(13الحفع . أو حتى استخجاع ما حفطت)
كيف لي أف استخجع ما حفطت عمسًا أني مقبمة عمى الذيادة الثانػية.وأنا خائفة مغ ارتكاب ذنب عجـ 

 السحافطة عمى ما حفطتو ؟ . 

 الجػاب: 
 عي لمتبلوة واالستطيار والسخاجعة . أف تخج

 

 : ما ىػ سخ الشاسخ و السشدػخ ؟ 012الفتػى  -فزائل القخأف  -القخأف  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما ىػ سخ الشاسخ و السشدػخ ؟ 

 الجػاب: 
الشاسخ والسشدػخ مغ باب التجرج في التذخيع فقج حـخ الخسخ عمى مخاحل وشخعت أحكاـ السيخاث والػصية 

 جريج وىكحا ألف الفػضى في السجتسع الجاىمي ال يسكغ تغييخىا بذكل مفاجىء.بالت
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: ما ىي الصخيقة األفزل واألسمػب األمثل  013الفتػى  -فزائل القخآف  –القخآف  -الفتاوى 
 فع صفحات وأجداء القخآف الكخيع ؟والسشياج السحبب لح

 الدؤاؿ: 
 لسشياج السحبب لحفع صفحات وأجداء القخآف الكخيع ؟. ما ىي الصخيقة األفزل واألسمػب األمثل وا

 الجػاب:
 حفع القخآف:  -1

 حفع القخآف الكخيع شخؼ كبيخ، كيف ال وهللا تعالى يقػؿ:
 ﴿ ُثعَّ َأْوَرْثَشا اْلِكَتاَب الَِّحيَغ اْصَصَفْيَشا ِمْغ ِعَباِدَنا ﴾

 ( 32) سػرة فاشخ اآلية: 

 ويقػؿ جل و عبل: 

َشاٌت ِفي ُصُجوِر الَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِعْمَع ﴾ ﴿ َبْل ُىَػ َآَياتٌ   َبيِّ
 (  49) سػرة العشكبػت اآلية: 

 كيف ال والخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص يفاضل بيغ أصحابو بالقخآف فيقػؿ: 

 )) ليؤمَّكع أكثُخكع قخآنا((
 ]البخارؼ عغ عمي رضي هللا عشو [

ألكثخىع حفطًا لمقخآف وىحه قػاعج تعيغ بإذف هللا تعالى  وكاف صمى هللا عميو و سمع يعقج الخاية في السعخكة
 عمى الحفع: 

  قػاعج تعيغ بإذف هللا تعالى عمى الحفع:  -2
 القاعجة األولى: اإلخبلص. 

  قاؿ تعالى: 
يَغ ﴾  ﴿ ُقْل ِإنِّي ُأِمْخُت َأْف َأْعُبَج َّللاََّ ُمْخِمرًا َلُو الجِّ

 ( 11) سػرة الدمخ اآلية: 

 ؿ هللا صمى هللا عميو و سمع: ويكفيشا قػؿ رسػ 
 إف أوؿ الشاس يقزى يـػ القيامة عميو ثبلثة و ذكخ مشيع: 
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فُو ِنَعَسُو َفعخَفَيا، قاؿ: فسا عسمَت فييا ؟ قاؿ: َتع مَّْسُت )) رجٌل َتَعمََّع الِعْمَع َوَعمََّسُو، وقخَأ القخآف، َفُأتَي بو، فعخَّ
َف، قاؿ: كحبَت، ولكشَظ تعمَّْسَت ] العمع [ ليقاؿ: عالٌع، وقخأَت ] القخآف [ ليقاؿ: الِعْمَع وعمَّْسُتُو، وقخْأُت فيَظ القخآ

 ] ىػ [ قارئ، فقج قيل، ُثعَّ ُأِمَخ بو، َفُدِحَب عمى وجيو، حتى ُألقَي في الشَّاِر((
 ]أخخجو مدمع والتخمحؼ والشدائي[ 

 وباإلخبلص تحلل العقبات و يذعخ السؤمغ بالدعادة تسؤل قمبو. 
 لقاعجة الثانية: اقتخاف الحفع بالعسل بسا يحفع وبتخؾ السعاصي. ا

 روؼ عغ عبج هللا بغ مدعػد رضي هللا عشو أنو قاؿ: 
ُجَل َيْشَدى اْلِعْمَع َكاَف َيْعَمُسُو ِلْمَخِصيَئِة َكاَف َيْعَسُمَيا ((  )) ِإنِّي أَلَْحَدُب الخَّ

 ]أخخجو الجرامي [ 

داف كالكحب و الغيبة إلى معاصي األذف بدساع الحخاـ إلى أكل لحخاـ والسعاصي أنػاع فسغ معاصي الم
 الخ..... 

 القاعجة الثالثة: االلتجاء إلى هللا سبحانو. 
ف كل عديخ قاؿ تعالى:   االستعانة بو هلالج لج ُييػِّ

 ﴿ ِإيَّاَؾ َنْعُبُج َوِإيَّاَؾ َنْدَتِعيُغ ﴾
 (  5) سػرة الفاتحة اآلية: 

 ب عمى شاعتظ. أؼ ندتعيغ بظ يا ر 
 القاعجة الخابعة: قػة الجافع و الخغبة الرادقة في حفع القخآف.

 ذلظ ابتغاء رضػاف هللا هلالج لج في الجنيا و اآلخخة. 
 القاعجة الخامدة: محبة هللا عد وجل والقخآف الكخيع. 

وكحلظ البخاء مغ  تحبيبو إلى الشاس وال سيسا الحافع ذلظ أف اإلنداف يحفع كبلـ مغ يحب و يخدده دائسا ً 
 محبة كل شيء أو أؼ شيء يبعج عغ هللا. 

 القاعجة الدادسة: القخاءة عمى الذيخ أو األستاذ في السدجج. 
ىي األساس في الحفع باإلضافة إلى سساع التدجيبلت لمسقخئيغ الستسكشيغ في البيت إذ إف ترحيح القخاءة 

 مقجـ عمى الحفع والحفع الخصأ صعب ترحيحو. 
 الدابعة: ضخورة االرتباط بحمقة لمحفع.  القاعجة

 العبلقة القػية و الجيجة باألستاذ السبشية عمى الحب والتقجيخ. 
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 القاعجة الثامشة: اختيار الػقت السشاسب لمحفع. 
 آ (: بالشدبة لؤلعسار.

 الحفع في الرغخ يقػؿ صمى هللا عميو و سمع: 
 مو (( )) مغ تعمع القخآف وىػ فتى خمصو هللا بمحسو و د

 .  ب (: بالشدبة ألوقات اليـػ
 أجػد األوقات لمحفع األسحار وبعج صبلة الربح إلى شخوؽ الذسذ، قاؿ تعالى: 

 ﴿ ِإفَّ ُقْخَآَف اْلَفْجِخ َكاَف َمْذُيػدًا ﴾
 ( 78)سػرة اإلسخاء اآلية: 

 القاعجة التاسعة: اختيار مكاف الحفع. 
جج يحافع عمى مشافح القمب الثبلثة فالعيغ واألذف والمداف أفزل مكاف ىػ السدجج ؛ ألف اإلنداف في السد

كميا بعيجة عغ الحخاـ والسعرية، وفي السدجج تتشدؿ الخحسات وتحف السبلئكة حمقات الحكخ ) ومشيا حمقات 
 تحفيع القخآف الكخيع ( ومع ذلظ فالصالب الرادؽ يحخص عمى حفع كتاب هللا في كل مكاف. 

 الحاتية السجػدة برػت مدسػع.  القاعجة العاشخة: القخاءة
تثبت الحفع في الحاكخة ) و ليذ ميسًا أف يكػف الرػت جسيبًل ( فالخسػؿ صمى هللا عميو و سمع يحثشا جسيعًا 

 عمى قخاءة القخآف العطيع و التغشي بو قائبًل: 
 )) ليذ مشا َمْغ لع يَتَغغَّ بالُقخآِف ((

 [ ]أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود والشدائي 

 القاعجة الحادية عذخ: االقترار عمى شبعة واحجة مغ السرحف. 
 ) و ليكغ مرحف الحفاظ (

ذلظ ألف الحاكخة تدتػعب الحفع كمػحات كل واحجة مدتقمة عغ أختيا مع تخكيد الشطخ عمى رسع اآليات 
إنظ تتحكخ أثشاء الحفع ,مسا يجعل مػاضع اآليات مخسػمة ومشقػشة في الحاكخة بحيث لػ سئمت عغ آية ف

مػقعيا في الرفحة مسا يداعجؾ عمى تحكخىا, مع االنتباه إلى أف الخبط بيغ الرفحات ميع ججًا, وإال فدػؼ 
 يزيع الحفع الستكامل بدبب عجـ الخبط. 

 القاعجة الثانية عذخ: عسمية الخبط. 
  12 1212تؤدؼ إلى حفع متخابط متيغ وىػ أنػاع مشيا:  

 عزيا. آ (: ربط أواخخ اآليات مع ب
 وىحا يعتسج عمى الحفع األولي السخكد. 



  الفصل األول : فضائل الكزآٌ الباب الزابع :  
522 

 ب (: ربط بيغ أوائل الرفحات. 
 وىي أف تسخر عمى ذىشظ أوائل الرفحات مغ كل جدء بعج إتساـ حفطو. 

 ج (: عجـ إنياء حفع صفحة. 
 عجـ إنياء حفع صفحة إال مع حفع سصخ مغ الرفحة التالية حتى تترل الرفحتيغ في الحاكخة بديػلة. 

 جة الثالثة عذخ: الحفع اليػمي السشطع.القاع
 وىػ خيخ مغ الحفع الستقصع فأحب األعساؿ إلى هللا أدوميا و إف قل. 

 القاعجة الخابعة عذخ: عسمية التكخار. 
 تحسي الحفع الججيج و ىي نػعاف:  

 آ (: تكخار بتسخيخ السحفػظ عمى القمب سخًا قبل الشـػ مثبًل. 
 ءة السحفػظ و ىحا أثبت و أمتغ لمحفع. ب (: تكخار بخفع الرػت و قخا

 القاعجة الخامدة عذخ: السخاجعة السشطسة تثبت الحفع. 
وىي تحتاج إلى مجاىجة و صبخ, و أساليبيا كثيخة مشيا ما يعتسج عمى تدجيذ القخآف أو تدبيعو وأجػدىا 

ال نزع إلى الدمدمة  شخيقة الدمدمة التي تعشي أف يخبط الحافع أوؿ حفٍع قجيع مع آخخ حفع ججيج ,بحيث
حمقة ججيجة حتى نقارنيا مع باقي حمقات الدمدمة القجيسة وكل ذلظ ضسغ بخنامج دورؼ بإشخاؼ الذيخ أو 
األستاذ , كسا أف مخاجعة الحفع في قخاءات الرمػات الخسذ ىػ خيخ مػضع لقخاءة القخآف ومخاجعتو إذ فيو 

في الرمػات الدخية و لػ راجع الحافع ما يحفطو كل يـػ بخكة و خيخ مع االنتباه إلى القخاءة السجػدة حتى 
 في صمػاتو لخسخت اآليات في القمب والحاكخة. 

 القاعجة الدادسة عذخ: الحفع السخّكد اليادئ. 
 خيخ مغ الحفع الدخيع السشجفع الحؼ سخعاف ما يتبلشى. 

 القاعجة الدابعة عذخ: التخكيد عمى الستذابيات. 
 قػة و ثباتًا في الحفع. يجفع االلتباس و يعصي 

 القاعجة الثامشة عذخ: الفيع الذامل. 
 يؤدؼ إلى حفع متكامل لآليات و ذلظ أججر بقارغ القخآف. 

 القاعجة التاسعة عذخ: االستفادة مغ األوقات الزائعة. 
 ال سيسا أثشاء السديخ أو ركػب الحافمة باستخجاـ السدجمة أو بحسل مرحف صغيخ. 
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 نرائح عسمية.  القاعجة العذخوف:
 آ (: اتخاذ مرحف خاص.

 اتخاذ مرحف خاص تكتب عمى ىامذو األخصاء و الستذابيات و العثخات الذخرية. 
 ب (: السذاركة بالسدابقات. 

السذاركة بالسدابقات والتشافذ مع أحج الصبلب في الحمقة ) وىػ يدسى أخػ الحفع ( ويفزل أف يكػف مغ 
 الحي نفدو فالعمع يشسػ بيغ اثشيغ. الجيخاف أو مغ الحيغ بيتيع في 

.  ج (: االستساع لمقخآف ؼ ؿ الشـػ
.  االستساع لمقخآف مغ السدجمة قبل الشـػ

 د (: تدجيل صػتظ.
 الحفع بتدجيل صػتظ لسعخفة أخصاء السخارج و الحخوؼ.

 ىػ (: وضع سجل خاص.
اـ التقريخ ومجة حفع تمظ وضع سجل خاص يتابع فيو الصالب إنجازه ويتزسغ أياـ الحفع والسخاجعة وأي

 الدػرة. 
 الجعاء.

ندأؿ هللا تعالى أف يجعمشا مغ العالسيغ بالقخآف العامميغ بو وأف ال يجعمشا مغ الحيغ يحفطػف حخوفو 
 ويزيعػف حجوده إنو سسيع مجيب.

 

 : مغ الحي قاـ بتخقيع آيات القخآف الكخيع ؟ 014الفتػى  -فزائل القخآف  –القخآف  -الفتاوى 

 ؤاؿ: دال
مغ قاـ بتخقيع آيات القخآف الكخيع ، عمسا باف الكتابات القجيسة لمقخآف ال يفرل بيغ اآليات فييا أرقاـ ؟ حيت 

 اشمعت عمى بعس الكتابات القجيسة األنجلدية لمقخآف ويفرل فييا بيغ اآليات بدخارؼ صغيخة ؟ . 
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 الجػاب: 
 تخقيع اآليات مغ عسل الفقياء والقخاء .

 لجيغ الفيخوزآبادؼ : قاؿ مجج ا
 اعمع َأفَّ عجد سػر القخآف ػ باالتِّفاؽ ػ مائة وَأربعة عذخ سػرة .

وَأّما عجد اآليات : فِإف صجر اأُلّمة وَأئسة الّدمف مغ العمساِء والقخاِء كانػا ذوؼ عشايٍة شجيجة في باب القخآف 
وىاالكمسات والوِعمسو ، حتى لع يبق لفع ومعشى ِإالَّ بحثػا عشو ، حتى اآليات و  ، حخوؼ ، فِإنيع َحَرخوىا وعجُّ
 وبيغ القّخاِء في ذلظ اختبلؼ ، لكشَّو لفطي ال حقيقي ، مثاؿ ذلظ :

وا قػلو :  َأفَّ قّخاَء الكػفة عجُّ
 ﴿ والقخآف ِذي الحكخ ﴾

 آية .
 والباقػف لع يعّجوىا آية .
 وقخاء الكػفة عّجوا قػلو : 

 ﴿ َقاَؿ فالحق والحق َأُقػُؿ ﴾ 
 ة .آي

 والباقػف لع يعّجوىا آية . 
 بل جعمػا آخخ اآلية :

 ﴿ ِفي ِعدٍَّة َوِشَقاٍؽ ﴾
 و : 

 ﴿ أَلْمؤَلفَّ َجَيشََّع ِمشَظ َوِمسَّغ َتِبَعَظ ِمْشُيْع َأْجَسِعيَغ ﴾
اـ آخخ اآلية  ة والسجيشة والكػفة والذَّ  وىكحا عّج أَىل مكَّ

 ﴿ والذياشيغ ُكلَّ َبشَّآٍء َوَغػَّاٍص ﴾
 
 ىل البرخة جعمػا آخخىا :وأَ 

ِنيَغ ِفي األصفاد ﴾  ﴿ َوآَخِخيَغ ُمَقخَّ
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وال شظَّ َأفَّ ما ىحا سبيمو اختبلؼ في التَّدسية ال اختبلؼ في القخآف ، ومغ ىاىشا صار عشج بعزيع آيات 
قراف في القخآف القخآف َأكثخ ، وعشج بعزيع َأقّل ، ال َأف بعزيع يديج فيو ، وبعزيع يشقز ، فِإفَّ الّديادة والشّ 

 كفخ ونفاؽ ، عمى َأنَّو غيخ مقجور لمبذخ .
 قاؿ تعالى :

ْلَشا الحكخ َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُطػَف ﴾   ﴿ ِإنَّا َنْحُغ َندَّ
 انتيى .

 .وهللا تعالى أعمع 
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 الفرل الثاني : تفديخ القخآف

ا ىػ التبايغ في / ال وصية لػارث / : م 001الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 واآلية القخآنية / الػصية لمػالجيغ واألقخبيغ ؟

 دؤاؿ: ال
يخجى تفديخ التشاقس بيغ الحجيث الشبػؼ / ال وصية لػارث/ واآلية القخانية /... الػصية لمػالجيغ 

 واألقخبيغ....

 الجػاب: 
لخاجح في تفديخ اآلية جػاز الػصية لمػالجيغ ال يػجج تشاقس بيغ نرػص الجيغ، وإنسا سػء فيع ليا....وا

حيغ يكػناف غيخ وارثيغ لمػلج كأف يكػناف كافخيغ. يؤكج ذلظ مجيء كمسة األقخبيغ بعجىا، وىع الحيغ ال 
 يخثػف مغ األقارب. وهللا أعمع. 

 

جـ : ما ىػ تفديخ اآلية ) ليغفخ لظ هللا ما تق 002الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 مغ ذنبظ وما تأخخ ( ؟. وكحلظ ) ويجاه مبدػشتاف (؟

 دؤاؿ: ال
قاؿ هللا تعالى في آيات كثيخة مخاشبا الشبي ليغفخ لظ هللا ما تقجـ مغ ذنبظ وما تأخخ وكيف يغفخ لو وىػ لع 
يختكب ذنبا في حياتو وىػ معرـػ عغ الخصا ولحلظ يحتج بعس السغخضيغ باف الخسػؿ ليذ معرـػ وانو 

 ذنػبا كبيخة وبجليل ىحه اآلية وغيخىا ليغفخ لظ إذا لػ لع يكغ لو ذنب لسا احتاج اف يغفخ لو ؟.ارتكب 
ما ىػ الخد عمى مغ يقػؿ أف هللا لو يجاف لقػلو بل يجاه مبدػشتاف واف لو رجبل وضعيا في الشار لسا قاؿ ليا  

 ىل امتؤلت وتقػؿ ىل مغ مديج ما ىػ الخد عمييع وأيغ الحقيقة.
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 اب: الجػ 
مدألة عرسة األنبياء التي تدأؿ عشيا مدألة خبلفية مشح القجيع.وفييا شخفاف ووسط. أما الصخفاف ,فبيغ قائل 
بالعرسة السصمقة لؤلنبياء ,وأنيع اليحنبػف واليخصئػف...واضصخ أصحاب ىحا الخأؼ إلى تأويل القخآف ,مثل 

 قػلو تعالى 

ـُ َربَُّو َفَغَػى﴾  ﴿ َوَعَرى آَد
ألحاديث الرحيحة السخالفة لسحىبيع.وقائل بعجـ العرسة مصمقا وىػ مخدود مخفػض...والػسط ورد بعس ا

وىػ الحق إف شاء هللا عد وجل أف األنبياء معرػمػف بالكامل فيسا يبمغػف عغ هللا وفي كل مايتعمق بالذخع 
هللا عمى خصأ بل يبيغ ذلظ والجيغ ,أما في أمخ الجنيا والسعاش واالجتياد فغيخ معرػميغ وإف أخصأوا اليقخىع 

حتى الُيَطغَّ مغ الجيغ ,ومثاؿ ذلظ حجيث تأبيخ الشخل وىػ في الرحيحيغ.أما الحنب فحنػبيع مغ نػع المسع 
 )صغيخ الحنب ( , وسببيا االجتياد وليذ السعرية.لحلظ قاؿ هللا لشبيو )َعَفا َّللاَُّ َعْشَظ ِلَع َأِذْنَت َلُيْع َحتَّى َيَتَبيَّغَ 

 لَِّحيَغ َصَجُقػا َوَتْعَمَع اْلَكاِذِبيَغ( وقاؿ َلَظ ا

 ﴿َعَبَذ َوَتَػلَّى﴾
 إلى قػلو 

 ﴿َوَما ُيْجِريَظ َلَعمَُّو َيدَّكَّى﴾
 وقػلو 

ُتِخيُج ِزيَشَة  ْشُيعْ ﴿ َواْصِبْخ َنْفَدَظ َمَع الَِّحيَغ َيْجُعػَف َربَُّيْع ِباْلَغَجاِة َواْلَعِذيِّ ُيِخيُجوَف َوْجَيُو َوال َتْعُج َعْيَشاَؾ عَ 
ْنَيا َوال ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َواتََّبَع َىَػاُه َوَكاَف َأْمُخُه ُفُخشًا﴾  اْلَحَياِة الج 

 وعمى ضػء ذلظ تفيع اآلية السدؤوؿ عشيا وهللا أعمع.
ع هللا قجمو عمييا فتقػؿ: قط وأما سؤالظ عغ )يجاه مبدػشتاف ( وحجيث )... فأما الشار فبل تستمئ حتى يز

قط فيشالظ تستمئ و يشدوؼ بعزيا إلى بعس فبل يطمع هللا مغ خمقو أحجا....(وىػ في الرحيحيغ وغيخىسا 
,فيجخل ذلظ في بحث عقجؼ شػيل وخبلؼ فيو قجيع , وىػ مػضػع أسساء هللا وصفاتو ,ىل ىي عمى 

يتدع لمبحث الصػيل.لكشي أعصيظ قػاعج تعيشظ في بحثظ ضاىخىا وحقبقتيا ,أـ أنو البج مغ تأويميا...والسقاـ ال
 وتشيخ سبيل فيسظ أجعميا بذكل أسئمة:

 ػ ىل في الخمق أحج أعمع باهلل وصفاتو وأسسائو مشو تبارؾ وتعالى بشفدو..؟1
 ػ ىل في الخمق كميع مغ ىػ أعمع باهلل وأسسائو وصفاتو ,مغ رسػلو الحؼ يػحى إليو واليشصق عغ اليػػ..؟2
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ىل يدتصيع العقل البذخؼ أف يحيط باهلل وأسسائو وصفاتو ,فيقػؿ في ذلظ قػال أصجؽ أو أحدغ أوأليق باهلل ػ 3
 مسا جاء في الػحييغ..؟

 ػ 4

ـِ َّللاَُّ ﴾  ﴿ ُقْل َأَأْنُتْع َأْعَمُع َأ
َ ِبِجيِشُكْع ﴾  ﴿ ُقْل َأُتَعمُِّسػَف َّللاَّ

جساعة ,فأدركػا أف ىحا األمخ ديغ وغيب ,الحكع فيو إال مغ ىحه التداؤالت انصمق أىل الحق , أىل الدشة وال
ووضعػا لحلظ القاعجة العطيسة )نثبت هلل ما أثبتو لشفدو في كتابو وفي سشة نبيو ,مغ  لسا قاؿ هللا ورسػلو.

 غيخ تسثيل , والتكييف , والتذبيو , والتأويل, والتعصيل , 
ِسيُع الْ   َبِريُخ﴾﴿ َلْيَذ َكِسْثِمِو َشْيٌء َوُىَػ الدَّ

 هللا أعمع.و 

 

: مغ قاؿ أنو مغ كيجكغ أف كيجكغ عطيع ؟  003الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 ي سػرة الكيف؟ومغ الذاىج ف

 دؤاؿ: ال
في درس مغ دروس الجكتػر الشابمدي عغ مجػ عبلقة الجغ باألنذ قاؿ فزيمة الجكتػر أف شياشيغ األنذ 

اؿ جغ ثع أستذيج باألية الكخيسة مغ سػرة يػسف ) فمسا رءا قسيرو قج مغ دبخ قأشج أيحاءا مغ شياشيغ ال
ثع قاؿ فزيمة الجكتػر فالسخأة الذيصانة كيجىا أعطع مغ كيج الذيصاف  ، أنو مغ كيجكغ أف كيجكغ عطيع(

الجشي ففيست مغ خبلؿ الجرس أف: كيجكغ عطيع ىػ عمى لداف هللا عد وجل , فسغ قبل كشت قج فيست أف 
الكبلـ جاء عمي لداف الذاىج فأرجػ مغ حزختكع تػضيح ىحه الشقصة و نقصة أخخػ أود معخفتيا ما كاف 

 أصل ىحا الذاىج ؟.

 الجػاب: 
أوال قػلظ )عمى لداف هللا..( عبارة ال ترح عقجيا ألف إثبات المداف هلل عد وجل ,لع يأت بشز شخعي فبل 

 يجػز اثباتو هلل عد وجل.



  الفصل الثاىي : تفضري الكزآٌالباب الزابع :  
529 

 والدؤاؿ ,ىل ىي صحيحة السعشى أـ ال..؟ جاءت عمى لداف العديد ,زوج السخأة. والرحيح أف العبارة
الجػاب مغ القاعجة األصػلية ,في التفديخ , أف ماحكاه هللا عد وجل في القخآف عغ السخمػقيغ وسكت عشو 

 فيػ إقخار مشو عد وجل برػابو ,وإال بيغ ذلظ.
أنو مغ أىميا.والشظ أنو مسغ تقـػ بو الذيادة مغ حيث  أما الدؤاؿ عغ الذاىج فيكفيظ ما عخفظ هللا بو مغ

 العسخ واإلدراؾ , أما القػؿ بأنو رضيع في السيج أنصقو هللا عد وجل فالحجيث في ذلظ ضعيف ,وهللا أعمع.

 

: لساذا أشار القخآف الكخيع إلى اإلسخاء ولع  004الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 ى السعخاج ؟يذخ إل

 دؤاؿ : ال
خاج أصعب مغ لساذا أشار القخآف الكخيع إلى حادثة اإلسخاء و لع يذخ إلى حادثة السعخاج، مع أف السع

 ؟. اإلسخاء

 الجػاب : 
أوصيظ أييا األخ الدائل وكل مدمع بااللتداـ بقاعجة عطيسة لئلماـ الذاشبي رحسو هللا. تقػؿ القاعجة )كل 

يا خػض فيسا لع يجؿ عمى استحدانو دليل شخعى وأعشى بالعسل عسل مدألة ال يشبشى عمييا عسل فالخػض في
القمب وعسل الجػارح مغ حيث ىػ مصمػب شخعا(. وحيشسا النصبق ىحه القاعجة ونعصي لعقػلشا حخية الخػض 
في الشرػص ,نجخل في قزية غاية في الخصػرة واإلثع ,وىي القػؿ عمى هللا بغيخ عمع...؟فسغ ذا الحؼ يعمع 

ذكخ هللا اإلسخاء ولع يحكخ السعخاج , وما يشبشي عمى مثل ىحا الدؤاؿ , أو ما يتػقف عميو...؟ عمسا  يقيشا لع
 أف في كتاب هللا آيات تذيخ إلى السعخاج فابحث عشيا.
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سخاف : ما الحكسة مغ ذكخ اسع مخيع بشت ع 005الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 باسسيا الرخيح في القخآف ؟

 دؤاؿ: ال
 ما الحكسة مغ ذكخ اسع مخيع بشت عسخاف باسسيا الرخيح في القخآف دوف غيخىا مغ الشداء ؟

 الجػاب: 
هللا أعمع...وأؼ مشفعة أو مرمحة شخعية، أو عسل صالح، يشبشي عمى مثل ىحا الدؤاؿ...؟ إذًا فاألولى عجـ 

 االشتغاؿ بحلظ...! 

 

: ما الجليل في القخآف الكخيع عمى أف األرض  006ػى الفت -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 مدتجيخة وأنيا تجور حػؿ نفديا ؟

 دؤاؿ : ال
ما الّجليل في القخآف الكخيع عمى أّف األرض مدتجيخة وأّنيا تجور حػؿ نفديا؟؟ و إف كشتع تعخفػف مغ بشى 

 الحؼ ىػ في بيخوت لبشاف.-مدجج عيغ السخيدة ومتى 

 الجػاب : 
القخآف الكخيع آية صخيحة تثبت كخوية األرض أو دورانيا حػؿ نفديا، وال آية تشفي ذلظ. واألمخ ال يػجج في 

مختبط بالبحث العمسي والسذاىجة وإذا ثبت عمسيا وفمكيا كخوية األرض ودورانيا حػؿ نفديا,فبل يػجج في 
مع أف القخآف الكخيع مخجع نرػص الجيغ كميا ما يعارض ذلظ أو يحـخ القػؿ بو واالعتقاد فيو. وليعمع كل مد

ديشي وليذ مخجعا عمسيا لمجغخافيا والفيدياء والكيسياء..., وىحه العمـػ الكػنية ,مغ عمع هللا الحؼ أذف لمبذخ أف 
يعمسػه، ومغ تدخيخه تبارؾ وتعالى ليع إياه لقياـ الحياة عمى األرض أفزل قياـ والحسج هلل. وىشاؾ إشارات 

ـ، ال يسكغ أف تعج مغ اإلعجاز العمسي إال إذا كاف معشى اآلية أصػليًا، وكاف قخآنية إلى بعس أصػؿ العمػ 
 .خآنية تامًا وعفػيًا، وهللا أعمعالسػضػع العمسي حقيقة مقصػعًا بيا، وكاف التصابق بيغ الحقيقة العمسية واآلية الق
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ى ) الصيبات : أرجػ تػضيح معشى قػلو تعال 007الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 و ) الداني ال يشكح إال زانية(؟لمصيبيغ والصيبيغ لمصيبات ( وقػل

 دؤاؿ: ال
ذكختع يـػ االثشيغ الساضي في مقابمة التمفاز مغ ضسغ الحجيث اآلية الكخيسة...أعػذ باهلل مغ الذيصاف الخجيع 

ي رجل شيب وإمخأة خبيثو فيل )الصيبات لمصيبيغ والصيبيغ لمصيبات..........( وقمتع أنو مغ السسكغ أف يأت
ذلظ يشصبق عمى اآلية )الداني ال يشكح إال زانية أومذخكة...........(؟؟؟ وإف كشت قج أخصأت الفيع أرجػ 

 التػضيح!!!.... ولكع جديل الذكخ..... 

 الجػاب: 
الدانية تبحث عغ يفيع مغ ىحه اآلية أف الداني ال يصيب لو إال الدانية، شبيعتو خبيثة، فيػ يبحث عغ زانية، و 

زاف، ىحا يذاكل ىحا، وىحا يذاكل ذاؾ، والعكذ صحيح، اإلنداف السدتقيع الصاىخ العفيف يبحث عغ شاىخة 
 عفيفة، واإلنداف الفاسق الداني يبحث عغ فاسقة.

بلـ شبعا ىحا الكبلـ ساقو العمساء لسغ أقيع عميو الحج، ولع يتب مغ ذنبو، أما ِمغ تاب َتاب هللا عميو، ىحا الك
 مدػؽ لسغ أصخ عمى الدنى، ولع يتب.
 :وىشالظ معاني كثيخة ليحه اآلية مشيا 

ػ إنظ إذا عمست أف ىحه السخأة زانية، أو أنو أقيع عمييا الحج، ولع تتب ال يجػز أف يتدوجيا مؤمغ،  1
 مدتحيل، ىحا حكع شخعي، ال يجػز.

 ػ أو أف السؤمغ ال يدتصيب ىحه الدانية. 2
 ال يجػز ، ىحا حكع شخعي، الدواج ال يشعقج فيػ باشل.وبعزيع قاؿ:  - 3

إذا عقج زواج رجل غيخ زاٍف عمى امخأة زانية لع تتب فالدواج باشل، ليذ ىحا مغ جشذ ىحه، ىحا مغ شيشة، 
وىحه مغ شيشة أخخػ، فالداني ال يشكح إال زانية أو مذخكة، فالسذخؾ الحؼ لع يعبأ بالجار اآلخخة، لع يعبأ 

دعى مع هللا آلية كثيخة، ىػ يخضي زيجا وعبيجا، يخػ حياتو بيج فبلف، ورزقو بيج فبلف، ومريخه بالتػحيج، ا
 بيج فبلف فيحا مذخؾ، فيحا يديل عميو الدنى، ألنو غيخ مشزبط بأمخ هللا عد وجل.
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حخيع في اآليات : ما الفخؽ بيغ االجتشاب والت 008الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 خآنية ؟الق

 دؤاؿ: ال
أنشي سسعت مغ حزختكع أف الحبلؿ و الحخاـ نأخحه فقط مغ هللا عد وجل بشز صخيح وواضح. سؤالي انو 
لساذا الخسخ أخحت في القخاف صفة االجتشاب و ليذ صفة التحخيع مثل لحع الخشديخ و أنيا مغ عسل 

 الذيصاف و لكغ لغ تأخح صفة التحخيع صخاحة ؟ 
خ مخة إذا اضصخ لحلظ أؼ ليذ برفة دورية فقج يكػف في زيارة و كاف ىشالظ مذخوب و ما حكع شارب الخس
 و شخب مجاممة ؟.

 الجػاب: 
فيع السدمع ألحكاـ اإلسبلـ اعتسادا عمى عقمو فقط... أو مغ خبلؿ قخاءات ألناس متآمخيغ عمى ديغ هللا، 

. وتعمع أحكاـ اإلس بلـ يؤخح مغ كتب معتسجة لعمساء مذيػد يفخز مػاقف وعقائج ليدت مغ هللا في حل والحـخ
ليع يدتشيخوف بأفياـ الدمف ومػاقفيع. مغ قاؿ لظ إف لفع ) فاجتشبػه ( اليعشي التحخيع..؟ وعمى فيسظ ىحا 
فإف قػؿ هللا عد وجل ) والتقخبػا الدنا ( ليذ تحخيسا قاشعا لمدنا وبالتالي يباح مغ الدنا قميمو كسا أبحت ) عفا 

الخسخ... فميتق هللا كل مدمع في نفدو واآلخخيغ، ولشعتسج السرادر السػثػقة لتعمع أحكاـ  هللا عشظ ( قميل
 الجيغ...ولششبح وراء ضيػرنا محاوالت التسييع والتمفيق والتزميل، وأصحابيا. 

 

: أريج معخفة قػلو تعالى ) ومغ يصع هللا  009الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 مع الحيغ أنعع هللا عمييع (؟ لئظورسػلو فأو 

 دؤاؿ: ال
 قاؿ تعالى: 

يِقي جِّ يَغ َوالرِّ ُ َعَمْيِيْع ِمَغ الشَِّبيِّ ُسػَؿ َفُأوَلِئَظ َمَع الَِّحيَغ َأْنَعَع َّللاَّ اِلِحيَغ ﴿ َوَمْغ ُيِصِع َّللاََّ َوالخَّ َيَجاِء َوالرَّ َغ َوالذ 
 (﴾69َوَحُدَغ ُأوَلِئَظ َرِفيقًا )

 ديخ ىحه اآلية وكيف يكػف الذخز في اآلخخة مع الشبييغ ؟.أريج معخفة تف
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 الجػاب: 
 خحىا عمى ضاىخىا، أنو في الجشة مع الشبيغ والرجيقيغ والذيجاء...وال تتجاوز ذلظ. 

 

: ما معشى قػلو تعالى ) يشدؿ السبلئكة  010الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 باده (؟مغ أمخه عمى مغ يذاء مغ عبالخوح 

 دؤاؿ: ال
في سػرة الشحل اآلية الثانية قػؿ هللا تعالى ) يشدؿ السبلئكة بالخوح مغ أمخه عمى مغ يذاء مغ عباده أف 

 ) ال إلو إال أنا ( وبيغ ) فاتقػف ( ؟. ما ىي العبلقة والخوابط بيغ وا أنو ال إلو إال أنا فاتقػف ( أنحر 
 ة ؟ وىل التقػػ وحجىا تشّجي مغ دوف أعساؿ صالح

 وىل القدع األوؿ مغ اإلنحار ىػ عقيجة والثاني سمػؾ ؟. 

 الجػاب: 
وىل تكػف تقػػ دوف أعساؿ صالحة...؟ لقج عخؼ العمساء التقػػ بقػليع ) ىي فعل السأمػر، وتخؾ 

 أدرؼ ياأخي مغ أيغ تأتػف بيحا الكبلـ ) أـ لكع كتاب فيو تقخؤوف (...؟  السحطػر، والخضا بالسقجور (. ما

 

: ما فائجة القيج في قػلو تعالى ) الآلتي في  011الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -لفتاوى ا
 حجػركع ( ؟

 دؤاؿ: ال
 ما فائجة القيج في قػلو تعالى: " الآلتي في حجػركع " ؟. 

 الجػاب: 
 لمفت الشطخ والتأكيج عمى أف آمغ مكاف لمخبيبة أف تكػف مع أميا في بيت زوج أميا.
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: ما تفديخ قػلو تعالى ) إف الحيغ آمشػا  012الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  - الفتاوى 
 غ مغ آمغ با واليـػ اآلخخ (؟والحيغ ىادوا والشرارى والرابئي

 دؤاؿ: ال
 ما تفديخ قػلو تعالى " إف الحيغ آمشػا والحيغ ىادوا والشرارػ والرابئيغ مغ آمغ باهلل واليـػ اآلخخ ؟.

 الجػاب: 
 / " 20ج تفديخ ىحه اآلية في السػقع " تفديخ سػرة البقخة الجرس /تج

 

: ما معشى قػلو تعالى : )فسغ جاءه مػعطة  013الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 فمو ما سمف و أمخه إلى هللا( ؟ مغ ربو فانتيى

 دؤاؿ : ال
شي لع أفيع جيجا معشى قػلو تعالى: "فسغ جاءه لقج قخأت مقاالتكع حػؿ مدألة الخبا بكثيخ مغ الذػؽ. و لك

مػعطة مغ ربو فانتيى فمو ما سمف و أمخه إلى هللا" فيل معشى ىحا أف السدمع إذا كاف أخح أمػاال ربػية 
)والسقرػد ىشا ىػ الفػائج البشكية( في الساضي ثع تاب فبل يجب عميو التخمز مشيا لتكػف تػبتو صحيحة ؟ 

تيقشا مغ حخمتيا و أف ىحه األمػاؿ الخبػية قج تع صخفيا كأمػاؿ ال شيء فييا. و في مع العمع أنو لع يكغ م
نفذ الدياؽ، ما معشى قػلو تعالى : "و إف تبتع فمكع رؤوس أمػالكع " ؟ ىل الساؿ الحبلؿ الحؼ اختمط بو ماؿ 

 الخبا ىػ السقرػد مغ رؤوس األمػاؿ أـ فقط الساؿ الحبلؿ أصبل ؟.

 الجػاب : 
صيخه التػبة فيجب عمى الستعامل بالخبا أف يقصع فػرا التعامل بو كي يتػب أما الساؿ الدابق فيػ الساؿ ت

 حبلؿ لو بعج التػبة. 
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: إذا أمكغ أريج أف اعخؼ الفخؽ بيغ ) فيع  014الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 يسة ) ومغ ويتػليع فيػ مشيع ( ؟مشيع ( في اآلية الكخ 

  دؤاؿ:ال
إذا أمكغ أريج أف اعخؼ الفخؽ بيغ > فيع مشيع < في اآلية الكخيسة > ومغ ويتػليع فيػ مشيع < و > ليذ 

 مشا < في الحجيث الذخيف > مغ غذا فميذ مشا < ؟.

 الجػاب: 
 اآلية الكخيسة تتحجث عغ مفيـػ الػالء والبخاء فعمى السدمع أف يػالي السؤمشيغ ولػ كانػا فقخاء أو ضعافًا، وأف
يتبخأ مغ العراة والكافخيغ ولػ كانػا أقػياء أو أغشياء، أما مغ يجعل والءه لمصخؼ اآلخخ فإنو يعبخ مغ خبلؿ 

 سمػكو ىحا أنو مشيع.
وأما الحجيث الذخيف فسعشاه كسا قاؿ شخاح الحجيث أف ) مغ غذشا ( وفي رواية أخخػ ) مغ غر ( أؼ غر 

 وال مقتجًيا بشا، وال مستثبًل لصخيقتشا التي نحغ عمييا. السدمسيغ أو غر غيخىع فميذ متأسًيا بدشتشا،

 

: لػ سسحت بتفديخ ىحه اآليات مغ ىحه  015الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 ؟  75، سػرة مخيع :  37+36خخؼ : سػرة الد  -الدػر 

 : دؤاؿال
 لػ سسحت بتفديخ ىحه اآليات قاؿ تعالى: 

نقيس لو شيصانا فيػ لو قخيغ، وإنيع ليرجونيع عغ الدبيل ويحدبػف ﴿ ومغ يعر عغ ذكخ الخحسغ 
 أنيع ميتجوف ﴾ 

 ( 37-36)سػرة الدخخؼ 

﴿ قل مغ كاف في الزبللة فميسجد لو الخحسغ مجا حتى إذا رأوا ما يػعجوف إما العحاب وإما الداعة 
 فديعمسػف مغ ىػ شخ مكانا وأضعف جشجا ﴾ 

 (  75) سػرة مخيع 
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 الجػاب : 
أساؿ ىل في بيتظ كتاب تفديخ..؟ إف كاف الجػاب نعع فابحثي بشفدظ...وإف كاف ال فاقتشيو فيػ أوؿ كتاب 

 يجب أف يكػف في بيت السدمع ليحدغ تجبخ كتاب هللا .

 

: ما معشى قػلو تعالى ﴿ َواْعَمُسػا َأفَّ َّللاََّ  016الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 ؟ ْلَسْخِء َوَقْمِبو ﴾ِ َبْيَغ اَيُحػُؿ 

 دؤاؿ: ال
 آية تحيخني وأريج معخفة معشاىا ولكع الجشة، قاؿ تعالى: )) َواْعَمُسػا َأفَّ َّللاََّ َيُحػُؿ َبْيَغ اْلَسْخِء َوَقْمِبِو((.

 الجػاب : 
كػف ىحه اآلية تححيخ مغ هللا تعالى إلى البذخ بأف ال ييسمػا أمخ قمػبيع وتعاىجىا بسا يشفع... وكيف ي

ذلظ...؟ بأف يؤخخوا اإليساف والتػبة والعسل الرالح قائميغ غجا نفعل. والػاجب فػرية االستجابة في كل ذلظ، 
ابغ آدـ وقج وصف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص القمػب بدخعة التغيخ والتقمب إف لع تتعيج وترغ باستسخار في قػلو: ) لقمب 

. ويترل بيحا السعشى قػؿ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص :التؤدة في كل شيء خيخ استجسعت غميانا ( أسخع تقمبا مغ القجر إذا
إال في عسل اآلخخة (.ألف القمػب سخيعة التأثخ والتقمب إف لع تحرغ باالستقامة عمى شخع هللا، ومغ تخؾ 

تتسكغ مشو دعػات الباشل، وقج  قمبو دوف تحريغ بالحق الحؼ ندؿ مغ عشج هللا فديكػف قمبو نيبا مػزعا بيغ 
َما َكاُنػا َيْكِدُبػف ( ومغ معاني اآلية أف العبج قج يؤخخ   َبْل َراَف َعَمى ُقُمػِبِيعْ فيريبو ) الخاف ( ) َكبلَّ 

االستجابة، أو التػبة فيسػت واليسكشو فعل ما يشفعو ويشجيو... فكل ما ذكخ ىػ مغ معاني كيف يحػؿ هللا بيغ 
 السخء وقمبو.
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ل والفخؽ بيغ : ما القرج مغ كمسة التأوي 017الفتػى  -تفديخ القخآف  -ف القخآ -الفتاوى 
 التأويل والتفديخ ؟

 دؤاؿ: ال
 وردت كمسة " تأويل " في القخآف الكخيع عجة مخات، فسّخة كاف عغ تأويل القخآف قاؿ تعالى: 

ـ  اْلِكَتاِب َوُأَخُخ ُمَتَذاِبَياٌت َفَأمَّا الَِّحيَغ ِفي ُقُمػِبِيْع  ﴿ ُىَػ الَِّحي َأْنَدَؿ َعَمْيَظ اْلِكَتاَب ِمْشُو َآَياٌت ُمْحَكَساٌت ُىغَّ  ُأ
ُ َوالخَّاِسُخػَف ِفي اْلِعْمِع َيُقػُلػَف َزْيٌغ َفَيتَِّبُعػَف َما َتَذاَبَو ِمْشُو اْبِتَغاَء اْلِفْتَشِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِمِو َوَما َيْعَمُع َتْأِويَمُو ِإالَّ  َّللاَّ

 شَّا ِبِو ُكل  ِمْغ ِعْشِج َربَِّشا َوَما َيحَّكَُّخ ِإالَّ ُأوُلػ اأْلَْلَباِب﴾َآمَ 
 ( 7) سػرة آؿ عسخاف اآلية:   

 ومخة كاف عغ تأويل األحبلـ قاؿ تعالى: 

ـِ ِبَعاِلِسيَغ﴾ ـٍ َوَما َنْحُغ ِبَتْأِويِل اأْلَْحبَل  ﴿ َقاُلػا َأْضَغاُث َأْحبَل
 ( 44) سػرة يػسف اآلية: 

 مخة كاف عغ تأويل سمػؾ قاؿ تعالى: و 

 ﴿ َقاَؿ َىَحا ِفَخاُؽ َبْيِشي َوَبْيِشَظ َسُأَنبُِّئَظ ِبَتْأِويِل َما َلْع َتْدَتِصْع َعَمْيِو َصْبخًا﴾
 (  78) سػرة الكيف اآلية: 

 ومّخة عغ تأويل الحجيث قاؿ تعالى: 
يِل اأْلََحاِديِث َوُيِتع  ِنْعَسَتُو َعَمْيَظ َوَعَمى َآِؿ َيْعُقػَب َكَسا َأَتسََّيا َعَمى َأَبَػْيَظ ﴿ َوَكَحِلَظ َيْجَتِبيَظ َرب َظ َوُيَعمُِّسَظ ِمْغ َتْأوِ 

 ِمْغ َقْبُل ِإْبَخاِىيَع َوِإْسَحاَؽ ِإفَّ َربََّظ َعِميٌع َحِكيٌع﴾
 ( 6) سػرة يػسف اآلية: 

فديخ ؟ وىل ىشاؾ معشى مػحج مذتخؾ لسعشى سؤالي ما القرج مغ كمسة التأويل ؟ وما الفخؽ بيغ التأويل والت
مغ سػرة آؿ عسخاف ؟ بانتطار اإلجابة , استػدعكع ربي والدبلـ عميكع  7كمسة تأويل ؟ وما ىػ شخح اآلية 

 ورحسة هللا وبخكاتو.

 الجػاب:
 التأويل تعشي تساما التفديخ، وتعشي أحيانا السآؿ أؼ ما يؤوؿ إليو الذيء.

 يخاف حدب الػقف عمى كمسة هللا أما تفديخ اآلية فميا تفد
 ﴿ َوَما َيْعَمُع َتْأِويَمُو ِإالَّ َّللاَُّ ﴾

 



  الفصل الثاىي : تفضري الكزآٌالباب الزابع :  
538 

فإف وقفت عمييا تدتعسل السعشى الثاني لمتأويل وىػ مآؿ األمػر في اآلخخة الحؼ ال يعمسو إال هللا، كأحػاؿ 
 الجشة والشار وكل أمػر الغيب، ثع يبجأ الذق الثاني مغ اآلية، والخاسخػف 

 اِسُخػَف ِفي اْلِعْمِع ﴾﴿ َوالخَّ 
فيكػف السعشى أف الخاسخيغ في العمع يؤمشػف بكل ما جاء في القخآف مغ محكع ومتذابو بخد الستذابو إلى 
السحكع، ويكمػف عمع الغيػب التي حجث عشيا القخآف إلى هللا.. أما عجـ الػقف فيكػف السعشى أف الخاسخيغ في 

آف الكخيع، ألنو ال إبياـ فيو، مغ أجل تعميسو لمشاس والعسل بو... العمع يعمسػف تفديخ كل ما جاء في القخ 
باستثشاء الغيبيات التي ال يعمع حقائقيا وتفريبلتيا إال هللا فيرجقػف بيا دوف الخػض في تفريميا وىشا 

 ندتعسل السعشى األوؿ لمتأويل...في تفديخ اآلية كبلـ شػيل ىحا مخترخه.

 

ى )) فبل أقدع بسػاقع : ما معشى قػلو تعال 018الفتػى  -قخآف تفديخ ال -القخآف  -الفتاوى 
 الشجـػ ((؟

 دؤاؿ: ال
 قاؿ تعالى: 

 ﴿َفبَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الش ُجػـِ ﴾
أنت تقػؿ في تفديخ ىحه اآلية السقرػد بسػاقع الشجـػ ىػ أبعادىا الذاسعة ولكغ سسعت في أحج الشجوات 

ر أنو نحغ ال نخػ الشجع ولكغ نخػ مػقعو صخاحة أنا لع أفيع قرجه فبحثت التمفديػنية لمجكتػر زغمػؿ الشجا
عغ تفديخ عمسي لسا قالو فػججت التالي و سأشخحيا بالسثاؿ)مثبل ضػء الذسذ يحتاج حتى يرل إليشا تقخيبا 

 دقائق و ىحا ما 8دقائق و بالتالي نحغ ال نخػ الذسذ لحطة وصػؿ الزػء إلى أعيششا أنسا نخاىا قبل  8
دقائق تمظ تكػف قج غيخت مػقعيا  8أكجت عمية الشطخية الشدبية و بسا أف الذسذ متحخكة غيخ ثابتة فخبلؿ 

 دقائق( أرجػ إفادتي إف كاف ىحا التفديخ صحيح. 8وبالشتيجة نحغ ال نخػ الذسذ ولكغ نخػ مػقعيا قبل 

 الجػاب:
في السػقع أقػؿ دائسًا إف ضمسة مػقع ال تعشي ىحا ىػ السعشى الرحيح والحؼ أذكخه دائسًا فعج إليو بالتفريل 

.  أف صاحب السػقع مػجػد فيو بعج أف أذكخ عطسة هللا تعالى في السدافات الذاسعة بيغ الشجـػ
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لو تعالى ))نحغ نخزقيع : ما معشى قػ  019الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 وإياكع((؟

 دؤاؿ: ال
هللا عد وجل حق ووعجه حق وسؤالي كيف يسػت أىل الرػماؿ جػعا وهللا سؤالي ) إنا عمي يقيغ باف قػؿ 

 )) نحغ نخزقيع وإياكع.... ((. عد وجل القائل:

 الجػاب:
بجاية الخسالة تعارض آخخىا فسا دمت مػقشًا بحكسة هللا وعجلو ففيع تذككظ، عمى كل أزمة الغحاء في األرض 

لى هلالج لج، وإنسا تديخ األمػر بحكع بميغة عمسيا مغ عمسيا مغ صشع البذخ وجذعيع وليدت مغ عجد الخالق تعا
 وجيميا مغ جيميا، ولغ تفيع عجلو حتى يكػف لظ عمع كعمسو وىحا مدتحيل.

 

: ىل صحيح أف كمسة قدػرة ىي حبذية  020الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 في قػلو تعالى ))فخت مغ قدػرة((؟وليدت عخبية 

 دؤاؿ: ال
 : 51قاؿ تعالى في سػرة السجثخ اآلية 

ْت ِمْغ َقْدَػَرٍة )  (﴾51﴿ َفخَّ
أريج تفديخ ليحه اآلية ألنشي قخأت في تفديخ ابغ كثيخ باف )) َقْدَػَرٍة (( ىي كمسة حبذية وبالمغة العخبية تعشي 

 كمسة )) َقْدَػَرٍة (( ؛ األسج.
 ىل صحيح بأنيا كمسة حبذية ؟
خجميا هللا سبحانو وتعالى، حيث أف هللا قاؿ في الكتاب الكخيع بأنو اندؿ القخاف واف كانت كحلظ لساذا است
 عخبي بمداف عخبي..

 معقػؿ أف يحػؼ السرحف عمى كمسات ليدت عخبية ؟..
 أرجػ اإلجابة عمى كل كمسة وردت في ىحه الخسالة لسا في ذلظ مغ غاية.
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 الجػاب:
 َرٍة (( ىي حبذية معشاىا في العخبية األسج.نعع ىحا ىػ قػؿ ابغ عباس في تفديخ )) َقْدػَ 

وقج اختمف األئسة في قزية وقػع السعخب في القخآف الكخيع فحىب بعزيع ومشيع الذافعي رحسو هللا تعالى 
إلى عجـ وقػعو مدتجليغ بقػلو تعالى قخآنا عخبيًا وذىبػا إلى أف ما ورد في ذلظ مغ مثل قػؿ ابغ عباس في 

ىػ مغ قبيل تػارد المغات فتكمست بو العخب والحبذة بمفع واحج وىحا مغ باب أف المغة  )) َقْدَػَرٍة (( إنسا
 العخبية واسعة فسا ذكخه القخآف فقج تكمست بو العخب يقػؿ الذافعي رحسو هللا ال يحيط بالمغة إال نبي.

في كػنو قخآنا عخبيًا  وذىب آخخوف إلى وقػع السعخب في القخآف وقالػا إف ما ورد فيو مغ ألفاظ معخبة ال يقجح
إذ األلفاظ السعخبة يديخة ججًا والعبخة لمغالب كسا استجلػا باسع إبخاىيع السسشػع مغ الرخؼ لمعمسية والعجسة 

 اتفاقًا إال أف ىحا الجليل ال يقـػ ألف إبخاىيع اسع عمع وىحا ال خبلؼ في وقػعو. 
اظ في القخآف وىي أف القخآف حػػ عمـػ األوليغ ونقل الديػشي رحسو هللا أف ىشاؾ حكسة مغ وقػع تمظ األلف

واآلخخيغ ونبأ كل شيء فبل بج أف تقع فيو اإلشارة إلى أنػاع المغات لتتع إحاشتو بكل شيء فاختيخ لو مغ كل 
 لغة أعحبيا وأخفيا وأكثخىا استعسااًل لمعخب. 

 

 عد وجل ال إكخاه : كيف نجسع بيغ قػؿ هللا 021الفتػى  -تفديخ القخآف  -القخآف  -الفتاوى 
 في الجيغ ، وبيغ إكخاه أىل الكتاب عمى دفع الجدية ؟

 دؤاؿ: ال
 كيف نجسع بيغ قػؿ هللا عد وجل ال إكخاه في الجيغ ، وبيغ إكخاه أىل الكتاب عمى دفع الجدية ؟ 

 الجػاب: 
السدمسيغ ال  الحقيقة الجياد فخيزة عمى كل مدمع ، بل ىػ ذروة سشاـ اإلسبلـ فيحا الحؼ يعير في كشف

يسكغ أف يجاىج معيع ، ألف الجياد أساسو العقيجة الرحيحة ، إذًا ىػ معفى مغ الجياد ، وما داـ معفى مغ 
الجياد فعميو بجؿ نقجؼ ، ىحه ىي الجدية كميا ، ما داـ ىحا الكتابي معفى مغ الجياد ، والجياد فخض عيغ 

لجياد وحساية السدمسيغ لو ، أما نحسيو ، وىػ آمغ ما عميو إال أف يجفع البجؿ الشقجؼ نطيخ إعفائو مغ ا
  .مصسئغ ، ومختاح في بيتو ، والسدمسػف يقاتمػف ببل ثسغ ، فيحا ال يرح ، بالزبط كالبجؿ الشقجؼ 
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ىحا ال عبلقة لو باإلكخاه ، اإلسبلـ سسح ألىل الكتاب أف يبقػا عمى ديشيع ، لكغ حخوب السدمسيغ حخوب 
احب عقيجة سميسة ، إذًا ىػ معفى مغ حخوب الفتػحات شبعًا ، وفي الجياد في عقائجية ، ال تقبل إال ص

سبيل هللا ، أما الحخوب الجفاعية فيحا مػضػع ثاف ، لكغ حخوب الفتػحات تحتاج إلى إنداف يحسل رسالة 
 إسبلمية معيشة .

 فقط .  إذًا ىػ ال يحارب إال بعقيجة صحيحة ، فإذا أعفيشاه مغ القتاؿ نأمخه بجفع الجدية

 

: كيف نػفق بيغ قػلو تعالى ﴿ َواتَُّقػا ِفْتَشًة  022الفتػى  -تفديخ القخآف  –القخآف  -الفتاوى 
ًة ﴾ وقػلو ﴿ َوَىْل ُنَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفػَر ﴾ ؟  اَل ُتِريَبغَّ الَِّحيَغ َضَمُسػا ِمْشُكْع َخاصَّ

 دؤاؿ: ال
 كيف نػفق بيغ قػلو تعالى : 

ًة ﴾﴿ َواتَُّقػا فِ     ْتَشًة اَل ُتِريَبغَّ الَِّحيَغ َضَمُسػا ِمْشُكْع َخاصَّ
 مغ سػرة األنفاؿ وقػلو تعالى في سػرة سبأ 

 ﴿ َوَىْل ُنَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفػَر﴾

 الجػاب: 
إذا اكتفى اإلنداف بشفدو ، أنا ناٍج ، والشاس أحخار ، ال خيخ فييع ، ما أمخ بالسعخوؼ ، ونيى عغ السشكخ 

 أصابيع ، لحلظ : يريبو ما 
 ﴿ َوَما َكاَف َرب َظ ِلُيْيِمَظ اْلُقَخى ِبُطْمٍع َوَأْىُمَيا ُمْرِمُحػَف ﴾

 ] سػرة ىػد [

 ما قاؿ : صالحػف قاؿ : مرمحػف ، فإذا كشت مرمحًا ال تيمظ ، أما إذا كشت صالحًا فتيمظ . 
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إسخائيل ) إني فزمتكع عمى  : قاؿ تعالى لبشي 023الفتػى  -تفديخ القخآف  –القخآف  -الفتاوى 
 العالسيغ ( مع العمع أنيع ىع أعتى أعجاء السدمسيغ اآلف لساذا ىحه التفزيل ؟

 دؤاؿ: ال
 قاؿ تعالى : 

ْمُتُكْع َعَمى اْلَعاَلِسيَغ ﴾    ﴿ َيا َبِشي ِإْسَخاِئيَل اْذُكُخوا ِنْعَسِتَي الَِّتي َأْنَعْسُت َعَمْيُكْع َوَأنِّي َفزَّ
 [  47ة اآلية : ] سػرة البقخ 

 كيف تفدخوف تفزيمو لمييػد عقػدا شػيمة وىع اآلف أعتى أعجاء اإلسبلـ و اعتى أعجاء هللا . 

 الجػاب: 
تفزيل هللا تعالى لمييػد الحؼ ورد ذكخه في القخآف فبل يقتزي األفزمية ، فيع لتقريخىع وتعشتيع خريع هللا 

ابغ مقرخ في دراستو ففزمو عمى إخػتو بسجرسيغ بسديج مغ الخسل واألنبياء ، أرأيت إلى أب لجيو 
 خرػصييغ ليخفع سػيتو العمسية ، فيل تفزيمو عمى إخػتو بدبب تقريخه يقتزي أفزميتو عمييع ؟ ! .

 
 

: ما الفخؽ بيغ اآليتيغ الكخيستيغ قاؿ تعالى:  024الفتػى  -تفديخ القخآف  –القخآف  -الفتاوى 
جوف ، وبيغ قػلو تعالى: في يـػ كاف مقجاره خسديغ ألف في يـػ كاف مقجاره ألف سشة مسا تع

 سشة؟

 دؤاؿ: ال
 ما الفخؽ بيغ اآليتيغ الكخيستيغ قاؿ تعالى: 

وَف(( ـٍ َكاَف ِمْقَجاُرُه َأْلَف َسَشٍة ِمسَّا َتُعج   ))ِفي َيْػ
 وقػلو تعالى : 

ـٍ َكاَف ِمْقَجاُرُه َخْسِديَغ َأْلَف َسَشٍة((  ))ِفي َيْػ
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 الجػاب : 
 في اآلية الثانية ال يػجج كمسة مسا تعجوف، ىحه سخعة السبلئكة، أما في اآلية األولى مسا تعجوف أييا البذخ. 

 

: ىل ىحا الخصاب إف تشرخوا هللا يشرخكع  025الفتػى  -تفديخ القخآف  –القخآف  -الفتاوى 
 لمفخد أـ لسجسػع األمة؟

 دؤاؿ: ال
 قاؿ تعالى : 

َ َيْشُرْخُكْع َوُيَثبِّْت َأْقَجاَمُكْع﴾ ﴿ َيا َأي َيا الَِّحي  َغ َآَمُشػا ِإْف َتْشُرُخوا َّللاَّ
 ىل ىحا الخصاب لمفخد أـ لسجسػع األمة ؟ 

 الجػاب : 
 لمفخد ولؤلمة.

 هللا عد وجل غشي عغ أف نشرخه، لكشظ إذا نرخت ديشو يشرخؾ، إف نرخت شخيعتو يشرخؾ.
 أحجىع دعي إلى شعاـ فيو خسخ ماذا يقػؿ ؟ 

 يقػؿ أنا معي قخحة أعتحر!!!!
 ال ؟!!!

 أنا مدمع ىحا أقػػ.
إف قمت أنا مدمع نرخت ديغ هللا بيشت شخيعتو، أما أنا معي قخحة ما نرخت أحجًا، استحييت أف تتخؾ ىحه 

 السعرية.
وإذا كانت ىشاؾ ضخوؼ صعبة ججًا ججًا قج تقزي عمى وجػده البأس إف تكمع، أما خبلؼ ىحا يأخح عميو 

 مدمع، إذا أعدزت ديغ هللا يعدؾ هللا.ألنو 

 
 
 



  الفصل الثالث : اللغة العزبية الباب الزابع :  
544 

 الفرل الثالث : المغة العخبية

: استفدار لغػي عغ تكخار التاء وححؼ  001الفتػى  -المغة العخبية  -القخآف  -الفتاوى 
 أحجىسا في لغة العخب ؟

 دؤاؿ: ال
مع, أـ يػشظ أف أود التحقق مغ لفع حجيث السرصفى صمى هللا عميو و سمع: يػشظ أف تتجاعى عميكع األ

تجاعى عميكع األمع و كمسة الغيبة )مغ االغتياب( ىل ىي بكدخ الغيغ أـ بفتحيا أـ يجػز الػجياف أفيجوني 
 في ذلظ.

 الجػاب: 
حيشسا تتجاور بآف يرعب عمى المداف الشصق بيسا لحلظ لجأت العخب إلى ححؼ األولى تخفيفًا كقػلو تعالى: 

 أما الغيبة فتمفع بكدخ الغيغ. ، صل تتذابو عميشا "إف البقخ تذابو عميشا...." واأل

 

 : ما ىػ حكع بعس الجسل الذائعة والتي 002الفتػى  -المغة العخبية  -القخآف  -الفتاوى 
 تخالف بسعشاىا الحقيقي الذخع ؟

 دؤاؿ: ال
اال" ، وىل ما نخجػ مشكع أف تػضحػا لشا السقرػد بالكمسة التي تػدؼ براحبيا في الشار وىػ ال يمقي ليا ب

يخدده الشاس في كبلميع اليػمي مغ أخصاء تجعميع مغ اليمكة كأف يقػلػا صجر هللا رحب ، أو مثبل" عشجما 
 تغشي األـ إلبشيا: " قاؿ لي ربي عج لمعذخة ". 

 الجػاب: 
و ال يجػز الكبلـ في ما يخز الحات اإلليية إال بسا يػافق الشرػص ، فبل يجػز أف يدسى هللا عد وجل أ
يػصف إال بسا سسى بو نفدو أو وصف بو نفدو في كتابو أو في سشة نبيو الرحيحة، ومغ خالف فيػ مغ 

 القػؿ عمى هللا بغيخ عمع.
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 : ما الفخؽ بيغ الحسج والذكخ ؟ 003الفتػى  -المغة العخبية  -القخآف  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
ي كتابو الكخيع دائسًا يتحجث عغ قمة شكخ يقاؿ أف الحسج يذسل الذكخ ، ولكششي وججت أف هللا سبحانو ف

 العباد كقػلو تعالى: 
 ﴿ َوَلَقْج َمكَّشَّاُكْع ِفي اأْلَْرِض َوَجَعْمَشا َلُكْع ِفيَيا َمَعاِيَر َقِميبًل َما َتْذُكُخوَف ﴾  

 مع أف معطع أذكار السدمع أف لع تكغ كميا...
 . تتزسغ الحسج... بعج الصعاـ, عشج القياـ مغ الخكػع, بعج العصاس......

 ىل الحسج بذكل عاـ يغشي عغ الذكخ؟ 
 شبعًا أنا ىشا أتكمع عغ الحسج و الذكخ المفطي ال الفعمي.

ولساذا ال نقػؿ بعج ما ذكخُت مغ مػاشغ أعبله الحسج و الذكخ هلل مع أنيا نعع كبيخة تدتحق الذكخ 
 بخرػصيتو؟؟

 الجػاب: 
ذكخ ، والخاجح أف الحسج أوسع مغ الذكخ فيػ الحالة الشفدية بيشسا اختمف أىل المغة في الفخؽ بيغ الحسج وال

الذكخ ىػ الدمػؾ قػاًل أو فعبًل ، فالسدمع يستمئ قمبو حسجًا هلل فيفيس لدانو وتفيس جػارحو شكخًا ، لحا فاهلل 
 تعالى حيغ يتحجث عغ الذكخ فإنسا يحكخ السػقف العسمي السمسػس الحؼ يشبغي أف يكػف عميو السؤمغ.
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 الفرل األوؿ : شخح الحجيث الذخيف

بيغ  : ورد عغ الشبي ) إذا لع يكغ 001الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
 يجيو قيج ...........( أريج شخحًا ليحا الحجيث ؟

 دؤاؿ: ال
ورد في صحيح مدمع الحجيث التالي: عغ عبج هللا بغ الرامت، عغ أبي ذر رضي هللا عشو، قاؿ: قاؿ رسػُؿ 

(: الِحَساُر، َوالَكْمُب األْسَػدُ ، َوالسْخأة. 1الخَّْحِل ) هللا ملسو هيلع هللا ىلص: َيْقَصُع َصبَلَة الخَُّجِل ؛ ِإَذا َلْع َيُكْغ َبْيَغ َيَجْيِو ِقيُج آِخَخةِ 
صمى  َفُقْمُت: مَا َباُؿ األْسَػِد، ِمَغ األْحَسِخ، ِمَغ األْصَفِخ، ِمَغ األْبَيِس ؟ َقاَؿ: َيا اْبَغ أِخي ! َسأْلُت َرُسػَؿ هللاِ 

 [. 4/228اٌف. رواه مدمع ]هللا عميو وسمع َكَسا َسأْلَتشي، َفَقاؿ: الَكْمُب األْسَػُد َشْيصَ 
ىل تكخمتكع بذخح ىحا الحجيث إذ إف كثيخًا مغ السذككيغ و السغخضيغ يدتخجمػف ىحا الحجيث لسياجسة 

 اإلسبلـ و الحط مغ مكانة السخأة في اإلسبلـ. 

 الجػاب: 
العقل في األحاديث الذخيفة بزعة أحاديث صحيحة مغ حيث الدشج، وتثيخ بعس الججؿ عشج مشاقذة متشيا، و 

أصل في الجيغ، لكغ لغ يكػف حكسًا عمى الشقل الرحيح، بل ميستو قبل الشقل التحقق مغ صحة الشقل، وبعج 
الشقل ميستو فيع الشقل وفق القػاعج العقمية والمغػية واالستشباشية وفيع القخوف الثبلثة األولى والفصخة أصل 

 ورسػلو..ومغ فذل في بشاء إيسانو عمى ىحيغ آخخ مغ أصػؿ الجيغ وتقـػ عمى االستدبلـ لسا جاء عغ هللا
وىشا تشتيي ميسة العقل لتبجأ ميسة اإليساف واالنقياد … األساسيغ ، فمغ تديجه السشاقذة العقمية إال شكػكا

 لشرػص الػحييغ الكتاب والدشة. 
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 : ما ىػ تفديخ الحجيث الذخيف ) 002الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
 العيغ حق والعجوى باشل وفخوا ....... ( ؟

 دؤاؿ: ال
فقج سسعت حجيث شخيف عغ رسػؿ هللا )عميو الربلة والدبلـ( يقػؿ فيو: "العيغ حق والعجوػ باشل وفّخوا 
مغ الخدامى كالفخار مغ األسج" فقاؿ لو الرحابة الكخاـ: ولكغ يا رسػؿ هللا , عشجما وضعشا اإلبل مع اإلبل 

جخبت. فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: فسغ أجخب األوؿ ؟ ىحا ومع العمع أف ىشالظ حجخ في الجخباء فقج 
اإلسبلـ: مثل المحيغ أصيبػا بالصاعػف فأرجػ مغ حزختكع تفديخ ىحا الحجيث ومجػ صحتو مع التخكيد 

 عمى معشى "والعجوػ باشل"

 الجػاب: 
رد:) ال عجوػ، وال شيخة، والعيغ حق (.فشفي ما أدرؼ مغ أيغ جئت بيحه الريغة ,وجعمتيا حجيثا أما الػا

العجوػ ليذ نفيا لػجػدىا ,بجليل قػلو ملسو هيلع هللا ىلص في الخواية األخخػ )ال عجوػ، وال شيخة، وال ىامة وال صفخ، وفخ 
عتقاد مغ السجحـو كسا تفخ مغ األسج (.ورسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اليشاقس نفذ ويحسل نفي العجوػ عمى نفي اال

 بػقػعيا دوف إرادة هللا وتقجيخه ,ويفيع ذلظ مغ قػلو ملسو هيلع هللا ىلص )عغ أبي ىخيخة قاؿ قاؿ لي رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ال عجوػ فقاـ رجل مغ األعخاب فقاؿ يا رسػؿ هللا أرأيت اإلبل تكػف في الخماؿ أمثاؿ الطباء فيأتييا البعيخ 

فسجسػع األحاديث السحكػرة ومافي معشاىا ,تؤكج  سػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسغ أعجػ األوؿ (األجخب فيجخبيا جسيعا قاؿ ر 
معشى التػحيج أف الشيء يقع ويريب ويزخ ويشفع,إال بإذف هللا وأمخه.مع األمخ باتخاذ أسباب الدبلمة.وهللا 

 . أعمع
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عغ تفديخ أو تأويل حجيث  : سؤاؿ 003الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
 ) فحكع فييع أف يقتل رجاليع ...........( ؟

 دؤاؿ: ال
أود أف أسألظ عغ رأيظ في القرة التي تتكمع عغ أف الشبي )ص( َحكِّع الحيي بغ أخصب في بشي الشطيخ. 

 فحكع فييع أف يقتل رجاليع وتدبى ندائيع وولجانيع.
ال يجػز تحت أؼ حاؿ مغ األحػاؿ أف يتع الحكع عمى قـػ بحكع في رأيي أف ىحه الحكع كاف ضالسًا... وأنو 

 جساعي حتى لػ كانػا ييػدًا... وإال... فإنشا نجيد في العرخ الحجيث أف ٌيفعل نفذ الذي بشا...
قاؿ ابغ حـد في السحمى تعميقا عمى حجيث: عخضت يـػ قخيطة عمى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فكاف مغ أنبت قتل، قاؿ  
: وىحا عسـػ مغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، لع يدتبق مشيع عديفا وال تاجخا وال فبلحا وال شيخا كبيخا وىحا إجساع ا بغ حـد

 صحيح مشو.
  ( 299/  7السحمى ) 

كسا أف الشبي نبي رحسة، والجليل أنو سسح ألىل خيبخ أف يخحمػا بأمتعتيع وأمػاليع خارج خيبخ بالخغع مغ 
 لمسدمسيغ.أرجػ مشكع تشػيخؼ بخأيكع الكخيع.. معاداتيع الذجيجة

ولجؼ السديج مغ القرز التي أود أف أسألظ رأيظ فييا.أرجػ مشظ اإلجابة ألنشي أتعحب في داخمي بدبب 
 ىحه التداؤالت التي ال أجج ليا الجػاب الذافي.

 الجػاب: 
ألحكاـ هللا ورسػلو ,ذلظ ما تقتزيو  إف مغ األسذ التي يختكد عمييا اإلسبلـ واإليساف , االستدبلـ واالنقياد

 اآلية الكخيسة 

َقَزْيَت َوُيَدمُِّسػا  ﴿َفبل َوَربَِّظ ال ُيْؤِمُشػَف َحتَّى ُيَحكُِّسػَؾ ِفيَسا َشَجَخ َبْيَشُيْع ُثعَّ ال َيِجُجوا ِفي َأْنُفِدِيْع َحَخجًا ِمسَّا
 َتْدِميسًا﴾

 واآلية 

ِإَذا ُدُعػا ِإَلى َّللاَِّ َوَرُسػِلِو ِلَيْحُكَع َبْيَشُيْع َأْف َيُقػُلػا َسِسْعَشا َوَأَشْعَشا َوُأوَلِئَظ ُىُع  ﴿ِإنََّسا َكاَف َقْػَؿ اْلُسْؤِمِشيغَ 
 اْلُسْفِمُحػَف﴾
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ع  وأؼ تخدد في ىحا االستدبلـ واالنقياد , يزعف اإليساف بل يخخج مشو ميسا كاف التبخيخ أو التعميل. ويـػ حكَّ
 في بشي قخيطة ,سعج بغ معاذ , رضي هللا عشو , وكاف مغ ساداتيع ,وحكع عمييع بالقتل والدبي الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص

,قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص )لقج حكع فييع اليـػ بحكع هللا الحؼ حكع بو مغ فػؽ سبع سساوات. يعشي سعج بغ معاذ في حكسو 
وفي رواية )بحكع هللا (. فحلظ حكع هللا وهللا عمى بشي قخيطو (. وفي رواية )لقج حكسَت فييع بحكع السمظ (

ُيْذِخُؾ ِفي ُحْكِسِو  يقػؿ )َوَّللاَُّ َيْحُكُع ال ُمَعقَِّب ِلُحْكِسِو َوُىَػ َسِخيُع اْلِحَداِب ( ويقػؿ )َما َلُيْع ِمْغ ُدوِنِو ِمْغ َوِليٍّ َوال
أنو مدمع مؤمغ..؟ ولسرمحة مغ يذكظ  َأَحجًا(. فسغ ذا الحؼ يعتخض عمى حكع هللا ,أو يشازعو الحكع, ويدعع

السدمع في أحكاـ هللا ,ويعخض نفدو لدخط هللا..؟أمغ أجل أف يخضى أىل الكفخ ,دعاة بل أدعياء حقػؽ 
اإلنداف , زعسػا..! ,الحيغ ال يخقبػف في مؤمغ إال وال ذمة..؟ وما ُفِعَل ببشي قخيطة كاف جداء خيانة العيج 

لسدمسيغ , وتعخيس أمغ السدمسيغ في السجيشة لمخصخ.وقػلظ:ىل نجيد في ونقس السػاثيق التي كانت مع ا
العرخ الحاضخ أف يفعل ذلظ بشا..؟ أقػؿ إذا ارتكبشا الجخائع نفديا فميفعل بشا مثل ذلظ..! وأخيخا أيغ أنت يا 

 .! أخي ومغ يخػ رأيظ مغ جخائع الييػد ومجازرىع في فمدصيغ..؟وما أحجاث العخاؽ أخيخا مشا ببعيجة..

 

: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ) مغ ناـ عغ صبلة أو  004الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
 ندييا فميرميا إذا ذكخىا ( ما معشى ىحا الحجيث ؟

 دؤاؿ: ال
ء أـ أداء مع قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص) مغ ناـ عغ صبلة أو ندييا فميرميا إذا ذكخىا( ما معشى ىحا الحجيث وىل يرميا قزا

 الجليل إف أمكغ .

 الجػاب: 
يرمييا أداء ألف الشائع والشاسي غيخ مكمفيغ حاؿ الشـػ وحاؿ الشدياف ...فإف ذكخ الشاسي، واستيقع الشائع 

 جخػ عمييسا قمع التكميف فكانت صبلتيسا أداء . والجليل الحجيث الحؼ ذكخت . 
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: سؤاؿ عغ األحاديث التي تذيخ  005ػى الفت -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
 إلى قخب ضيػر السيجي والفتغ ؟

 دؤاؿ: ال
ما صحة الحجيث الحؼ يذيخ إلى أف الدشة التي يخدف فييا القسخ وتكدف فييا الذسذ في شيخ رمزاف 

 السبلحع؟ ىحا الحجيث وغيخه مغ )مثل ىحه الدشة( ىي الدشة التي سيطيخ فييا السيجؼ والتي تدبق 
ندتصيع والسبلحع كثيخة التجاوؿ في اإلنتخنت ولع نعج  ،ذيخ إلى قخب ضيػر السيجؼ والفتغ ديث التي تاألحا

 يجـد بػقػعيا في األياـ القابمة استشادًا إلى ىحه األحاديث والخؤػ التي يعبخىا  التفخيق بيشيا، وىشاؾ مغ 
 البعس عمى صفحات السشتجيات.

 الجػاب: 
ىحه األخبار واالشتغاؿ واالنذغاؿ بيا. وإف هللا لع يتعبجنا بأحاديث الفتغ ال يشبغي لمسدمع تتبع مثل 

والسبلحع.بل يتعبجنا باألمخ والشيي والعبادة والصاعة والخذية والتقػػ ,لشكػف مغ الفائديغ يـػ القيامة.ويـػ 
ادروا باألعساؿ فتشا يكػف السدمع كحلظ يدتقبل الفتغ السقجرة بأعساؿ صالحة التزخه معيا الفتغ بإذف هللا ) ب

كقصع الميل السطمع يربح الخجل مؤمشا و يسدي كافخا و يسدي مؤمشا و يربح كافخا يبيع أحجىع ديشو بعخض 
وأحاديث السيجؼ وضيػره حق وىي صحيحة وقج أدخل فييا الزعيف والسػضػع وعمى  مغ الجنيا قميل (

 .اإلنداف البحث والتحخؼ.والحجيث الحؼ أشخت إليو ال أصل لو
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حجيث نبػي وردت  15: أكثخ مغ  006الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
 إلـد بيتظ فكيف لي أف أشبقيا ؟ جسمة :

 دؤاؿ: ال
حجيث نبػؼ وردت جسمة: "إلـد بيتظ........" فكيف لي أف أشبقيا ؟ ىل أعتسج عمى  15في أكثخ مغ 

أو أتخؾ الربلة في السدجج وأصمي في البيت ؟ الخجاء أجبشي  مجخخاتي السالية وال أذىب إلى العسل ؟
 بالتفريل.

 الجػاب: 
لدـو البيت" في الحجيث الذخيف ال يعشي أف تتخؾ العسل وال يعشي أف تتخؾ الربلة في السدجج ولكغ يعشي 
شبي أف تبتعج عغ كل مكاف فيو معرية وعغ كل مكاف فيو فتشة وال سيسا في آخخ الدماف الحؼ وصفو ال
الكخيع بأف القابس عمى ديشو كالقابس عمى الجسخ فأف تؤؼ إلى بيتظ بعج االنتياء مغ عسمظ وأف تؤوؼ إلى 

 وقج ورد في درس لمجكتػر راتب ما يمي:،  ه رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصبيتظ بعج الخخوج مغ السدجج وىػ ما عشا
الدماف إذا رأيت شحًا مصاعًا، وىػػ متبعًا، وإعجاب  و هللا عد وجل يخيجنا أف نقف مثل ىحا السػقف، إذا فدج

كل ذؼ رأٍؼ بخأيو، فالـد بيتظ ، وامدظ لدانظ، وخح ما تعخؼ ودع ما تشكخ وعميظ بخاصة نفدظ، ودع عشظ 
أمخ العامة، إذا كاف مع االختبلط فجػر، و معرية و مخالفات، فبل كاف ىحا االختبلط، ويا حبحا أف تقبع 

 بجيشظ، واتقاءًا لو وفي ذلظ قاؿ ربشا عد وجل:في بيتظ، فخارًا 
 (﴾10جًا )﴿ ِإْذ َأَوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْيِف َفَقاُلػا َربََّشا َآِتَشا ِمْغ َلُجْنَظ َرْحَسًة َوَىيِّْئ َلَشا ِمْغ َأْمِخَنا َرشَ 
فًا إذا كثخت الفتغ، فإما الكيف ىػ السغارة في الجبل، وقج يكػف السدجج كيفًا تأوؼ إليو، وقج يكػف بيتظ كي

 أف تأوؼ إلى بيتظ وإما أف تأوؼ إلى مدججؾ، فخارًا بجيشظ، مغ الفتغ التي استعخت في آخخ الدماف. 
: قػج يدأؿ اإلنداف لػساذا كانت ىحه القرة ؟  أييا األخػة األكاـر
 أو لساذا أوَرَدىا هللا ؟، أو ما مغداىا ؟، ىل السقرػد مشيا حكاية ؟

 ر، أـ السقرػد مشيا أسسى مغ ذلظ.حػادث، ِحػا
جاءت ىحه القرة في أوانيا، وفي مكانيا، فقج كاف السدمسػف في مكة يػاجيػف األوضاع نفديا التي واجييا 
الفتية في أوج اضصيادىع واالستبجاد بيع، تذابو غخيب بيغ ما وقع في مكة في بجاية اإلسبلـ مغ اضصياد 

وبيَغ ما وقع ليؤالء الفتية أصحاب الكيف مغ تعحيب وتشكيل، وتيجيج،  لمسؤمشيغ وقدػة عمييع، وتشكيل بيع،
 وتخػيف.
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إذًا: كأفَّ قرة أصحاب أىل الكيف جاءت لتخفف األعباء عغ السؤمشيغ األوائل، جاءت لتدمييع، ولتديح 
يا تذبو الفتخة التي عاشعشيع الحدف، وكاف الفتية يعيذػف قبل أف يغادروا بمجىع إلى الكيف في فتخة 

، لقج عاَش الفتية السؤمشػف البيئة، واألوضاع والقدػة، والِسَحغ، والسرائب، والسزايقات نفديا، وال السؤمشػف 
 ترػيخ أبمغ مغ ترػيخ القخآف الكخيع.

َوَأيََّجُكْع ِبَشْرِخِه َوَرَزَقُكْع  ﴿ َواْذُكُخوا ِإْذ َأْنُتْع َقِميٌل ُمْدَتْزَعُفػَف ِفي اأَلْرِض َتَخاُفػَف َأْف َيَتَخصََّفُكْع الشَّاُس َفآَواُكعْ 
َباِت َلَعمَُّكْع َتْذُكُخوَف)  (﴾26ِمْغ الصَّيِّ

 ( 26) سػرة األنفاؿ: 

ىكحا كاف السؤمشػف في بجاية عيجىع، في مكة السكخمة، وكتب الديخة تفيس بقرز الطمع، والقدػة، 
 وخباب، ومرعب وسسية، الذيء الكثيخ.والتعحيب، والتشكيل وتحكي مغ أخباِر محشة سيجنا ببلؿ، وعسار، 

إذًا: كأفَّ ىحه القرة جاءت بمدسًا شافيًا ليؤالء السؤمشيغ األوائل الحيغ القػا ما القػا، وتحسمػا ما تحسمػا، 
 وكاف صبخىع دليبًل قاشعًا عمى ِعَطِع إيساِنيع.

هللا عد وجل في ىحه الفتخة  شبو تاـ بيغ السستحشيغ في مكة، وبيغ السستحشيغ مغ أصحاب الكيف، وِلحا قزَّ 
، وتديغ األبرار، وتبمغ القمػب الحشاجخ، قرة يػسف مع أخػتو،  الخىيبة التي يدتػلي فييا اليأس، والتذاـؤ
وقرة مػسى مع فخعػف، وقرة فخد مع أمة ونبٍي مع جساعة، وقرة أصحاب الكيف، ألفَّ ليحه القرز 

 أىجافًا تخبػيًة كبيخة ججًا.
ي ىحه القرة، وىػ ُنقاط التذابو بيغ مؤمشي مكة في بجاية عيج اإلسبلـ وبيغ أصحاب ىشاؾ شيٌء آخخ ف

الكيف، إذ أف ىشاؾ اإلرادة القاىخة التي تشرخ السؤمغ عمى الكافخ، والبخ عمى الفاجخ، والسطمـػ عمى الطالع 
، ويؤمغ بيا الكافخ، والزعيف عمى القػؼ، والفقيخ عمى الغشي، ِبُصخؽ تحار مشيا العقػؿ وتذجه بيا العقػؿ

، الفقيخ، عمى  ، ىشاؾ قػة قاىخة، تشرخ الزعيف السقيػر، الحليل، السطمـػ ويػقغ بيا الُستذكظ، أؼ أفَّ
 خرسو القػؼ العتيج الذجيج، ىحا وجو التذابو بيغ قرة أصحاب الكيف وىؤالء السؤمشيغ األوائل.

إلى الكيف ِفخارًا بجيشيع مغ الفتغ، فبقػا فيو إلى أف وما أشبو السدمسيغ في مكة بالفتية السؤمشيغ الحيغ لجأوا 
قمب هللا الميل نيارًا وانقخضت الجولة الكافخة السزصيجة ألىل اإليساف والعقيجة، حيشسا أفاؽ أىل الكيف رأوا 
 حياة أخخػ ومجتسعًا آخخ وعبلقات أخخػ، وكأفَّ الحؼ خافػا مشو قج زاؿ عشيع زوااًل نيائيًا، لحلظ يقػؿ هللا

 سبحانو وتعالى:
كاف مجتسعيع مجتسعًا مشحخفًا يدػد فيو الفجػر والخبلعة، واالنييار في القيع، واالنحصاط، الفاجخ ىػ القػؼ، 
والسدتقيع ىػ الزعيف، الفاسق ىػ الغشي، والُسمتـد ىػ الفقيخ، مجتسع فيو ضمع، وانحخاؼ، وقدػة، وميػعة، 

 .َخة وانحبلؿ، فيو ما في كل السجتسعات الستفدِّ 
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ىحه ىي البيئة التي عاش فييا ىؤالء الفتية أصحاب الكيف ويبجو أفَّ ىؤالء الفتية كانػا مغ بيػت عطيسة مغ 
 عمية القـػ يعيذػف، ويأكمػف ما لحَّ وشاب.

ولكغ حيشسا بمغتيع دعػة الديج السديح عميو وعمى نبيشا أفزل الربلة والدبلـ، وقعػا في ِصخاع داخمي، بيغ 
شل، بيغ الخيخ والذخ، بيغ أف يقفػا مع عقػليع، وبيغ أف يقفػا مع شيػاتيع، بيغ السبجأ والسرمحة، الحق والبا

وبيغ القيع والحاجات، نذأ ىحا الرخاع العشيف في نفػسيع أواًل ثع انعكذ عمى مػاقفيع، وعقيجتيع، 
قجوا عقيجة صحيحة مع وترخفاتيع، لحلظ شعخوا أنيع غخباء عغ ىحا السجتسع، ماذا يفعمػف ؟ إما أف يعت

السػت، وإما أف يحيػا مع الفداد في العقيجة، إنو خيار صعب، وال مكاف لسػقف ثالث، إما أف يساشػا، 
ويػاكبػا، ويػافقػا ىحا التيار السشحخؼ تيار الفدق والفجػر، والسجػف، والعقيجة الػثشية في عيج الخوماف قبل 

مع الحق الحؼ آمشػا بو وعخفػه، ويجفعػا ثسشو ثسشًا باىطًا ججًا،و انتذار دعػة الديج السديح، وإما أف يقفػا 
األمخ ال يحتسل حالة ثالثة، فإما أف يكػنػا مع الحق وال حياة مع الحق، وإما أف يكػنػا مع الباشل حيث 
ا إلى البحبػحة والحياة الخغيجة. ىحا تسييج لمحالة الشفدية ولمبيئة التي عاش فييا أصحاب الكيف قبل أف يأوو 

 كيفيع.
حيشسا يمتجئ اإلنداف إلى هللا عد وجل، ويمػذ بو ويحتسي ِبِحساه، ويدتطل بطمو، حيث ال ضل إال ضمو 

 وحيشسا يخمز لو، ويدتقيع عمى أمخه، ويحبو، ويحتسي بو، فقج َمَمَظ ُكلَّ شيء.
أحب إليظ مغ كل ابغ آدـ اشمبشي تججني، فإذا وججتشي وججت كل شيء، وإف ِفُتَظ فاتظ كل شيء، وأنا 

 شيء.
ال يعخؼ مزسػف ىحه الكمسات، وال الذعػر بيا إال مغ ذاقيا وإذا تجمى هللا عد وجل عمى قمب السؤمغ، 
شعخ أنو َمَمَظ ُكلَّ شيء، ولحلظ قاؿ أحج العارفيغ باهلل ؛ وىػ أبػ يديج البدصاني: " وهللا لػ يعمع السمػؾ ما 

 نحغ عميو لقاتمػنا عميو بالديػؼ ".
 َىيِّْئ َلَشا ِمْغ َأْمِخَنا َرَشًجا ﴾﴿ وَ 

يا رب تػؿَّ أمخنا، وفقشا لسا تحب وتخضى، ونِجشا مغ القـػ الطالسيغ وىيئ لشا خبلصًا مغ ىؤالء، وىيئ لشا 
 حالة نختاح بيا مغ ىؤالء الحيغ ُيكخىػنشا عمى أف نكػف معيع عمى الػثشية واالنحخاؼ والدقػط.

نؤوؼ إليو، بيتظ ىػ الكيف، ومدججؾ ىػ الكيف، وكمسا اعتدلت الفدق وقج يدأؿ سائل أيغ الكيف حتى 
والفجػر فأنت في كيف وورد في الحجيث القجسي، ودققػا في ىحا الحجيث أف عبادة هللا في اليخج ؛ في زمغ 

ًا مغ ىحه الفتغ، ىجخة إلي، عبادة هللا في اليخج ؛ واليخج كثخة الفتغ، ىجخة إلي، فإذا أردنا أف نأخح مػقفًا عسمي
يشصمق مغ الفائجة  إذا قخأ قرة، أو قخأ آية يجب أف القرة الحؼ أتسشى عمى هللا عد وجل أف كل مؤمغ

 العسمية بالشدبة إليو، أنا ماذا يعشيشي أف ىؤالء الفتية آووا إلى الكيف ؟ 



  ألول : عزح احلديث الغزيف الباب اخلامط : الفصل ا 
555 

ة، ونسيسة، يعشيشي أنشي إذا كشت في زمغ الفتغ، ونداء كاسيات، عاريات، واختبلط، وفجػر، وكحب، وغيب
  .وما إلى ذلظ، وكدب ماؿ حخاـ

عمي أف أندحب مشو ألكػف مع مجتسع مؤمغ، فمحلظ ربشا  ، ىحا السجتسع الجاىل السشقصع عغ هللا عد وجل
عد وجل يقػؿ: " إذ أوػ الفتية إلى الكيف فقالػا ربشا آتشا مغ لجنظ رحسة "، عصاء هللا كمو بأنػاعو الستشػعة، 

، إلى أمغ شعػر باألمغ، إلى مكانة، إلى سعادة زوجية، إلى عبلقة بأوالد أبخار، إلى مغ صحة، إلى شسأنيشة
 تجمي يمقى في قمبظ فيبعث في نفدظ الدعادة، عصاء هللا كمو مخترخ كل في كمسة، " رحسة ".

﴿ أقع الربلة لجلػؾ الذسذ إلى غدق الميل وقخآف الفجخ إف قخآف الفجخ كاف مذيػدا، ومغ الميل فتيجج 
 و نافمة لظ عدى أف يبعثظ ربظ مقاما محسػدا ﴾ب

 (. 78) سػرة اإلسخاء: 

 ﴿ يا أييا الحيغ آمشػا اركعػا واسججوا واعبجوا ربكع وافعمػا الخيخ لعمكع تفمحػف ﴾
 (.77)سػرة الحج: 

﴿ أىع يقدسػف رحسة ربظ نحغ قدسشا بيشيع معيذتيع في الحياة الجنيا ورفعشا بعزيع فػؽ بعس درجات 
 بعزيع بعزا سخخيا ورحسة ربظ خيخ مسا يجسعػف ﴾ ليتخح

 (. 32) سػرة الدخخؼ: 

يبجو مغ آيات كثيخة تديج عغ مأتييغ آية، أف شاعتظ، واستقامتظ، وصبلتظ، وصيامظ، وحجظ، وزكاتظ، 
ًا، وأمخؾ بالسعخوؼ، ونييظ عغ السشكخ، وتخبية أوالدؾ، أف كل أمخ تأتسخ بو سػاء كاف تعبجيًا، أو أمخًا تعاممي
مغ أجل أف تترل باهلل، فإذا اترمت باهلل يخحسظ، يخحسظ بدعادة نفدية، وتػفيق، ونرخ، وتأييج وما إلى 
ذلظ، إذًا: " ورحسة خيخ مسا يجسعػف " لػ جسعت السبلييغ السسميشة رحسة ربظ خيخ، لػ بمغت أعمى مخاتب 

الكيف، أويت إلى مكاف شاىخ، إلى مكاف  الجنيا، رحسة ربظ خيخ، إذًا أنت مخمػؽ لخحسة هللا، فإذا أويت إلى
نطيف، إلى إخػة كخاـ، إلى مجمذ عمع، إلى فيع كتاب، إلى فيع سشة، أنت أويت إلى الكيف، إذا جمدت في 
بيتظ بعيجًا عغ السعاصي واآلثاـ، وتمػت القخآف فأنت في كيف، ورحسة هللا ال تكػف إال إذا أويت إلى هللا، إما 

 ؾ، في بيتظ، وإما في مدجج

﴿ أـ حدبت أف أصحاب الكيف والخقيع كانػا مغ آياتشا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكيف فقالػا ربشا آتشا مغ 
 لجنظ رحسة ﴾

لسا كاف الشبي يجخل السدجج ماذا يقػؿ ؟ كاف يقػؿ: الميع افتح لي أبػاب رحستظ، معشى أنت إذا دخمت إلى 
ب هللا، أو مغ أجل أف تدتسع إلى مجمذ عمع، أنت بيت هللا مغ أجل أف ترمي أو مغ أجل أف تتمػ كتا

 أويت إلى رحسة هللا، فكاف عميو الربلة والدبلـ إذا خخج مغ السدجج يقػؿ: 
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الميع افتح لي أبػاب فزمظ، أنت بيغ حاليغ ال ثالث ليسا إما أنظ في بيت هللا تتمقى رحسة هللا، وإما أنظ 
أنو في بيت مغ بيػت هللا يتمقى رحسة هللا، وإما ىػ في الحياة  خارج بيت هللا تفعل خيخ، اإلنداف الخاقي إما

 .العامة يخجـ الشاس، حتى إذا جاء أجمو كاف مغ الدعجاء 
 ثع يقػؿ هللا عد وجل:

 ﴿ وإذ اعتدلتسػىع وما يعبجوف إال هللا ﴾
اعجة: الػحجة خيخ مغ إذا عبج غيخ هللا يجب أف تعتدؿ ىؤالء أما إذا عبجوا هللا يشبغي أف تكػف معيع، لحلظ الق

الجميذ الدػء، لكغ الجميذ الرالح خيخ مغ الػحجة، يعشي أنت يفزل مميػف مخة أف تبقى في بيتظ عغ 
مكاف فيو اختبلط، أو فيو غيبة، أو فيو نسيسة، أو فيو فدق، أو فيو فجػر، أو فيو لعب نخد مثبًل، أو فيو 

تدتسع إلى مجمذ عمع مغ أف تبقى وحجؾ في عسل ال يخضي هللا، وأفزل ألف مخة أف تكػف في مدجج 
البيت، الجميذ الرالح خيخ مغ الػحجة، لكغ الػحجة خيخ مغ الجميذ الدػء " وإذ اعتدلتسػىع وما يعبجوف إال 
هللا " أما " إال هللا " لػ أنيع عبجوا غيخ هللا يجب أف تعتدلػا، " وإذ اعتدلتسػىع وما يعبجوف إال هللا فأووا إلى 

خ لكع ربكع مغ رحستو ويييئ لكع مغ أمخكع مخفقا "، معشاىا اإلنداف كل يـػ يكػف لو جمدة مع الكيف يشذ
هللا تدسييا كيف في غخفة الزيػؼ، بداوية بالسدجج بعج صبلة الفجخ، إما أف تحكخ هللا وإما أف تدبحو، وإما 

واألفزل أف تجسع بيشيا جسيعًا  أف تتمػ القخآف، وإما أف تتفكخ في ممكػت الدساوات واألرض، وإما أف تجعػه،
 فقخة دعاء، وفقخة تفكخ، وفقخة ذكخ، وفقخة تبلوة قخآف.

 ﴿ أقع الربلة لجلػؾ الذسذ إلى غدق الميل وقخآف الفجخ إف قخآف الفجخ كاف مذيػدا ﴾
 (.78)سػرة اإلسخاء: 

تو، " وإذ اعتدلتسػىع ىحه الجمدة الرباحية ىي الكيف، وىي التي يييئ مغ خبلليا أف يمقي هللا بقمبظ رحس
 وما يعبجوف إال هللا فأووا إلى الكيف يشذخ لكع ربكع مغ رحستو ويييئ لكع مغ أمخكع مخفقا ".

السمخز: أف اإلنداف عميو أف يكػف مع السؤمشيغ، أف يكػف معيع، أف يصمب العمع معيع، أف يدتذيخ مغ 
 يثق بجيشو، في أمخ دنياه 

 راتب ما يمي: وقج ورد في درس آخخ لمجكتػر دمحم
 إذا رأيت شحًا مصاعًا وىػًػ متبعًا وإعجاب كل ذؼ رأؼ بخأيو ػ يقػؿ لظ الشبي والحجيث صحيح:• 

 )) فالـد بيتظ ػ ىخٌج ومخج ػ فالـد بيتظ وأمدظ لدانظ... ((   
 ) الجامع ألحكاـ القخآف (

 ال يػػػمجغشظ إنو ثعباف  احػفع لدػانظ أييا اإلنداف
 كانت تياب لقاؤه الذجعاف تيل لدانو كع في السقابخ مغ ق

* * * 
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 في اليخج والسخج أمدظ لدانظ، إلَدـ بيتظ.
 ىحا تػجيو نبػٌؼ حكيع، والحجيث صحيح.

كل واحج لو ديغ خاص، ىكحا قشاعاتي، ىكحا أرػ، ىكحا أفيع، ما في خزػع هلل عد وجل، ما في استدبلـ 
خعية الخاصة، ليذ قشعاف أف الخبا حخاـ، ليذ قشعاف، لو، لو عقيجتو الخاصة، ومداجو الخاص، وأحكامو الذ

وليذ قشعاف أف االختبلط حخاـ، ىحه نرف السجتسع، فكل واحج لو قشاعة خاصة، وعقيجة خاصة، وتصػر 
 خاص.

" إذا رأيت شحًا مصاعًا ػ حخص عمى الساؿ ػ وىػًػ متبعًا ػ الساؿ والشداء ػ وإعجاب كل ذؼ رأؼ بخأيو فالـد 
 كيفظ.. بيتظ ػ اجعمو

 اجعل مبلذؾ بيتظ وجامعظ.
 "... فالـد بيتظ، وأمدظ لدانظ، وخح ما تعخؼ، ودع ما تشكخ ػ اآلف ػ وعميظ بخاصة نفدظ "

َمغ ىع ؟ أنت، وأوالدؾ، وأقخباؤؾ مغ جية األب، وأقخباؤؾ مغ جية األـ، وجيخانظ، وأصجقاؤؾ، وزمبلؤؾ،  
خ ابغ حجخ العدقبلني، كمسة عميظ بخاصة نفدظ، أؼ ليذ لػحجؾ، َمغ حػلظ، إخػاف شيبيغ  ىكحا فدَّ

 شاىخيغ، مػثػقيغ، أمشاء، أعفَّة، صادقيغ، ىؤالء عر معيع، عر بجػ رائع.
وهللا أييا اإلخػة، لػ لع يكغ في االلتداـ في مدجج إال ىحه السيدة لكفت، تعير مع مؤمشيغ، أواًل ال يغجروف، 

، ولكغ ال يػجج غجر، ما وال يصعشػا بظ، وال يحتالػف عميظ، تعر مختاح ، في أخصاء ال يػجج أحج معرـػ
ة نفدظ،  في شعغ، ما في مقمب، ما في ابتداز، ما في تيجيج، أخ مؤمغ يخاؼ هللا عد وجل، عميظ بخاصَّ

 .ودع عشظ أمخ العامة، دع العامة لخبيا، وكسا روػ عميو الربلة والدبلـ عغ ربو 
 في الحجيث الرحيح:

 جخٍة إلي (( )) عبادة في اليخج كي
 في الصخيق نداء كاسيات عاريات، أيشسا تحخَّكت في فتغ، فتغ، ومذكبلت، وصخاعات.

)) إذا رأيت شحًا مصاعًا، وىػًى متبعًا، وإعجاب كل ذي رأي بخأيو، فالـد بيتظ، وأمدظ لدانظ ، وخح ما 
 تعخؼ، ودع ما تشكخ، وعميظ بخاصة نفدظ، ودع عشظ أمخ العامة ((

 اـ القخآف () الجامع ألحك

فأنت إذا شبَّقت تػجيو الشبي عميو الربلة والدبلـ نجػت مغ فتغ آخخ الدماف، ألنو.."عبادة في اليخج كيجخٍة 
 .إلي "
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: أريج معخفة بقية الحجيث : قج  007الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
 د اإلسبلـ ... فإذا ىػ بالذاـ ؟سل عامػ 

 دؤاؿ: ال
أريج أف اعخؼ بقية الحجيث الشبػؼ الذخيف الحؼ يقػؿ: قج سل عامػػد اإلسبلـ مغ تحػػت وسادتي مغ فزمظ 

 فأتبعتو نطػػػػخؼ فإذا ىػ بالذاـ. 

 الجػاب: 
 نز الحجيث الحؼ شمبت:

) ورأيت ليمة أسخؼ بي عسػدا أبيس كأنو لؤلؤ تحسمو السبلئكة، قمت: ما تحسمػف ؟ قالػا: نحسل عسػد 
ا أف نزعو بالذاـ، وبيشا أنا نائع رأيت كتابا اختمذ مغ تحت وسادتي، فطششت أف هللا تخمى مغ اإلسبلـ، أمخن

أىل األرض، فأتبعت برخؼ، فإذا ىػ نػر ساشع بيغ يجؼ، حتى وضع بالذاـ، فسغ أبى أف يمحق بالذاـ 
 ,فميمحق بيسشو، وليدتق مغ غجره، فإف هللا تكفل لي بالذاـ وأىمو (

  :وفي رواية 
عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا قاؿ: قاؿ لشا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص هللا يػمًا: إني رأيت السبلئكة في السشاـ أخحوا )عغ 

 عسػد الكتاب فعسجوا بو إلى الذاـ، فإذا وقعت الفتغ فإف اإليساف بالذاـ(.

 

الحجيث " ال : ما معشى شيجاء في  008الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
 ف شيجاء أو شفعاء يـػ القيامة ؟يكػف المعانػ

 دؤاؿ: ال
 ما معشى شيجاء في الحجيث " ال يكػف المعانػف شيجاء أو شفعاء يـػ القيامة " ؟.

 الجػاب: 
َمع ِبَتْبِميِغ ُرُسميْع ِإَلْيِيْع لمعمساء ِفيِيا َثبَلَثة َأْقَػاؿ َأَصّحَيا َوَأْشَيخَىا اَل َيُكػُنػَف ُشَيَجاء َيْػـ اْلِقَياَمة َعَمى اأْلُ 

َسااَلت   .الخِّ
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: نخجػ تػضيح لشا قرج الشبي في  009الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
 إني رأيتكغ أكثخ أىل الشار ( ؟ قػلو لمشداء )

 دؤاؿ: ال
 أيتكغ أكثخ أىل الشار( ؟.)إني ر  أرجػ تػضيػح لشا قرػج الشبي عميو الربلة والدػبلـ في قػلو لمشدػاء:

 الجػاب: 
الػاقع يذيج أف الشداء أكثخ مخالفة لمجيغ مغ الخجاؿ، خح مثبل عمى ذلظ الحجاب...فكع ندبة البلتي يمتدمغ 
الحجاب اإلسبلمي الحقيقي ) ال الدائف أو السدعـػ (. وقج عمل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ذلظ بقػلو ) تكثخف المعغ وتكفخف 

وكثيخا ت ىغ الستحمخات مغ واقعيغ الدوجي ببل مبخر إال التقميج والسجاراة لؤلخخيات وعجـ القشاعة العذيخ ( 
 بالسعقػؿ... 

 

: ما الحكع في شخز يختكب  010الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
 لربلة تسحػ ما بيشيا مغ الحنػب؟السعاصي ويرمي معتسجًا عمى حجيث أف ا

 دؤاؿ: ال
ما الحكع في شخز يختكب السعاصي ويرمي معتسجا عمى حجيث أف الربلة تسحػ ما بيشيا مغ الحنػب 

 الرغائخ يعشي عمى مبجأ ساعة إلظ وساعة لخبظ ؟. 

 الجػاب: 
 ىػ عمى شفا ىمكة...! فميتجارؾ نفدو... والسؤمغ يعير بالخػؼ والخجاء معا. 
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: قاؿ رسػؿ َّللّا : َمْغ قاَؿ ُسْبحاَف  011لفتػى ا -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
أف أي إنداف قاليا تحط  ىل يعشي ىحا  َّللاَِّ .... ُحصَّْت َخَصاياُه وإْف كاَنْت ِمْثَل َزَبِج الَبْحِخ .
 خصاياه ؟

 دؤاؿ: ال
 وِبَحْسِجِه في الَيْػـِ عغ أبي ىخيخة رضي َّللّا عشو أف رسػؿ َّللّا صمى َّللّا عميو وسمع قاؿ: َمْغ قاَؿ ُسْبحاَف َّللاَِّ 

 ىل يعشي ىحا أف أؼ إنداف قاليا تحط خصاياه.،  كاَنْت ِمْثَل َزَبِج الَبْحِخ"ِمَئَة َمخٍَّة ُحصَّْت َخَصاياُه وإْف 

 الجػاب : 
ف فقط البج أف يكػف قائميا مؤمشا بيا، مجركا لسعشاىا، يقػليا تقخبا إلى هللا وذكخا، أما أف يقػليا تخدادا بالمدا

 فبل. 
 

: ىل صحيح ىشاؾ مػاضع ال  012الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
 جيع الف الذيصاف يزحظ ويتفاخخ ؟يجػز أف نقػؿ فييا أعػذ با مغ الذيصاف الخ 

 دؤاؿ: ال
الذيصاف سسعت مغ مجرسة ديغ إف ىشاؾ مػاضع ال يجػز أف نقػؿ فييا أعػذ باهلل مغ الذيصاف الخجيع الف 

 . يزحظ ويتفاخخ ويقػؿ ندبػا األمخ لي فيل ليحا األمخ وجو مغ الرػاب وجداكع هللا خيخا

 الجػاب: 
 ػف وشتسو، وقج ورد في ذلظ حجيثاف ليذ األمخ كسا ذكخت، وإنسا السشيي عشو سب الذيصا

البيت و يقػؿ: ػ ال تقل تعذ الذيصاف فإنو يعطع حتى يريخ مثل  تدبػا الذيصاف، وتعػذوا مغ شخه  ال
 بقػتي صخعتو و لكغ قل: باسع هللا فإنظ إذا قمت ذلظ تراغخ حتى يريخ مثل الحباب.
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: أرجػ تػضيح السعشى الجقيق ليحا  013الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
ف بجا لكع بعج إالحجيث :) إف بالسجيشة جشًا قج أسمسػا , فإذا رأيتع مشيع شيئًا فأَذنػه ثبلثة أياـ ف

 ذلظ فاقتمػه ( ؟

 دؤاؿ: ال
 مخ بشا أثشاء دراستشا لكتاب عقيجة التػحيج حجيث لع يتزح لشا معشاه جيجا نخجػ مشكع تػضيحو إف أمكغ:
) إف بالسجيشة جشًا قج أسمسػا , فإذا رأيتع مشيع شيئًا فأَذنػه ثبلثة أياـ , فإف بجا لكع بعج ذلظ فاقتمػه , فإنسا ىػ 

 شيصاف (.
وقج ورد ىحا الحجيث بعج ذكخ قرة فتى مغ األنرار وجج حية عمى فخاشو فقتميا و قتمتو.. لع نفيع ىل كاف 

 أياـ لخبسا كانت جغ و كيف ندتصيع أف نصبق ىحا في حياتشا ؟؟  3عميو أف يتخكيا 

 الجػاب: 
بعج ذلظ تقتل...ومغ معشى ذلظ أف الحيات التي تدكغ البيػت التقتل مجخد رؤيتيا وإنسا تشحر، فإف ضيخت 
 العمساء مغ رأػ أف ذلظ خاص بالسجيشة ومشيع مغ رأػ عسػمو، والبأس مغ تصبيقو عسػما.

 

: أرجػ تفديخ ىحا الحجيث إذا عبل  014الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  -الحجيث  -الفتاوى 
 بإذف هللا ؟ خأة مشي الخجل أنثامشي الخجل مشي السخأة أذكخا بإذف هللا ، و إذا عبل مشي الس

 دؤاؿ: ال
 أرجػ تفديخ ىحا الحجيث:

" ماء الخجل أبيس، و ماء السخأة أصفخ، فإذا اجتسعا، فعبل مشي الخجل مشي السخأة أذكخا بإذف هللا، و إذا عبل 
 مشي السخأة مشي الخجل أنثا بإذف هللا ".
السرجر: صحيح الجامع  -السحجث: األلباني  -خبلصة الجرجة: صحيح  -الخاوؼ: ثػباف مػلى رسػؿ هللا 

 ..5500الرفحة أو الخقع:  -
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 وجداكع هللا عشا كل خيخ 

 الجػاب: 
عميشا أف نرجؽ بسا جاء في الحجيث ألف سشجه صحيح، ولػ عجدت عقػلشا عغ تفديخه... فأنا أؤمغ بسا جاء 

 في الحجيث عمى أنو أمخ غيبي وليذ عشجؼ تفديخ لو. 

 

: ما السعشى الجقيق ليحا  015الفتػى  -الذخيف  شخح الحجيث –الحجيث  -الفتاوى 
 جكع بالكتساف [؟الحجيث]استعيشػا عمى قزاء حػائ

 دؤاؿ: ال
 أريج أف أسالظ عغ السعاني الجقيقة ليحا الحجيث، قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص استعيشػا عمى قزاء حػائجكع بالكتساف.

صجيقتي بيحا األمخ فيل يعشي إفذاء حاجتظ مغ هللا إلى  فزيمة الجكتػر أنا لجؼ حاجة مغ هللا ولكشي أخبخت
أحج يعشي أنيا لغ تحجث، يعشي لػ أنا شعخت بحنبي ألني لع ألتـد بيحا ؛ بدشة نبي هللا عميو الربلة و الدبلـ 
وشمبت التػبة مغ هللا فيل سػؼ ييدخ هللا لي، وىل لو عبلقة بحدغ الطغ باهلل ؟ ىل عجـ كتساف الحاجة مع 

 ر بالحنب يحػؿ دوف تحقيقيا؟.الذعػ 

 الجػاب: 
فيسظ لمحجيث مغمػط، كسا أف ألفاضو ليدت ىي السأثػر وتساـ الحجيث الرحيح ىػ ) استعيشػا عمى إنجاح 
الحػائج بالكتساف فإف كل ذؼ نعسة محدػد ( فالسشيي عشو الثخثخة والتحجث إلى الشاس بكل شيء ولػ كاف مغ 

تعميل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وىػ تجشب الحدج مغ الشاس. وما فعمتو صحيح وال  خرػصيات السخء...يدتشبط ذلظ مغ
 يخالف الحجيث.
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: أريج شخح ليحا الحجيث )) إفَّ  016الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  –الحجيث  -الفتاوى 
 تحّل إال ألحج ثبلثة...... (( ؟ السدألَة ال

 الدؤاؿ: 
هللا عشو: قاؿ:' تحسَّمت َحَسالة ، فأتيُت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أسألو فييا ، فقاؿ:  عغ قبيرة بغ مخارؽ اليبللي رضي

أِقْع حتى تأتَيشا الرجقُة ، فشأُمَخ لظ بيا ، ثع قاؿ: يا قبيرة ، إفَّ السدألَة ال تحّل إال ألحج ثبلثة: رجل تحسل 
، ورُجل أصابتُو جائحة اجتاحت ، فحّمْت لو السدألة حتى حسالة ، َفحمَّْت لو السدألة حتى ُيريَبيا ، ثع ُيْسِدُظ 

ورجل أصابتو فاقة ، حتى يقػؿ ثبلثة مغ ذوؼ الِحَجا  -أو قاؿ: ِسجادا ِمْغ َعْير  -ُيريب قَػاما ِمْغ َعْير 
أو قاؿ: ِسَجادا مغ  -مغ قػمو: لقج أصابت فبلنًا فاقة ، فحّمت لو السدألة ، حتى يريَب َقَػاما مغ َعْير 

 فسا ِسَػاُىغَّ مغ السدألة يا قبيرة ُسْحت ، يأكميا صاحبيا ُسْحتا '.  -عير 
 أخخجو مدمع وأبػ داود والشدائي.

 الجػاب: 
 باخترار فالسعشى أف السدألة أؼ سؤاؿ الشاس الساؿ ال يجػز إال في ثبلث حاالت:

 ظ.رجل تحسل عغ آخخ ديشا، أو دية، مغ باب التعاوف، ثع عجد عغ الػفاء بحل -
 رجل أصابتو جائحة أو إعرار أتمف الدرع، أو حخيق أتمف الساؿ أو غيخ ذلظ. -
 رجل أصابو فقخ شجيج وشيج بحلظ ثمة مغ عقبلء قػمو. -
 وما كاف خارج ىحه الحاالت فدؤاؿ الشاس حخاـ يعاقب فاعمو. -
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جيث )) ُأِمْخُت : أريج شخح ليحا الح 017الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  –الحجيث  -الفتاوى 
 أف ال إلو إال هللا ...... (( ؟ أف أقاِتل الشاَس حتى َيذيُجوا

 دؤاؿ : ال
عغ عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا : قاؿ : قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ' ُأِمْخُت أف أقاِتل الشاَس حتى َيذيُجوا 

ػا الربلَة ، وُيؤتػا الدكاَة ، فإذا َفَعمػا ذِلَظ َعرُسػا مشي أف ال إلو إال هللا ، أفَّ دمحمًا رسػُؿ هللا ، ويقيس
 ِدمائُيْع ، إال بحقَّ اإلسبلـ ، وِحداُبُيع عمى هللا' . 

 ] أخخجو البخارؼ ومدمع [

 كيف يشدجع ذلظ مع قػلو تعالى : 

يِغ ﴾  ﴿ اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ
 وقػلو تعالى في سػرة الكيف : 

 ِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ ﴾﴿ َفَسْغ َشاَء َفْمُيؤْ 
 أرجػ شخح معشى ىحا الحجيث بذكل مفرل .

 الجػاب:
و لمشاس ، وال يعتسج في ذلظ ال تعارض وال خبلؼ ، واألصل أف السدمسيغ مجعػوف لشذخ اإلسبلـ وتعميس

زعػف الديف ، والحيغ يقػلػف إف اإلسبلـ انتذخ بالديف مخصئػف إذا كانػا يطشػف أف السدمسيغ كانػا يقتاؿ
عمى رقبة اإلنداف قائميغ أسمع وإال قتمشاؾ ....!الجيغ واإليساف البج أف يجخبل قمب اإلنداف ، وال يترػر 
دخػليسا بالديف أو أؼ وسيمة مغ وسائل العشف ... وكمسا ذكخ القتاؿ أو الديف ، كسا في الحجيث الحؼ 

لجيغ لمشاس عغ شخيق الجعػة بالحكسة ذكخت فيػ قتاؿ لكل مغ يسشع ويحػؿ بيغ السدمسيغ وإيراؿ ا
والسػعطة الحدشة وىحا مغ حقيع ، أو دفاعا عغ أنفديع إذا بجأىع اآلخخوف بالعجواف ... وإف لع يعتخض 

 فالقاعجة العامة :  سبيميع الشاس ولع يسشعػىع مغ الجعػة بالحكسة والسػعطة الحدشة ، 

يِغ ﴾  ﴿ اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ
 ِمْغ َربُِّكْع َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ ﴾ ﴿ َوُقِل اْلَحق  
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ى ىحا الحجيث ناقرات : ما معش 018الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  –الحجيث  -الفتاوى 
 عقل وديغ ؟

 دؤاؿ: ال
حع أف الشداء الحيغ أتعامل ما معشى حجيث رسػؿ هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص باف الشداء قميبلت عقل وديغ ؟ مع أني أال

 معيع لجييع ذكاء أكثخ مغ الخجاؿ برفة عامة . 

 الجػاب: 
 قج بيغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحجيث وجو نقراف ديغ السخأة وعقميا . 

هللا عميو وسمع في  ففي الرحيحيغ مغ حجيث أبي سعيج الخجرؼ رضي هللا عشو قاؿ : خخج رسػؿ هللا صمى  
 صخ إلى السرمى ، فسخَّ عمى الشداء فقاؿ : أضحى أو ف

قاؿ : تكثخف المعغ  ترجقغ فإني رأيتكغ أكثخ أىل الشار . فقمغ : وبع يا رسػؿ هللا ؟  )) يا معذخ الشداء 
الحاـز مغ إحجاكغ . قمغ : وما  وتكفخف العذيخ . ما رأيت مغ ناقرات عقل وديغ أذىب لمب الخجل 

: قمغ : بمى . قاؿ شيادة الخجل .  مثل نرف  ؟ قاؿ : أليذ شيادة السخأة نقراف ديششا وعقمشا يا رسػؿ هللا
بمى . قاؿ : فحلظ مغ نقراف قمغ :   أليذ إذا حاضت لع ترل ولع ترع ؟ فحلظ مغ نقراف عقميا . 

 ((ديشيا
 :  الخجل فقاؿ وقج نبو هللا تعالى إلى الدبب الحؼ جعل مغ أجمو شيادة السخأة عمى الزعف مغ شيادة  

 ﴿ أف تزل إحجاىسا فتحكخ إحجاىسا األخخى ﴾
 وأما نقراف الجيغ فيػ لسا يفػتيا مغ العبادة في أياـ حيزيا . 

 الكساؿ .  فيػ نقراف بالشدبة ألىل 
   قاؿ الشػوؼ رحسو هللا : 

ة العبادات الػاجب ] ونقز الجيغ قج يكػف عمى وجو يأثع بو ، كسغ تخؾ الربلة أو الرـػ أو غيخىسا مغ 
عميو ببل عحر . وقج يكػف عمى وجو ال إثع فيو ، كسغ تخؾ الجسعة أو الغدو أو غيخ ذلظ مسا ال يجب عميو 

 . بو كتخؾ الحائس الربلة والرـػ [ببل عحر . وقج يكػف عمى وجو ىػ مكمف  
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: أريج تفديخ ليحا الحجيث : إف  019الفتػى  -شخح الحجيث الذخيف  –الحجيث  -الفتاوى 
 الحي يخالط الشاس ويربخ عمى أذاىع.....؟السؤمغ 

 دؤاؿ: ال
 أريج تفديخ ليحا الحجيث : 

))إف السؤمغ الحي يخالط الشاس ويربخ عمى أذاىع ، أعطع أجخًا مغ السؤمغ الحي ال يخالط الشاس وال 
 يربخ عمى أذاىع((

 الجػاب : 
تقخب إليو بالعسل الرالح، فيل تعتقج أف ما داـ اإلنداف في الجنيا يحسل رسالة، الخسالة أف يعخؼ هللا وأف ي

ىشاؾ عسل صالح وأنت مشعدؿ عغ الشاس، ىل تدتصيع أف تقجـ شيئًا، أف تشرح، أف تجعػ إلى هللا، ىل 
بإمكانظ أف تعسل صالحًا وأنت مشعدؿ ؟ ال يسكغ، ال بج مغ أف تكػف مع الشاس، األنبياء كانػا مع الشاس، 

خبلقي، وكانػا معيع بأجداميع، ومذػا في األسػاؽ واستسعػا إلييع، وحمػا كانػا معيع، كانػا في بخج عاجي أ
مذكبلتيع، لػ أف األنبياء عاشػا في أبخاجيع العاجية لسا كانػا أنبياء، األنبياء يأكمػف الصعاـ ويسذػف في 
العسل األسػاؽ، إذًا مغ أجل أف نرل إلى اآلخخة بدبلـ، مغ أجل أف نكدب الجشة ال بج مغ عسل صالح، و 

أساسو أف تكػف مع الشاس، وأنت حيشسا تخالط الشاس وتخحسيع، وتربخ عمى أذاىع، وتخشجىع، وتأخح بيجىع، 
وتخعاىع وتقجـ ليع خجمات جمة، يخضى هللا عشظ، ألنو عباده، اإلنداف بشياف هللا وممعػف مغ ىجـ بشياف هللا، 

عشي أصبح مصخودًا مغ رحسة هللا عد وجل أما الحؼ يشعدؿ حـخ العسل الرالح، يعشي حـخ ثسغ الجشة، ي
فاإلنداف يشبغي أف يكػف مع الخمق، ولكغ إذا كاف ضعيف اإليساف وكانت خمصتو مع الخمق ستؤدؼ بو إلى 
بعج عغ هللا، يشبغي أف يعتدليع، أنا أذكخ ىشا لعبة شج الحبل إذا كشت قادرًا عمى أف تجخ مغ حػلظ مغ 

إذا ىع جخوؾ إلى انحخافيع أو إلى معريتيع فابتعج عشيع فالسقياس الجقيق تخالصيع إلى هللا فكغ معيع، أما 
بيغ أف تكػف مع الشاس وبيغ أف تعتدليع ىػ مجػ قجرتظ عمى أف تأخح بيجىع إلى هللا عد وجل، فإذا كشت 
ا ضعيف اإليساف ال سسح هللا وال قجر لغ تدتصيع أف تأخح بيجىع إلى هللا، ىػ يأخحوؾ إلى السعرية مغ ىش
كاف ىحا الزابط، متى أجمذ مع مغ حػلي ؟ ومتى أبتعج عشيع ؟ لكغ صحبة السؤمشيغ مغ أجل الصاعات ػ 
لحلظ السؤمغ القػؼ خيخ مغ السؤمغ الزعيف ػ شبعًا فسغ خالط الشاس وصبخ عمى أذاىع خيخ مسغ لع 

  .يخالصيع ولع يربخ عمى أذاىع
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هللا ورسػلو، فإف أخحوا بيجؼ إلى السعرية فبل خيخ  فالزابط في ىحا السػضػع مجػ قجرتي عمى أخحىع إلى
 في ىحا المقاء لحلظ: 

 ))الػحجة خيخ مغ جميذ الدػء، والجميذ الرالح خيخ مغ الػحجة((
 بل إنظ لغ تدتصيع أف تكػف مؤمشًا إال إذا كشت مع الستقيغ، لقػلو تعالى: 

اِدِقيَغ﴾﴿َيا َأي َيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اتَُّقػا َّللاََّ َوُكػنُ   ػا َمَع الرَّ
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 الفرل الثاني : مرصمح الحجيث

بعس األحاديث : التأكج مغ صحة  001الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 
 الستعمقة بالسخأة ؟

 دؤاؿ: ال
ما زاؿ »أعج محاضخة حػؿ السخأة و أود التأكج مغ صحة ىحه األحاديث، و لكع جديل الذكخ: قػلو )ص(: 

ص  103بحار األنػار ج «يشي بالسخأة حتى ضششت أنو ال يشبغي شبلقيا إال مغ فاحذة مبيشةجبخيل يػص
أال ومغ صبخ عمى خمق امخأة سيئة الخمق واحتدب في ذلظ ».عشو )ص(: 284. ميداف الحكسةص 253

دائي((، وعشو )ص(: ))أال خيخكع خيخكع لشدائو وأنا خيخكع لش« األجخ أعصاه هللا ثػاب الذاكخيغ في اآلخخة.
وعغ إسحاؽ بغ عسار قاؿ: قمت ألبي »وعشو: ))قػؿ الخجل لمسخأة: إني أحبظ ال يحىب مغ قمبيا أبجًا((. 

عبجهللا )جعفخ الرادؽ(: ما حق السخأة عمى زوجيا الحؼ إذا فعمو كاف محدشًا؟ قاؿ: يذبعيا ويكدػىا وإف 
 . جيمت غفخ ليا. وقاؿ: ))كانت امخأة عشج أبي تؤذيو فيغفخ ليا((

ال غشى بالدوج »، وعشو أيزًا )ع(: «رحع هللا عبجًا أحدغ فيسا بيشو وبيغ زوجتو»وعغ اإلماـ الرادؽ )ع(: 
عغ ثبلثة أشياء فيسا بيشو وبيغ زوجتو وىي السػافقة ليجتمب بيا مػافقتيا ومحبتيا وىػاىا، وحدغ خمقو معيا، 

روؼ عغ رسػؿ هللا أنو قاؿ: ))أعطع « تو عمييا.واستعسالو استسالة قمبيا بالييئة الحدشة في عيشيا، وتػسع
( كشد العساؿ. وعشو: ))لػ كشت آمخًا أحجًا أف يدجج لغيخ هللا ألمخت السخأة 1الشاس حقًا عمى السخأة زوجيا((،)

وعغ حريغ بغ »أف تدجج لدوجيا، والحؼ نفذ دمحم بيجه ال تؤّدؼ السخأة حق رّبيا حتى تؤّدؼ حق زوجيا((. 
ؼ أف عستو أتت الشبي فقاؿ ليا: أذات زوج أنت؟ قالت: نعع. قاؿ: أنطخؼ أيغ أنت مشو، محرغ األنرار 

إنو ليذ مغ امخأة أشاعت وأدت حق زوجيا، وتحكخ حدشتو، وال تخػنو في »وعشو: « فإنسا ىػ جشتظ ونارؾ
 «((. نفديا ومالو إال كاف بيشيا وبيغ الذيجاء درجة واحجة في الجشة

سخو بغ العاص: قاؿ لي رسػؿ هللا: يا عبج هللا ألع أخبخ أنظ ترـػ الشيار وتقـػ ُروؼ عغ عبج هللا بغ ع
الميل؟ قمت: بمى يا رسػؿ هللا. قاؿ: فبل تفعل، صع وافصخ، وقع ونع، فإف لجدجؾ حقًا عميظ، وإف لدوجظ 

عميو؟ قاؿ: عميظ حقًا، وعغ حكيع بغ معاوية القذيخؼ عغ أبيو قاؿ: قمت: يا رسػؿ هللا ما حق زوجة أحجنا 
أف تصعسيا وتكدػىا إذا شعست أو اكتديت، وال تزخب الػجو، وال تقّبح، وال تيجخ إال في البيت". قاؿ الشبي 

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وفي التفاتة حمػة وكخيسة )إذا سقى الخجل امخأتو ُاجخ(. 
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 :وقاؿ أيزًا: )اف الخجل ليؤجخ إذا رفع المقسة الى فّي زوجتو(. وعشو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
)اني ألتعجب مسغ يزخب امخأتو وىػ بالزخب أولى مشيا(. وأيزًا: )ال يكغ أىمظ أشقى الخمق بظ(. 

 287ػ  285وكحلظ: )خيخ متاع الجنيا الدوجة الرالحة( )السخأة ريحانة وليدت قيخمانة(. ميداف الحكسة ص 
كع حق الزعيفيغ: اليتيع والسخأة" عغ رسػؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ: )احبػا الربياف قاؿ الشبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص "إني أحخُِّج عمي

وارحسػىع(. وقاؿ مػسى عميو الدبلـ: )يا رب أؼ االعساؿ افزل عشجؾ؟ قاؿ: حّب األشفاؿ فإني فصختيع 
 )اف هللا ليخحع العبج لذجة حبو لػلجه..(. عمى تػحيجؼ فاف أمتيع ادخمتيع جشتي بخحستي..(. وقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: 

وقاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: )مغ قبل ولجه كتبت لو حدشة، ومغ فخحو فخحو هللا يـػ القيامة ومغ عمسو القخآف، دعي باألبػيغ 
 مغ أفخح أنثى فكأّنسا بكى“فيكدياف حمتيغ يزيء مغ نػرىسا وجػه اىل الجشة قاؿ صّمى َّللّا عميو و سّمع: 

و البيت الحؼ فيو البشت يشدؿ َّللّا عميو كّل يـػ … مغ خذية َّللّا و مغ بكى مغ خذية َّللّا حـخ بجنو مغ الّشار
اثشى عذخة رحسة مغ الدساء و ال تشقصع زيارة السبلئكة مغ ذلظ البيت و يكتبػف ألبػييا بكل يـػ عبادة سشة 

ثبلثة: صخيخ قمع العالع، ومذية الجشجؼ في سبيل هللا،وحخكة دوراف إف هللا يدسع أصػات ”: »عغ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص 
مغدؿ السخأة قاؿ: )ومغ نفذ عمى أخيو كخبة مغ كخب الجنيا نفذ هللا عميو كخبة مغ كخب يـػ القيامة( فقاؿ 
مدمع  عميو الربلة والدبلـ: )ما أكـخ الشداء إال كخيع وما أىانيغ إال لئيع( فقاؿ: )شمب العمع فخيزة عمى كل

ومدمسة(.: )أيسا رجل كانت عشجه وليجة فعمسيا فأحدغ تعميسيا وأدبيا فأحدغ تأديبيا ثع أعتقيا وتدوجيا فمو 
اع وكمكع أجخاف.( وقج أوصى ملسو هيلع هللا ىلص بالسخأة في حجة الػداع فقاؿ: )استػصػا بالشداء خيخا( فقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: )كمكع ر 

السخأة راعية في بيت زوجيا ومدؤولة عغ رعيتيا( ملسو هيلع هللا ىلص بقػلو: )خحوا نرف ديشكع مغ ىحه مدؤوؿ عغ رعيتو و 
 الحسيخاء( (. 

فيحا سيجنا عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو نفدو كاف إذا أعياه األمخ دعا األصحاب فاستذارىع لحجة 
رة التي عارضت فييا السخأة رأؼ عسخ بغ عقػليع وكاف يذاور السخأة وال أدؿ عمى ذلظ مغ الحادثة السذيػ 

الخصاب أميخ السؤمشيغ حيشسا عـد عمى تحجيج السيػر فقالت لو خػلة بشت األزور رضي هللا عشيا: أنديت يا 
فقاؿ عسخ وىػ عمى  -(20)الشداء: -عسخ قػؿ هللا تعالى: ))وآتيتع إحجاىغ قشصارا فبل تأخحوا مشو شيئا (( 

التي  -نديبة بشت كعب السازنية-أ عسخ أما أولى ىاتيغ الديجتيغ فيي الذييجةالسشبخ أصابت السخأة وأخص
كانت جشجية مغ جشػد اإلسبلـ وبصمة مغ أبصالو خاضت السعارؾ الحخبية مسخضة تػاسي الخخحى وتقـػ 
بسجاواتيع وفي غدوة أحج لع تذأ أف تتأخخ عغ زوجيا وبشييا فخاضت السعخكة إلى جانبيع وتحسمت نتائجيا 

كل شجاعة وبدالة خاصة بعج أف خالف السدمسػف أوامخ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأقبمػا عمى األسبلب والغشائع ب
 يجسعػنيا ثقة مشيع بانيداـ عجوىع وتسديق صفػفو.
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ولكغ العجو اغتشع ىحه الفخصة وأعاد الكخة عمييع مغ مكاف آخخ فأعسمػا فييع الديف واستصاع قدع مغ جيذو 
إلى مخكد القيادة ومحاصخة الخسػؿ الكخيع الحؼ أصيب يػمئح بجخوح في وجيو ورأسو ومحاصخة مغ التدمل 

 معو مغ السدمسيغ يحاولػف القزاء عمييع. 
في ىحا السػقف الحخج الحؼ تدلدلت فيو قػػ السدمسيغ وبمغت القمػب الحشاجخ بخزت "نديبة" إلى جانب 

سػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ومغ معو ولع تباؿ بالجماء التي كانت تكدػ جدسيا أسختيا تقاتل في شجاعة لفظ الحرار عغ الخ 
الحؼ أصيب باثشي عذخ جخحا األمخ الحؼ لفت نطخ الخسػؿ إلى أعساليا البصػلية فقاؿ ليا في إعجاب: )مغ 
جاعة يصيق ما تصيقيغ يا أـ عسارة(. وقج ازداد عميو الربلة والدبلـ عجبا وسخورا حيشسا رآىا تصارد في ش

رىيبة قاتل ولجىا وتريبو في ساقو ثع تجيد عميو بديفيا ويختفع صػت الخسػؿ الكخيع حامجا هللا الحؼ اضفخ 
 أـ عسارة بعجوىا وأقخ عيشيا بأخح ثأرىا مشو. 

عة ولع تتأخخ أـ عسارة عغ اإلسياـ في قتاؿ السختجيغ بعج وفاة الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص وحزخت مع الجير اإلسبلمي مػق
اليسامة وأبمت فييا الببلء الحدغ وأصيبت بجخوح كثيخة تحكخنا بسا وقع ليا في أحج وىكحا بخىشت أـ عسارة 
عمى شجاعتيا وصبلبة إرادتيا وعسيق إيسانيا فكانت السثل الحي والقجوة الحدشة لمسخأة السدمسة التي جاءت 

مالظ رضي هللا عشو فقج أسمست ىي األخخػ  بعجىا. أما الديجة الثانية فيي أـ سميع بشت ممحاف أـ أنذ بغ
عغ حب وإيساف فاكتدبت بحلظ قػة في اإلرادة وصبلبة في السػاجية والجفاع. كاف إسبلميا صجمة قػية 
لدوجيا مالظ بغ الشزخ أحج خرـػ اإلسبلـ العامميغ عمى إسكات صيتو. لحلظ كاف يحاوؿ أف يعيج أـ سميع 

ف ولكشيا أبت في عشاد وشسػخ أف تدتجيب لو مػضحة ضبللة فكخة عبادة إلى ما كانت عميو مغ عبادة األوثا
األحجار التي ال تزخ وال تشفع. وأخحت الخجل العدة باإلثع وعسل عمى االنتقاـ مغ الخسػؿ الحؼ استصاع أف 
 يرل إلى الشداء والتأثيخ عمييغ. ومسا زاد في التأثيخ عميو وكاف يحىب برػابو مبلحطتو مغ أـ سميع وىي
تمقغ ابشيا أنذ كمسة اإلسبلـ وتغخس في نفدو بحور مبادئو فشياىا بعشف شالبا مشيا عجـ التعخض لمصفل 

 ومحاولة تكجيخ فكخه بسثل ىحه األفكار. 
ولكغ أـ سميع لع تأبو لػعيج زوجيا وغزبو بل أشعختو انيسا لع يعػدا في حاجة إليو، وحتى ال يفقج الخجل 

يغ قػمو وعذيختو اتجو في رحمة إلى الذاـ عميا تشديو آالمو كانت فييا زوجتو وولجه ويكػف أضحػكة ب
نيايتو. اتجيت أـ سميع بعج ذلظ إلى اإلسبلـ تحاوؿ فيع مبادئو وتذخيعاتو وإلى ابشيا تتعيجه بالتخبية والتعميع 

ما كاف ليا أف  إلى أف قيس هللا ليا رجبل جاء يصمب يجىا ىػ أبػ شمحة أحج الػجياء إال أف أـ سميع السدمسة
تدتجيب لصمب الدواج مغ رجل مذخؾ كأبي شمحة وكحلظ اغتشست مشو الفخصة وراحت تعسل عمى إدخاؿ 

 .أبي شمحة إلى اإلسبلـ فمع تخفس شمبو 
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ولكشيا في الػقت ذاتو لع تسانع وبقيت عمى ىحا الحاؿ إلى أف دخل الذظ أبا شمحة وأقبل يحاوؿ إقشاعيا 
وأنيا ال تدتصيع الدواج مشو ما داـ مذخكا ألف اإلسبلـ يسشع ذلظ وحاولت إقشاعو ولكشيا صارحتو بالحقيقة 

 بالجخػؿ إلى اإلسبلـ فشجحت ثع تدوجيا واستصاعت بحلظ أف تجعع صفػؼ اإلسبلـ بسثل أبي شمحة. 
عاشت أـ سميع مخاحل الجعػة وشيجت معاركيا الكبخػ مشاضمة تقـػ بأعساؿ التسخيس وتقجيع اإلسعافات 

خضى وفي غدوة حشيغ خخجت أـ سميع مع زوجيا مجاىجة ولع يسشعيا حسميا ولجىا عبج هللا مغ شمحة مغ لمس
السذاركة في الجياد وتحسل ضخوؼ الحخب الرعبة وحيشسا التقى الفخيقاف كاف السدمسػف معجبيغ بقػة عجدىع 

خىة اختل ميداف القػػ وتسكغ كفار وثقتيع بالشرخ لحلظ تياونػا في القتاؿ ولع يعصػا لؤلعجاء قيسة ولكغ بعج ب
ثقيف مغ محاصخة السدمسيغ فزاقت عمييع األرض بسا رحبت ولع يججوا بجا مغ الفخار إال جساعة مغ 
السؤمشيغ بقيت تكافح حػؿ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص وكانت أـ سميع مغ ىحه الفئة مسدكة بخشجخىا في مقجمة الرفػؼ 

ع الشرخ في الشياية وقج أعجب الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص بذجاعتيا وبصػلتيا وبالشرخ تقاتل وتحخض السدمسيغ وتحقق لي
 الحؼ تحقق بعج ببلء كبيخ فقاؿ ليا: )إف هللا كفى وأحدغ(. 

وقج أشار هللا تعالى إلى ىحه اليديسة بقػلو: ))ويـػ حشيغ إذ أعجبتكع كثختكع فمع تغغ عشكع شيئا وضاقت 
وليتع مجبخيغ ثع أندؿ هللا سكيشتو عمى رسػلو وعمى السؤمشيغ وأندؿ جشػدا لع  عميكع األرض بسا رحبت ثع

–تخوىا وعحب الحيغ كفخوا وذلظ جداء الكافخيغ ثع يتػب هللا مغ بعج ذلظ عمى مغ يذاء وهللا غفػر رحيع (( 
بل  ولع تكغ أـ سميع جشجية مغ جشػد اإلسبلـ تخػض معارؾ الحخب والقتاؿ فحدب– 27.26.25التػبة: 

كانت أيزا شخرية ثقافية ليا وزنيا. أخحت عغ الخسػؿ الكخيع واخح عشيا جساعة مغ كبار الرحابة كإبشيا 
أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو وعبج هللا بغ عباس وزيج بغ ثابت وعبج الخحسغ بغ عػؼ وغيخىع مغ الرحابة 

 وإعداز ديشو ولػاء العمع ومحاربة فكانت بحلظ حاممة لػاء الجياد في سبيل هللا….رضي هللا عشيع ورضػا عشو
الجيل والقزاء عمى أدرانو. جاء في الحجيث الذخيف: ))الشداء شقائق الخجاؿ(( فقاؿ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )ما استفاد 
السؤمغ بعج تقػػ هللا عد وجل خيخ لو مغ زوجة صالحة إف أمخىا أشاعتو وإف نطخ إلييا سختو وإف اقدع 

 إف غاب عشيا حفطتو في نفديا ومالو(. عمييا ابختو و 
لقج أخخج البخارؼ رضي هللا عشو في كتاب العمع عغ أبي سعيج الخجرؼ رضي هللا عشو أنو قاؿ: قاؿ الشداء 
 لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص غمبشا عميظ الخجاؿ فاجعل لشا يػما مغ نفدظ فػعجىغ. لحلظ ولقج الحطت السدمسات أف الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص
لع يخرز ليغ وقتا يعمسيغ فيو العمـػ الزخورية لجيشيغ ودنياىغ فسا سكتغ وما رضيغ بالجيل بل ذىبغ 
إليو عميو الربلة والدبلـ واعمسشو أف الخجاؿ يدتأثخوف بعمسو دونيغ وشالبغ ببعس الحرز العمسية 

 ال تترل بسذاغميع. الخاصة بيغ وبذؤونيغ وبسا يعتخضيغ مغ مدائل قج ال يشتبو إلييا الخجاؿ أو 
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فػججف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيغ رحيسا ولسصالبيغ مدتجيبا وبتعميسيغ آمخا حادثا. ولع يخر الخجاؿ مغ تعمع بشاتيع 
وندائيع وأخػاتيع بل رفعػا الستفػقات مشيغ إلى مختبة العمساء فكع أقبل الرحابة رضي هللا عشيع عمى عائذة 

يدألػا عغ حجيث أو يتعمسػا حكسا لقج كاف السدمسػف األولػف يجركػف أف بعس ما أو أـ سمسة أو غيخىسا ل
بجت ليغ معخفتو ضخورية وأخخج البخارؼ في كتاب العمع قػؿ عائذة أـ السؤمشيغ رضي هللا عشيا: )نعع 
ءت أـ الشداء نداء األنرار لع يسشعيغ الحياء مغ التفقو في الجيغ( وبعج ما روتو أـ سمسة حيغ قالت: )جا

سميع إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا رسػؿ هللا إف هللا ال يدتحي مغ الحق فيل عمى السخأة مغ غدل إذا 
احتمست؟ قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: إذا رأت الساء، فغصت أـ سمسة وجييا وقالت: يا رسػؿ هللا أو تحتمع السخأة؟ قاؿ نعع، 

 ولجىا؟. تخبت يسيشظ فبسا يذبييا 
أخخج البخارؼ عغ الخبيع بشت معػد رضي هللا عشيا أنيا قالت: كشا نغدو مع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فشدقي القـػ ونخجميع 

 ونخد القتمى والجخحى إلى السجيشة لحلظ قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )عفػا عغ نداء الشاس تعف نداؤكع(.. 
و قاؿ: عيخت رجبل بأمو فقاؿ لي الشبي: )إنظ امخؤ فيظ جاىمية( إخػانكع وروػ أبػ ذر رضي هللا عشو أن

خػلكع جعميع هللا تحت أيجيكع فسغ كاف أخػه تحت يجه فميصعسو مسا يأكل وليمبدو مسا يمبذ وال تكمفػىع ما 
سبيل ما بيغ الخضاع إلى الفصاـ فيي كالسخابط في »يغمبيع فإف كمفتسػىع فأعيشػىع(. عغ الخسػؿ األعطع: 

إف هللا سبحانو »ىحه الخواية الػاردة عغ أبي الحدغ الخضا عغ آبائو عغ أججاده عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: « هللا
وتعالى عمى اإلناث أرّؽ مشو عمى الحكػر، وما مغ رجل ُيجخل فخحة عمى امخأة بيشو وبيشو حخمة إال فّخحو هللا 

 . 104ص 15الػسائل ج« يـػ القيامة
وايات عغ التي تتحجث عغ قخب السخأة هلل تعالى كثيخة ومشيا، كسا ورد في الخواية أف هللا سبحانو وتعالى والخ 

فػججت »في ذكخ عخوج رسػؿ هللا إلى أف تجاوز السحل الحؼ يدسح لجبخيل أف يجخل فيو، يقػؿ الخسػؿ: 
كغ جبخيل بجانبي إلى مغ يدقط يقػؿ: فدألُت ولع ي –وقج عجد مجسػعة مغ األمػر  -شجخة ُتدقط كحا وكحا 

بيحا السعشى كسا ورد في الخواية، إذف « ىحا وذاؾ؟! ناداه هللا سبحانو وتعالى: إنو يدقط عمى إمائي مغ بشاتكع
مغ عاال ابشتيغ أو أختيغ أو عستيغ أو خالتيغ حجبتاه عغ »ىشاؾ عشاية خاصة مغ هللا عد وجل بالسخأة.: 

ِنْعَع الػلج البشات؛ »اـ الرادؽ لحا ورد في الخبخ عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: رواية أخخػ وردت عغ اإلم« الشار
َفات، ُمْؤِنَدات، ُمَسخَِّضات، ُمْبِجَيات، وفي خبخ آخخ:  الحع ذكخ صفاٍت خسدًا لمبشات. « مباركات»ُمَمصِّ

، «ريحانة أشسيا»خاء، قاؿ: رواية أخخػ: أف الخسػؿ عشجما ُبذخ بػالدة الديجة الدى 115ص 2السدتجرؾ ج
 .لدساحة الديج عبج هللا بغ الديج حديغ السػسػؼ  انتيى وأغمب ىحه األحاديث مأخػذة مغ مػقع:

http://www.rasid.com/artc.php?id=6794#a1  



  الفصل الثاىي : مصطلح احلديثالباب اخلامط :  
573 

 الجػاب: 
مادمت شالب عمع، وتعج السحاضخات الجيشية...فشريحتي إليظ أف تكػف مرادرؾ في الدشة مغ الكتب التي 
أجسعت األمة عمى صحتيا وعمى رأسيا صحيح البخارؼ وصحيح مدمع...وأف يكػف بيغ يجيظ مخاجع لمتحقق 
مغ الشرػص وصحتيا فالسخاسمة في ىحا السجاؿ التفي بالغخض، ويؤسفشي أف أقػؿ لظ إف معطع األحاديث 

 التي ذكخت الترح بل مػضػعة. 

 

: ما ىػ سشج الحجيث : مغ أراد الجنيا  002الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 
 مغ أراد اآلخخة فعميو بالقخآف ؟فعميو بالقخآف و 

 دؤاؿ: ال
 لقج سسعت ىحا الحجيث في التمفديػف و لع أججه في مػسػعة الحجيث و ال السحجث:
( فعمية بالقخآف و مغ أرادىسا معاً قاؿ رسػؿ هللا: )مغ أراد الجنيا فعمية بالقخآف و مغ أراد اآلخخة فعميو بالقخآف 

إذا كاف ىحا الحجيث صحيحًا نخجػ مشكع أف تخسمػا لشا الشز الكامل لمحجيث مع الدشج و لكع مشي الذكخ 
 سمفًا.

 الجػاب: 
 ال يػجج ليحا الكبلـ أصل في كتب الحجيث...!
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 : صحة حجيث نبػي فيو مبالغة ؟ 003الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 

  دؤاؿ:ال
مشح فتخة قخيبة وخبلؿ شيخ رمزاف السبارؾ , كاف مػضػع الخصبة في مدجج بمجتشا حػؿ القخآف والتػبة. ومغ 

 جسمة ما ذكخه الخصيب مغ أحاديث الحجيث التالي وأسخده بالسعشى:
وجج سيجنا عسخ بغ الخصاب رجبًل يبكي عمى باب السدجج بكاء شجيجًا فدألو ما بالظ ؟أجاب الخجل بأنو 

 ؿ رسػؿ هللا آتػني بو , فمسا جمذب ذنبًا كبيخًا, ودخل عسخ السدجج وذكخ القرة لخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فقاارتك
 .أمامو قاؿ ما يبكيظ قاؿ ذنبي الكبيخ 

قاؿ نعع. ىل ػؿ هللا ىل ذنبظ أكبخ مغ الدساء قاؿ رسػؿ هللا ىل ذنبظ أكبخ مغ األرض قاؿ نعع. قاؿ رس
 ذنبظ أكبخ مغ هللا قاؿ هللا أكبخ.نبظ أكبخ مغ العخش قاؿ نعع , ىل خسي قاؿ نعع , ىل ذذنبظ أكبخ مغ الك

أرجػ مغ فزيمتكع إذا سسعتع بيحا التعجؼ عمى هللا أف تحكخوا لشا تخخيج ىحا الحجيث ورواتو وأيغ ورد , ألنشي 
أثيخ عمى السرميغ بأؼ وخصيبشا خصيب عشتخية ومذاعخ ىسو الت أف راوؼ الحجيث مغ أعجاء اإلسبلـأعتقج 

 وسيمة كيف الدبيل لمفت انتباىو إلى خصػرة ما يحكخه عمى السشبخ.

 الجػاب: 
 ال أصل ليحا الحجيث في كتب الدشة.

 

 : صحة حجيث شػيل مع إبميذ ؟ 004الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ولع أجج لو مخجعًا فيسا ،  ة والدبلـ مع إبميذ المعيغالربل قخأت في أحج السشتجيات حجيثًا عغ الخسػؿ عميو

بيغ يجؼ مغ مرادر،وأرغب بالتأكج مغ صحتو إذا أمكغ وفيسا يمي نز الحجيث وىػ شػيل ولكشو عمى ما 
 يبجو جيج بسا يطيخ عميو:

عغ معاذ بغ جبل رضى هللا عشو عغ ابغ عباس قاؿ: كشا مع رسػؿ هللا في بيت رجل مغ األنرار في 
ة فشادػ مشاِد: يا أىل السشدؿ.. أتأذنػف لي بالجخػؿ ولكع إلّي حاجة؟ فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أتعمسػف مغ جساع

 .السشادؼ؟ فقالػا: هللا ورسػلو أعمع 
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فقاؿ رسػؿ هللا: ىحا إبميذ المعيغ َلَعَشو هللا تعالى فقاؿ عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو: أتأذف لي يا رسػؿ 
؟ لكغ افتحػا لو هللا أ ف أقتمو؟ فقاؿ الشبي: ميبًل يا عسخ.. أما عمست أنو مغ الُسشَطخيغ إلي يـػ الػقت السعمـػ

يحجثكع قاؿ ابغ عباس رضي هللا عشيسا: َفُفِتَح لو  ما الباب فإنو مأمػر، فافيسػا عشو ما يقػؿ واسسعػا مشو 
بو خارجة كأنياب ت كذعخ الفخس الكبيخ، وأنياوفي لحيتو سبع شعخا، اب فجخل عميشا فإذا ىػ شيخ أعػر الب

كذفتي الثػر فقاؿ: الدبلـ عميظ يا دمحم.. الدبلـ عميكع يا جساعة السدمسيغ فقاؿ الشبي:  الخشديخ وشفتاه
الدبلـ هلل يا لعيغ، قج سسعت حاجتظ ما ىي فقاؿ لو إبميذ: يا دمحم ما جئتظ اختيارًا ولكغ جئتظ اضصخارا 

حؼ اضصخؾ يا لعيغ فقاؿ: أتاني ممظ مغ عشج رب العدة فقاؿ إف هللا تعالى يأمخؾ أف تأتي فقاؿ الشبي: وما ال
لسحسج وأنت صاغخ ذليل متػاضع وتخبخه كيف َمكُخَؾ ببشي آدـ وكيف إغػاؤؾ ليع، وَترُجَقو في أؼ شيء 

اح وألشستغ األعجاء بظ، يدألظ، فػعدتي وجبللي لئغ كحبتو بكحبة واحجة ولع َترُجَقو ألجعمشظ رمادًا تحروه الخي
وقج جئتظ يا دمحم كسا ُأمخت فاسأؿ عسا شئت فإف لع َأصُجَقظ فيسا سألتشي عشو َشَسَتت بي األعجاء وما شيء 
أصعب مغ شساتة األعجاء فقاؿ رسػؿ هللا: إف كشت صادقا فأخبخني َمغ أبغس الشاس إليظ؟ فقاؿ: أنت يا 

فقاؿ الشبي: ماذا تبغس أيزًا؟ فقاؿ: شاب تقي وىب نفدو ،  دمحم أبغس خمق هللا إلّي، ومغ ىػ عمى مثمظ
هلل تعالى قاؿ: ثع مغ؟ فقاؿ: عالع َوِرع قاؿ: ثع مغ؟ فقاؿ: مغ يجـو عمى شيارة ثبلثة قاؿ: ثع مغ؟ فقاؿ: 
فقيخ صبػر إذا لع يرف فقخه ألحج ولع يذظ ضخه فقاؿ: وما يجريظ أنو صبػر؟ فقاؿ: يا دمحم إذا شكا ضخه 

فقاؿ الشبي: وما ، مثمو ثبلثة أياـ لع يكتب هللا لو عسل الرابخيغ فقاؿ: ثع مغ؟ فقاؿ: غشي شاكخ لسخمػؽ 
يجريظ أنو شكػر؟ فقاؿ: إذا رأيتو يأخح مغ حمو ويزعو في محمو فقاؿ الشبي: كيف يكػف حالظ إذا قامت 

 .أمتي إلى الربلة؟ فقاؿ: يا دمحم تمحقشي الحسى والخعجة 
 يغ؟ فقاؿ: إف العبج إذا سجج هلل سججة رفعو هللا درجة فقاؿ: فإذا صامػا؟ فقاؿ: َوِلَع يا لع

فقاؿ: أكػف مقيجًا حتى يفصخوا فقاؿ: فإذا حجػا؟ قاؿ: أكػف مجشػنًا فقاؿ: فإذا قخأوا القخآف؟ فقاؿ: أذوب كسا 
قصعتيغ فقاؿ  يحوب الخصاص عمى الشار فقاؿ: فإذا ترجقػا؟ فقاؿ: فكأنسا يأخح السترجؽ السشذار فيجعمشي

لو الشبي: َوِلَع ذلظ يا أبا ُمّخة؟ فقاؿ: إف في الرجقة أربع خراؿ.. وىي أف هللا تعالي ُيشِدُؿ في مالو البخكة 
وحببو إلي حياتو ويجعل صجقتو حجابًا بيشو وبيغ الشار ويجفع بيا عشو العاىات والببليا فقاؿ لو الشبي: فسا 

 تقػؿ في أبي بكخ؟ 
ُيصعشي في الجاىمية فكيف ُيصعشي في اإلسبلـ فقاؿ: فسا تقػؿ في عسخ بغ الخصاب؟ فقاؿ:  فقاؿ: يا دمحم َلع

 وهللا ما لقيتو إال وىخبت مشو فقاؿ: فسا تقػؿ في عثساف بغ عفاف؟ 
 فقاؿ: استحى مسغ استحت مشو مبلئكة الخحسغ فقاؿ: فسا تقػؿ في عمي بغ أبي شالب؟ 
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خكشي وأتخكو ولكشو لع يفعل ذلظ قط فقاؿ رسػؿ هللا: الحسج هلل الحؼ فقاؿ: ليتشي سمست مشو رأسًا بخأس ويت
أسعج أمتي وأشقاؾ إلى يـػ معمـػ فقاؿ لو إبميذ المعيغ: ىييات ىييات.. وأيغ سعادة أمتظ وأنا حي ال 
! وكيف تفخح عمى أمتظ وأنا أدخل عمييع في مجارؼ الجـ والمحع وىع ال يخوني، فػالحؼ  أمػت إلي يـػ معمـػ

مقشي وانَطَخني إلي يـػ يبعثػف ألغػيشيع أجسعيغ.. جاىميع وعالسيع وأمييع وقارئيع وفاجخىع وعابجىع إال خ
 .عباد هللا السخمريغ 

فقاؿ: ومغ ىع السخمرػف عشجؾ؟ فقاؿ: أما عمست يا دمحم أف مغ أحب الجرىع والجيشار ليذ بسخمز هلل 
وال يحب السجح والثشاء عمست أنو مخمز هلل تعالى فتخكتو، تعالى، وإذا رأيت الخجل ال يحب الجرىع والجيشار 

وأف العبج ما داـ يحب الساؿ والثشاء وقمبو متعمق بذيػات الجنيا فإنو أشػع مسا أصف لكع! أما عمست أف حب 
الساؿ مغ أكبخ الكبائخ يا دمحم، أما عمست أف حب الخياسة مغ أكبخ الكبائخ، وإف التكبخ مغ أكبخ الكبائخ يا 

 أما عمست إف لي سبعيغ ألف ولج، ولكل ولج مشيع سبعػف ألف شيصاف فسشيع مغ قج َوّكمُتو بالعمساء ومشيع دمحم
قج وكمتو بالذباب ومشيع مغ وكمتو بالسذايخ ومشيع مغ وكمتو بالعجائد، أما الذّباف فميذ بيششا وبيشيع خبلؼ 

ُعّباد ومشيع مغ قج وكمتو بالدىاد فيجخمػف عمييع وأما الربياف فيمعبػف بيع كيف شاؤا، ومشيع مغ قج وكمتو بال
فيخخجػىع مغ حاؿ إلي حاؿ ومغ باب إلي باب حتى يدّبػىع بدبب مغ األسباب فآخح مشيع اإلخبلص وىع 

 .يعبجوف هللا تعالى بغيخ إخبلص وما يذعخوف 
كاف سقيسًا فمع مغ  سبعيغ سشة، كاف يعافي بجعػتو كل أما عمست يا دمحم أف )بخصيز( الخاىب أخمز هلل

اتخكو حتى زني وقتل وكفخ وىػ الحؼ ذكخه هللا تعالى في كتابو العديد بقػلو تعالى كسثل الذيصاف إذ قاؿ 
لئلنداف أكفخ فمسا كفخ قاؿ إني بخؼء مشظ إني أخاؼ هللا رب العالسيغ أما عمست يا دمحم أف الكحب مّشي وأنا 

حمفت آلدـ كاذبًا فيػ حبيبي، أما عمست يا دمحم أني  أوؿ مغ كحب ومغ كحب فيػ صجيقي، ومغ حمف باهلل
وشيادة  والغيبة والشسيسة فاكيتي وفخحي، لسغ الشاصحيغ.. فاليسيغ الكاذبة سخور قمبي،وحػاء باهلل إني لكسا 

الدور قخة عيشي ورضاؼ، ومغ حمف بالصبلؽ يػشظ أف يأثع ولػ كاف مخة واحجة ولػ كاف صادقًا، فإنو مغ 
بالصبلؽ ُحّخَمت عميو زوجتو! ثع ال يدالػف يتشاسمػف لي يـػ القيامة فيكػنػف كميع أوالد زنا  َعّػَد لدانو

فيجخمػف الشار مغ أجل كمسة يا دمحم إف مغ أمتظ مغ يؤخخ الربلة ساعة فداعة.. كمسا يخيج أف يقـػ إلي 
مييا في غيخ وقتيا َفُيزَخَب الربلة َلِدمتو فأوسػس لو وأقػؿ لو الػقت باٍؽ وأنت في شغل، حتى يؤخخىا وير

بيا في وجيو، فإف ىػ غمبشي أرسمت إليو واحجة مغ شياشيغ اإلنذ تذغمو عغ وقتيا، فإف غمبشي في ذلظ 
تخكتو حتى إذا كاف في الربلة قمت لو انطخ يسيشًا وشسااًل فيشطخ.. فعشج ذلظ أمدح بيجؼ عمى وجو وُأَقّبَل ما 

االلتفات في الربلة ُيزَخب، فإذا ، وأنت تعمع يا دمحم مغ َأكَثَخ يرح أبجاً بيغ عيشيو وأقػؿ لو قج أتيت ما ال 
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الجيظ الحبة ويبادر بيا، فإف غمبشي وصمى في الجساعة ألجستو أمختو بالعجمة فيشقخىا كسا يشقخ صمى وحجه 
 .بمجاـ ثع أرفع رأسو

دخ هللا رأسو رأس حسار يـػ قبل اإلماـ وأضعو قبل اإلماـ وأنت تعمع أف مغ فعل ذلظ بصمت صبلتو، ويس
حتى يكػف مغ السدبحيغ لي وىػ في  أمختو أف يفخقع أصابعو في الربلةالقيامة، فإف غمبشي في ذلظ 

فسو( يتثاءب وىػ في الربلة فإف لع يزع يجه عمى فيو ) في أنفو حتىالربلة، فإف غمبشي في ذلظ نفخت 
حبًا ليا ويكػف سسيعًا مصيعًا لشا، وأؼ سعادة ألمتظ بحلظ حخصًا في الجنيا و  دخل الذيصاف في جػفو فيدداد

وأنا آمخ السدكيغ أنا يجَع الربلة وأقػؿ ليدت عميظ صبلة إنسا ىي عمى الحؼ أنعع هللا عميو بالعافية ألف هللا 
تعالي يقػؿ وال عمى السخيس حخج، وإذا أفقت صميت ما عميظ حتى يسػت كافخًا فإذا مات تاركًا لمربلة وىػ 

ضو لقي هللا تعالى وىػ غزباف عميو يا دمحم وإف كشت كحبت أو زغت فأساؿ هللا أف يجعمشي رمادًا، يا في مخ 
 دمحم أتفخح بأمتظ وأنا ُأخخج سجس أمتظ مغ اإلسبلـ؟

 فقاؿ الشبي: يا لعيغ مغ جميدظ؟ فقاؿ: آكل الخبا فقاؿ: فسغ صجيقظ؟ فقاؿ: الداني فقاؿ: فسغ ضجيعظ؟ 
 سغ ضيفظ؟ فقاؿ: الدارؽ فقاؿ: فسغ رسػلظ؟ قاؿ: الدكخاف فقاؿ: ف

 .فقاؿ: الداحخ فقاؿ: فسا قخة عي***؟ فقاؿ: الحمف بالصبلؽ فقاؿ: فسغ حبيبظ؟ فقاؿ: تارؾ صبلة الجسعة 
فقاؿ رسػؿ هللا: يا لعيغ فسا ؼ**ر ضيخؾ؟ فقاؿ: صييل الخيل في سبيل هللا فقاؿ: فسا يحيب جدسظ؟ فقاؿ: 

 زج كبجؾ؟ تػبة التائب فقاؿ: فسا يش
فقاؿ: كثخة االستغفار هلل تعالي بالميل والشيار فقاؿ: فسا يخدؼ وجيظ؟ فقاؿ: صجقة الدخ فقاؿ: فسا يصسذ 
عي***؟ فقاؿ: صبلة الفجخ فقاؿ: فسا يقسع رأسظ؟ فقاؿ: كثخة الربلة في الجساعة فقاؿ: فسغ أسعج الشاس 

شجؾ؟ فقاؿ: البخبلء فقاؿ: فسا يذغمظ عغ عسمظ؟ عشجؾ؟ فقاؿ: تارؾ الربلة عامجًا فقاؿ: فأؼ الشاس أشقي ع
فقاؿ: مجالذ العمساء فقاؿ: فكيف تأكل؟ فقاؿ: بذسالي وبإصبعي فقاؿ: فأيغ تدتطل أوالدؾ في وقت 
؟ فقاؿ: تحت أضفار اإلنداف فقاؿ الشبي: فكع سألت مغ ربظ حاجة؟ فقاؿ: عذخة أشياء فقاؿ:  الحخور والدسـػ

و أف يذخكشي في بشي آدـ في ماليع وولجىع فأشخكشي فييع وذلظ قػلو تعالى فسا ىي يا لعيغ؟ فقاؿ: سألت
وشاركيع في األمػاؿ واألوالد َوِعجُىع وما َيِعجُىع الذيصاف إال غخورًا، وكل ماؿ ال ُيَدّكى فإني آكل مشو وآكل 

مغ ال يتعػذ عشج مغ كل شعاـ خالصو الخبا والحخاـ، وكل ماؿ ال ُيَتَعَػذ عميو مغ الذيصاف الخجيع، وكل 
الجساع إذا جامع زوجتو فإف الذيصاف يجامع معو فيأتي الػلج سامعًا ومصيعًا، ومغ ركب دابة يديخ عمييا في 
غيخ شمب حبلؿ فإني رفيقو لقػلو تعالي وأجمب عمييع بخيمظ ورجمظ وسألتو أف يجعل لي بيتًا فكاف الحساـ 

 .لي بيتاً 
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اؽ وسألتو أف يجعل لي قخآنًا فكاف الذعخ وسألتو أف يجعل لي وسألتو أف يجعل لي مدججًا فكاف األسػ 
ضجيعًا فكاف الدكخاف وسألتو أف يجعل لي أعػانًا فكاف القجرية وسألتو أف يجعل لي إخػانًا فكاف الحيغ يشفقػف 
رجيق أمػاليع في السعرية ثع تبل قػلو تعالي إف السبحريغ كانػا إخػاف الذياشيغ فقاؿ الشبي: لػال أتيتشي بت

 .كل قػؿ بآية مغ كتاب هللا تعالى ما صجقتظ 
فقاؿ: يا دمحم سألت هللا تعالى أف أرػ بشى آدـ وىع ال يخوني فأجخاني عمى عخوقيع مجخػ الجـ أجػؿ بشفدي 
كيف شئت وإف شئت في ساعة واحجة.. فقاؿ هللا تعالى لظ ما سألت، وأنا أفتخخ بحلظ إلي يـػ القيامة، وإف 

غ معظ وأكثخ ذرية آدـ معي إلي يـػ القيامة وإف لي ولجًا سسيتو عتسة يبػؿ في أذف العبج مغ معي أكثخ مس
إذا ناـ عغ صبلة الجساعة، ولػال ذلظ ما وجج الشاس نػمًا حتى يؤدوا الربلة وإف لي ولجًا سسيتو الستقاضي 

خبخ بيا الشاس فيسحػا هللا فإذا عسل العبج شاعة سخًا وأراد أف يكتسيا ال يداؿ يتقاضى بو بيغ الشاس حتى ي
تعالى تدعة وتدعيغ ثػابًا مغ مائة ثػاب وإف لي ولجًا سسيتو كحيبًل وىػ الحؼ يكحل عيػف الشاس في مجمذ 

وما مغ امخأة تخخج إال  العمساء فبل يكتب لو ثػاب أبجاً  العمساء وعشج خصبة الخصيب حتى يشاـ عشج سساع كبلـ
ج في حجخىا يديشيا لمشاضخيغ ويقػالف ليا َأخِخجي يجؾ فتخخج يجىا ثع قعج شيصاف عشج مؤخختيا وشيصاف يقع

  .تبخز ضفخىا فتيتظ ثع قاؿ: يا دمحم ليذ لي مغ اإلضبلؿ شيء إنسا مػسػس ومديغ
ولػ كاف اإلضبلؿ بيجؼ ما تخكت أحجًا عمى وجو األرض مسغ يقػؿ ال إلو إال هللا دمحم رسػؿ هللا وال صائسا 

و ليذ لظ مغ اليجاية شيء بل أنت رسػؿ ومبمغ ولػ كانت بيجؾ ما تخكت عمى وجو وال مرميًا، كسا أن
األرض كافخًا، وإنسا أنت حجة هللا تعالي عمى خمقو، وأنا سبب لسغ سبقت لو الذقاوة، والدعيج مغ أسعجه هللا 

تمفيغ إال مغ رحع في بصغ أمو والذقي مغ أشقاه هللا في بصغ أمو فقخأ رسػؿ هللا قػلو تعالى: وال يدالػف مخ
ربظ ثع قخأ قػلو تعالى: وكاف أمخ هللا قجرًا مقجورًا ثع قاؿ الشبي يا أبا ُمّخة: ىل لظ أف تتػب وتخجع إلى هللا 
تعالى وأنا أضسغ لظ الجشة؟ فقاؿ: يا رسػؿ هللا قج ُقِزَي األمخ وَجّف القمع بسا ىػ كائغ إلى يـػ القيامة 

خسميغ وخصيب أىل الجشة فييا وَخّرَظ واصصفاؾ، وجعمشى سيج األشقياء فدبحاف مغ جعمظ سيج األنبياء الس
وخصيب أىل الشار وأنا شقي مصخود، وىحا آخخ ما أخبختظ عشو وقج صجقت فيو وصمى هللا عمى سيجنا دمحم 

 . ملسو هيلع هللا ىلص

 الجػاب : 
 ىحا حجيث شيصاني ال أصل لو.
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: ما ىػ صحة الحجيث القجسي يا ابغ  005 الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 
 معب ، وقدست لظ رزقظ فبل تتعب ؟آدـ خمقتظ لمعبادة فبل ت

 دؤاؿ: ال
 عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: قاؿ هللا عد وجل:

يا ابغ آدـ ال تخافغ مغ ذؼ سمصاف ماداـ سمصاني باقيًا وسمصاني ال يشفح أبجًا، يا ابغ آدـ ال تخذى مغ 
ؽ وخدائشي مآلنة وخدائشي ال تشفح أبجًا، يا ابغ آدـ ال تصمب غيخؼ وأنا لظ فإف شمبتشي وججتشي، ضيق الخز 

 وإف فتشي فتظ وفاتظ الخيخ .
يا ابغ آدـ خمقتظ لمعبادة فبل تمعب، وقدست لظ رزقظ فبل تتعب، فإف رضيت بسا قدستو لظ أرحت قمبظ 

ظ فػعدتي وجبللي ألسمصغ عميظ الجنيا تخكس فييا وبجنظ، وكشت عشجؼ محسػدًا، وإف لع تخض بسا قدستو ل
 .ركس الػحػش في البخية ثع ال يكػف لظ مشيا إال ما قدستو لظ، وكشت عشجؼ محمػمًا 

يا ابغ آدـ خمقت الدساوات الدبع واألراضيغ الدبع ولع أعي بخمقيغ، أيعييشي رغيف عير أسػقو لظ ببل 
 تعب ؟؟ 

 .يف مغ أشاعشي ؟ وأنا رب رحيع وعمى كل شيء قجيخ يا ابغ آدـ أنا لع أنذ مغ عراني فك
 .يا ابغ آدـ أنا لظ محب فبحقي عميظ كغ لي محبًا ،  ي رزؽ غج كسا لع أشالبظ بعسل غجياابغ آدـ ال تدألش

 نخجػ مشكع اإلفادة إف كاف الحجيث صحيحًا وذكخ إسشاده، ولكع مشا جديل الذكخ .

 الجػاب: 
الحجيث السعتسجة، وإنسا ذكخ في بعس كتب الترػؼ بعج عبارة ) وجاء  ىحا الحجيث ال وجػد لو في كتب

 في بعس اآلثار ( دوف ذكخ سشج أو إشارة إلى مخجع .
ولمفائجة أذكخؾ أف ندبة األحاديث السػضػعة في األحاديث القجسية أعمى بكثيخ مشيا في األحاديث األخخػ، 

 الشاس، وضشيع جيبل أنيا كالقخآف فكميا صحيحة .ألف الػضاعيغ استغمػا قجسية تمظ األحاديث في أعيغ 
 لحلظ يجب التحخؼ والبحث الجقيق.
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: ىل ىحا الحجيث صحيح ) اختبلؼ  006الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 
 أمتي رحسة ( ؟

 دؤاؿ:ال
والقػؿ األخخ  ما معشى اختبلؼ أمتى رحسة ؟ وىل ىحا حجيث عغ الشبى الكخيع ؟ وكيف نػفق بيغ ىحا القػؿ

 بأف الخبلؼ شخ ؟ 

 الجػاب:
 . في الجيغ االتفاؽ وليذ االختبلؼ ىحا الكبلـ ال يرح أبجا عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بل ىػ باشل ومشكخ . واألصل

 
 

: ورد عغ الشبي أنو قاؿ إف مدح  007الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 
 لخصايا حصًا ما صحة ىحا الحجيث؟ني يحصاف االحجخ األسػد والخكغ اليسا

  دؤاؿ: ال
بدشجه عغ: عبج الخزاؽ عغ معسخ  29/ص5ما مجػ صحة السػضػع التالي ذكخ في مرشف عبج الخزاؽ ج

والثػرؼ عغ عصاء بغ الدائب عغ عبج هللا بغ عبيج بغ عسيخ عغ أبيو عغ بغ عسخ عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ 
األسػد والخكغ اليساني يحصاف الخصايا حصا ". وذكخ الصبخاني في السعجع الكبيخ  إف مدح الحجخ

زَّاِؽ أنا َمْعَسٌخ َوالثَّْػِرؼُّ عغ َعَصاِء بغ  389/ص12ج بخوايتو فقاؿ: حجثشا ِإْسَحاُؽ بغ إبخاىيع أنا عبج الخَّ
اِئِب عغ عبج َّللاَِّ بغ ُعَبْيِج بغ ُعَسْيٍخ عغ أبيو َعِغ بغ ُعسَ  َخ َعِغ الشبي صمى َّللاَُّ عميو وسمع ِإفَّ َمْدَح الدَّ

ْكِغ اْلَيَساِنيِّ َيُحصَّاِف اْلَخَصاَيا َحصِّا. وذكخ في مدشج عبج بغ حسيج ج بإسشاده  263/ص1اْلَحَجِخ اأَلْسَػِد َوالخُّ
أبيو عغ فقاؿ: أنا عبج الخزاؽ أنا معسخ والثػرؼ عغ عصاء بغ الدائب عغ عبج هللا بغ عبيج بغ عسيخ عغ 

بغ عسخ عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص إف مدح الحجخ األسػد والخكغ اليساني زحاما يحط الخصايا حصا. وقج صحح العبلمة 
(. فيل مدح الحجخ األسػد والخكغ اليساني  2194األلباني في صحيح وضعيف الجامع الرغيخ بخقع ) 

 يحصاف الخصايا حصا؟ 
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 الجػاب: 
  قاؿ ذلظ، فمع التخدد في قبػؿ ذلظ...؟ والبج أف نفيع أف الخصايا تحط مع نية التػبة. إذا ثبت أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 

: أريج معخفة صحة ىحا الحجيث : إذا  008الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 
 انكع فإف الذياشيغ تشتذخ حيشئح؟كاف جشح الميل فكفػا صبي

 دؤاؿ: ال
غ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو يجب تغصية أؼ إناء شعاـ فبل الشـػ مغ اجل الجغ.. و أنو مغ اداب سسعت في أحاديث ع

 دخػؿ الخبلء أف يتع وضع غصاء عمى الخأس ما ىي مرجاقية ىحه االحاديث.. وما ىػ التفديخ الجقيق ليا.. 

 الجػاب: 
الذياشيغ تشتذخ حيشئح فإذا ذىب ساعة مغ أما األوؿ فرحيح لحجيث )إذا كاف جشح الميل فكفػا صبيانكع فإف 

الميل فخمػىع و أغمقػا األبػاب و اذكخوا اسع هللا فإف الذيصاف ال يفتح بابا مغمقا و أوكئػا قخبكع و اذكخوا اسع 
هللا و خسخوا آنيتكع و اذكخوا اسع هللا و لػ أف تعخضػا عميو شيئا و أشفئػا مرابيحكع (. أما األمخ الثاني فبل 

 . وأما التفديخ ) فعمة كل أمخ ديشي أنو أمخ مغ هللا (.أصل لو

 

ح في : ىل صحيح حجيث اآلحاد يؤخ 009الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 
 مجاؿ العقائج عشج الذافعي؟

 دؤاؿ: ال
 ىل صحيح حجيث اآلحاد يؤخح في مجاؿ العقائج عشج الذافعي ؟ 

 الجػاب: 
د في العقائج فكخة لع يعخفيا سمف األمة ومشيع األئسة األربعة رحسيع هللا ، وىحه فكخة عجـ األخح بحجيث اآلحا

الفكخة مغ اختخاع مغ تأثخوا بالفمدفة وعمع الكبلـ ، وأرادوا إقحاـ ذلظ في عقيجة السدمسيغ...مدتعيشيغ بتأويل 
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يع األحاديث الرحيحة ضاىخ القخآف لجعع محاىبيع السخالفة لطاىخ القخآف والدشة الرحيحة ، ولسا اعتخضت
التي تؤيج ضاىخ القخآف والتي استعرت عشجىع عمى التأويل ، ردوىا بجعػػ أنيا أحاديث آحاد...وىشا ؾ أكثخ 

 مغ دليل لجحس تمظ الفكخة ، ولكغ السجاؿ اليدسح. 

 

: إذا تعارض حجيث صحيح مع العقل أو  010الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 
 العسل حيئح ؟ يخ ذلظ فيل يجػز رد الحجيث أـ ماالعخؼ أو غ

 دؤاؿ: ال
إذا تعارض حجيث صحيح ) في صحيح البخارؼ ( مع العقل أو العخؼ أو غيخ ذلظ فيل يجػز رد الحجيث 

 أـ مالعسل حيشئح ؟ 
 أمثمة عمى ذلظ: " حجيث الحبابة، وحجيث إرضاع الكبيخ، وحجيث سحخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ". 

 ب: الجػا
إذا ثبتت صحة الحجيث، وأحاديث البخارؼ ومدمع، مسا ثبت صحتو ببل شظ...صار الشز جدءا مغ الػحي 

 السشدؿ مغ فػؽ سبع سساوات...فيل يقجـ عميو شيء مغ أمخ األرض...؟ 

 

: ىل ىحا الجعاء صحيح ) بدع هللا  011الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 
 عجؿ اليقيغ ال إلو إال هللا ( ؟إال هللا السمظ الحق السبيغ ال إلو إال هللا الالخحسغ الخحيع ال إلو 

 دؤاؿ: ال
لقج جاءني بخيج الكتخوني مغ احج أقاربي بعشػاف ) اقخأ ىحا الجعاء ولػ مخة واحجة في حياتظ( ومغ حػالي 

و والسبالغة والبعس سشتيغ انتذخ ىحا الجعاء وبعزيع قاؿ أف حجيثو غيخ مػثػؽ وفيو الكثيخ مغ التذػي
اآلخخ صجقو , ولقج خفت أف يكػف ىحا الجعاء غيخ مػثػؽ أو غيخ صحيح فشأثع جسيعا بإرسالو. لحا أرجػ 
مغ حزختظ االشبلع عميو وقخاءتو وأعبلمي برحتو أو عجـ صحتو مع العمع انو أصبح مشتذخا بيغ الشاس 

 بذكل كبيخ..ىاىػ الحجيث مع الجعاء: 
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يا دمحم،  -في حياتظ* قيل أف جبخيل عمية الدبلـ أتى الشبي صمى هللا عمية وسمع فقاؿ: دعاء لػ لسخة واحجة
الدبلـ يقخئظ الدبلـ، و يخرظ بالتحية و اإلكخاـ، و قج أوىبظ ىحا الجعاء الذخيف يا دمحم، ما مغ عبج يجعػ 

بػزف الدسػات و  وتكػف خصاياه و ذنػبو مثل أمػاج البحار، و عجد أوراؽ األشجار، و قصخ األمصار و
  .األرض، إال غفخ هللا تعالى ذلظ كمو لو. يا دمحم، ىحا الجعاء مكتػب حػؿ العخش

و مكتػب عمى حيصاف الجشة و أبػابيا، وجسيع ما فييا.. أنا يا دمحم أندؿ بالػحي ببخكة ىحا الجعاء و أصعج 
إال تقخب إلى ربو ببخكتو. ومغ قخأ ىحا بو، و بيحا الجعاء تفتح أبػاب الجشة يـػ القيامة، و ما مغ ممظ مقخب 

الجعاء أمغ مغ عحاب القبخ، ومغ الصعغ والصاعػف ويشترخ ببخكتو عمى أعجائو يا دمحم، مغ قخأ ىحا الجعاء 
تكػف يجؾ في يجه يـػ القيامة ومغ قخأ ىحا الجعاء يكػف وجيو كالقسخ ليمة البجر عشج تساميا، و الحمق في 

ة كأنو نبي مغ األنبياء. يا دمحم، مغ صاـ يػما واحج وقخأ ىحا الجعاء ليمة الجسعة عخسات القيامة يشطخوف إلي
 .عميو سخج مغ ياقػت أحسخ –غ نػر أو يـػ الجسعة أو في أؼ وقت كاف، أقـػ عمى قبخه ومعي بخاؽ م

غ عبيجؼ قخأ فيجيبيع الشجاء، يا مبلئكتي ىحا عبج م -فتقػؿ السبلئكة: يا إلو الدسػات واألرض، مغ ىحا العبج
الجعاء في عسخة مخة واحجة. ثع يشادؼ السشادؼ مغ قبل هللا تعالى أف اصخفػه إلى جػار إبخاىيع الخميل عمية 
الدبلـ وجػار دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يا دمحم، ما مغ عبج قخأ ىحا الجعاء إال غفخت ذنػبو ولػ كانت عجد نجـػ الدساء ومثل 

و ورؽ األشجار، و وزف الجباؿ و عجد رير الصيػر، وعجد الخبلئق  الخمل والحرى، و قصخ األمصار،
األحياء و األمػات، و عجد الػحػش و الجواب، يغفخ هللا تعالى ذلظ كمو، ولػ صارت البحار مجادا و 
األشجار أقبلما واإلنذ والجغ والسبلئكة، و خمق األوليغ و اآلخخيغ يكتبػف لي يـػ القيامة لفي السجاد وتكدخ 

قبلـ وال يقجروف عمى حرخ ثػاب ىحا الجعاء. وقاؿ عسخ بغ الخصاب رضي هللا تعالى عشو، بيحا الجعاء األ
ضيخ اإلسبلـ واإليساف. وقاؿ عثساف بغ عفاف رضي هللا تعالى عشو، نديت القخآف مخارا كثيخة فخزقشي هللا 

 حفع القخآف ببخكة ىحا الجعاء. 
الى عشو. كمسا أردت أف أنطخ الى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في السشاـ، أقخأ ىحا وقاؿ سيجنا أبػ بكخ الرجيق رضي هللا تع

الجعاء. وقاؿ سيجنا عمى بغ أبي شالب كـخ هللا وجيو ورضي عشو، كمسا أشخع في الجياد. أقخأ ىحا الجعاء 
أو  -هللا تعالىوكاف تعالى يشرخني عمى الكفار ببخكة ىحا الجعاء. و مغ قخأ ىحا الجعاء وكاف مخيزا، شفاه 

كاف فقيخا، أغشاه هللا تعالى ومغ قخأ ىحا الجعاء وكاف بو ىع أو غع زاؿ عشو، وإف كاف عميو ديغ خمز مشو، 
وإف كاف في سجغ وأكثخ مغ قخائتو خمرو هللا تعالى ويكػف آمشا شخ الذيصاف، وجػر الدمصاف قاؿ سيجنا 

، مغ قخأ ىحا الجعاء بإخبلص قمب ونية عمى جبل لداؿ مغ مػضعو أو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ لي جبخيل: يا دمحم
 عمى قبخ ال يعحب هللا تعالى ذلظ السيت في قبخه ولػ كانت ذنػبو بالغة ما بمغت، ألف فيو أسع هللا األعطع. 
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وال وكل مغ تعمع ىحا الجعاء وعمسو لسؤمشيغ يكػف لو أجخ عطيع عشج هللا وتكػف روحة مع أرواح الذيجاء، 
األوقات تجج خيخا  يسػت حتى يخػ ما أعجه هللا تعالى لو مغ الشعيع السقيع. فبلـز قخاءة ىحا الجعاء في سائخ

كثيخا مدتسخا إف شاء هللا تعالى. فشدأؿ هللا تعالى اإلعانة عمى قخاءتو، وأف يػفقشا والسدمسيغ لصاعتو، إنو عمى 
 .يغما شاء قجيخ وبعباده خبيخ والحسج هلل رب العالس

*_الجعاء _* بسم ميحرلا نمحرلا هللا ال إلو إال هللا السمظ الحق السبيغ ال إلو إال هللا العجؿ اليقيغ ال إلو إال 
 .هللا 

 الجػاب: 
ىحا الجعاء مغ عسل الذيصاف ليبعج الشاس بو عغ األدعية السأثػرة عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. ويأثع مغ يعسل بو أشج 

 قػؿ عمى هللا وعمى رسػؿ هللا بغيخ عمع. اإلثع ألنو مغ ال

 

: ىل كل ما في البخاري ومدمع صحيح  012الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 
 ، وما حكع مغ رد حجيثا مشيسا ؟ عمى اإلشبلؽ

 دؤاؿ: ال
زة ما حكع مغ رد حجيثا في الرحيحيغ كحادثة شق الرجر لمشبي صمى هللا عميو والو وسمع بحجة مشاق

 العجؿ والعقل، ثع ىل كل ما في البخارؼ ومدمع صحيح عمى اإلشبلؽ ؟. 

 الجػاب: 
رد حجيثا صحيحا بعقمو كفخ باهلل...ألف الحجيث إف صح وحي ورد الػحي بالعقل كفخ...والسدمسػف متفقػف 

 في كل أعرارىع عمى أف كل ما في البخارؼ ومدمع صحيح. 
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: ىل ىحا القػؿ حجيث : ) الجار حـخ  013الفتػى  - مرصمح الحجيث -الحجيث  -الفتاوى 
عشػة كالحخامي مثبل  فسغ دخل حخمظ فاقتمو ( ما صحتو و ىل مذخوع لشا إذا دخل أحج لمبيت

 أف نقتمو ؟

 دؤاؿ: ال
الجار حـخ فسغ دخل قخأت في إحجػ أوراؽ الخوزنامة حجيث عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو و سمع قاؿ فيو: ))

بيت عشػة كالحخامي مثبل أف ما صحت ىحا الحجيث ؟ و ىل مذخوع لشا إذا دخل أحج لم،  و((حخمظ فاقتم
 ؟.نقتمو

 الجػاب: 
 الحجيث السحكػر ال يرح، لكغ الحكع بقتل مغ دخل عميظ صحيح. 

 

: عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف يكخه االغتداؿ  014الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 
 لساء السذسذ ألنو يػرث البخص ما صحة ىحا الحجيث ؟با

 دؤاؿ: ال
 عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف يكخه االغتداؿ بالساء السذسذ ألنو يػرث البخص ما صحة ىحا الحجيث ؟ 
 ىل يعتبخ الساء السدخغ عمى الصاقة الذسدية ماًء مذسدًا أيزًا وما حكع االغتداؿ بو ؟ 

 الجػاب: 
 ضعيف باتفاؽ أىل العمع السعتبخيغ واألقخب أنو عغ عسخ وليذ عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص . الحجيث 
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: استفدار حػؿ صحة حجيث أسساء هللا  015الفتػى  -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 
 الحدشى الحي رواه أبػ ىخيخة ؟

 دؤاؿ: ال
اء هللا الحدشى الحؼ رواه أبػ ىخيخة فيو إدراج و" أف أىل سسعشا أف دكتػر في العقيجة أعمغ أف حجيث أسس -1

العمع والسعخفة" يقػلػف أف األسساء السحكػرة في الحجيث ليدت مغ كبلـ الشبى ملسو هيلع هللا ىلص. ثع إف الجكتػر ححؼ مشيا 
ث في أسساء وقاؿ أنيا ليدت مغ أسساء هللا الحدشى)مشيا الزار الشافع( و أضاؼ أسساء عغ شخيق البح

 الدشة و القخآف بالكسبيػتخ مشيا )الدتيخ(. ما رأػ فزيمتكع في ىحا؟ 
في الحجيث "إف هللا حيى ستيخ" كيف نسيد أف ىحه أسساء وليدت صفات؟ أرجػ إضافة اإلجابة عمى  -2

 .السػقع ألني ليذ لي بخيج الكتخوني 

 الجػاب: 
واسعة...لكشي أفيجؾ أف كل حجيث سخدت  ىحا البحث يتعحر إيزاحو في سصػر والبج مغ مخاجعة ودراسة

فيو أسساء هللا الحدشى، فإف ىحا الدخد ليذ مخفػعا إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، وىحا إجساع مغ السحجثيغ. ولبعس العمساء 
 قػاعج وضػابط في تحجيج أسساء هللا الحدشى البج مغ االشبلع عمييا. 

 

: سسعشا مشظ حجيث ) أوصاني ربي  016ػى الفت -مرصمح الحجيث  -الحجيث  -الفتاوى 
 نخيج نز الحجيث وسشجه والخاوي ؟بتدع ....... ( اذا سسحتع 

 دؤاؿ: ال
 سسعشا مشظ حجيث ) أوصاني ربي بتدع....... ( اذا سسحتع نخيج نز الحجيث وسشجه والخاوؼ ؟.

 الجػاب: 
 اؿ: أبػ ىخيخة رضي هللا عشو: َأفَّ رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ق
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خِّ والعبلنية، وكمسة العجؿ في الغزب والخضى، والقرج في الفقخ  )) َأَمَخِني َربِّي ِبِتْدع: َخْذَيِة هللا في الدِّ
والغشى، وأف َأِصَل َمْغ َقَصَعِشي، وأعصي َمْغ َحَخَمِشي، وأْعُفَػ َعسَّْغ َضَمَسِشي، وأف يكػف َصْستي ِفْكخا، وُنْصِقي 

 آمُخ بالُعْخؼ، وقيل: بالسعخوؼ ((ِذْكخا، ونطخي عبخة، و 
 ( بريغة التسخيس [ 346/  7] أخخجو وساقو القخشبي في تفديخه ) 

 

: ما صحة ىحا الحجيث] مغ صمَّى أربع  017الفتػى  -مرصمح الحجيث  –الحجيث  -الفتاوى 
 بعجىا حخمو هللا عمى الشار [؟ ركعات قبل الطيخ وأربعاً 

 دؤاؿ: ال
 : ] مغ صمَّى أربع ركعات قبل الطيخ وأربعًا بعجىا حخمو هللا عمى الشار [.قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ىل ىحا الحجيث صحيح ؟
 ىل ىحه الخكعات مغ ضسغ الدشة؟
 كيفية صبلتيا وما السخاد مشيا؟

 الجػاب: 
 الحجيث أخخجو الشدائي وابغ خديسة في صحيحو.
 ع بعجىا سشة كاف يفعميا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أحيانا.صبلة ثساني ركعات مع الطيخ أربع قبميا وأرب

أما كيفية أداء األربع فإما مترمة بتدميع واحج في آخخىا كفخض الطيخ، وإما مشفرمة يدمع مغ كل ركعتيغ 
 واألخيخ ىػ األفزل لقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ) صبلة الميل والشيار مثشى مثشى(.
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ا الحجيث] حدبكع الكػف : ما صحة ىح 018الفتػى  -مرصمح الحجيث  –الحجيث  -الفتاوى 
 معجدة [؟

 دؤاؿ: ال
أستاذنا الفاضل ذكختع في درس مغ دروسكع حجيثًا وىػ ) حدبكع الكػف معجدة ( ولسا بحثت عشو في كتب 

 . يخجى اإلفادة ولكع الذكخ الدشة لع أججه .

 الجػاب: 
  ( ليدت حجيثًا ولجػ مخاجعة األمخ تبيغ ما يأتي: العبارة السحكػرة ) حدبكع الكػف معجدة

( مغ تفديخ سػرة الرافات ٔٔـ تحجيجًا وفي الجرس )  ٕٜٜٔقبل ما يديج عمى عذخيغ عامًا وفي عاـ 
وردت ىحه العبارة عمى أنيا حجيث مغ أحاديث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقج حرل ىحا سيػًا ، ولجػ تفخيغ الجرس 

درس مقخوء تبيغ ىحا الخصأ غيخ السقرػد فتع ححؼ ندبة القػؿ لخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقج تع ىحا مشح السدسػع إلى 
 سشػات.

بارؾ هللا بظ وشكخًا لتشبييظ ونخجػ مغ اإلخػة الكخاـ تدويجنا دائسًا بسبلحطاتيع فالسػسػعة تديج عمى مئتي 
ة، واحتساؿ الخصأ وارد ونحغ نعسل باستسخار ألف صفحة وىي حريمة دعػة تديج عمى خسذ وثبلثيغ سش

 عمى تحديشيا وتشقيحيا وإخخاجيا بأفزل صػرة .
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 الفرل الثالث : الديخة

: مغ ىػ الرحابي الحي قاؿ عشو الشبي شييج  001الفتػى  -الديخة  -الحجيث  -الفتاوى 
 يسذي عمى األرض؟

 دؤاؿ: ال
  ملسو هيلع هللا ىلص مغ يشطخ إلى شييج يسذي عمي وجو األرض ؟.مغ ىػ الرحابي الحؼ قاؿ عشو رسػؿ هللا

 الجػاب: 
 شمحة رضي هللا عشو. 

 

: سسعت مغ احج العمساء أنو في اليجخة لع يكغ  002الفتػى  -الديخة  -الحجيث  -الفتاوى 
 ىشالظ حسامة وال عشكبػت فسا مجى صحة ىحا ؟

 دؤاؿ : ال
 خة لع يكغ ىشاؾ حسامة وال عشكبػت ويدتجؿ بقػؿ هللا سبحانو وتعالىسسعت مغ احج العمساء انو في اليج

 "وأيجىع بجشػٍد لع تخوىا" 
 وىحا كمو مخئي ؟ فسا مجػ صحة ذلظ أفيجونا أفادكع هللا وزادكع عمسا .

 الجػاب:
 لع يثبت في الديخة بأسانيج صحيحة وجػد ذلظ . 
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 ػ الرحابي ؟: مغ ى 003الفتػى  -الديخة  -الحجيث  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
 .مغ ىػ الرحابي؟ أو بسعشى آخخ ما ىػ تعخيف الرحابي؟ 

 الجػاب: 
 كل مغ لقي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مؤمشًا بو ومات عمى ذلظ فيػ الرحابي.
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 الباب الصادط : األصول

  الفصل األول : مً خالل الكزآٌ

 الفصل الثاىي : مً خالل الضية 

 لفصل الثالث : املذاٍب اإلصالميةا
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 الفرل األوؿ : مغ خبلؿ القخآف

: ما ىػ الفكخ اإلسبلمي والفقو  001الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -األصػؿ  -الفتاوى 
 اإلسبلمي والفخؽ بيشيسا ؟

 دؤاؿ: ال
ف عغ الذيخ ابغ تيسية , ابغ عثيسيغ , تعمع ىشاؾ فخؽ و محاىب في اإلسبلـ و أحدبكع تعمسػف بع يقػلػ  اكس

 االلباني , القخضاوؼ........ 
 أرجػؾ قمي لي كيف أدافع عشيع ؟.

كيف اعخؼ أف ىؤالء الذيػخ عمى حق ) ابغ تيسية......( بأؼ كتب تشرحشي ، و كيف أبجا في شخيقي إلى 
سشة الخمفاء.....( و )تخكت فيكع معخفة أىل الدشة و الجساعة اعمع الحجيثاف عغ رسػؿ هللا )عميكع بدشتي و 

 اثشيغ ما أف تسدكتع بيسا...( أرجػؾ قل لي مغ ىع اآلف في عرخنا ىع عمى مشيج الدمف الرالح !!! 

 الجػاب: 
ال يجػز أف نجعل تعمقشا باألشخاص ، وتسحػرنا حػؿ الحوات...فميذ ىؤالء ىع الحجة في ديغ 

أف تكفل بحفع أصمي ىحا الجيغ وىسا الكتاب والدشة...مسا اإلسبلـ...ومغ نعسة هللا وفزمو عمى السدمسيغ 
يقتزي مشا أف نقجـ السبادؼء عمى األشخاص عسبل بالقاعجة القائمة ) إف الحق اليعخؼ بالخجاؿ وإنسا تعخؼ 
الخجاؿ بالحق (. واليشكخ دور العمساء الخبانيييغ السمتدميغ بالكتاب والدشة وفق فيع الدمف وىع أىل القخوف 

ثة السذيػد ليا بالخيخية ، وعمى رأسيع صحابة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، أجل اليشكخ دورىع في قيادة األمة إلى الثبل
شخيق الشجاة وترحيح عقائج الشاس وتعميسيع الجيغ الحق الحؼ وصفو نبييع بػصف ) ما أنا عميو اليـػ 

 وأصحابي (.
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: ىل يسشع عجـ ارتجاء الحجاب مغ  002ػى الفت -مغ خبلؿ القخآف  -األصػؿ  -الفتاوى 
 تقبل العبادات األخخى كالربلة والرياـ والدكاة وكفالة اليتيع ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يسشع عجـ ارتجاء الحجاب مغ تقبل العبادات األخخػ كالربلة والرياـ والدكاة وكفالة اليتيع ؟ 

 الجػاب: 
 ت األخخػ. تخؾ الحجاب إثع كبيخ ولكغ ال يؤثخ في قبػؿ العبادا

 

: القانػف يشز في بمجي بعجـ ارتجاء  003الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -األصػؿ  -الفتاوى 
 الحجاب لمحرػؿ عمى جػاز سفخ فساذا أفعل ؟

 دؤاؿ: ال
أنا مغ بمج عخبي و بحاجة لتججيج جػاز الدفخ و القانػف يشز عمى أف تكػف الرػرة ببل حجاب حتى يتع 

 التججيج فساذا أفعل ؟.

 الجػاب: 
 إف كشت لدت بحاجة ممحة لمجػاز فبل تفعمي. 
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: ما حكع كذف وجيي أماـ أخ أختي  004الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -األصػؿ  -الفتاوى 
 بالخضاعة ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع كذف وجيي أماـ أخ أختي بالخضاعة , حيث رضعت أختي مغ أمو ؟. 

 الجػاب: 
...أما كذف وجيظ أمامو ببل زيشة مع االحتذاـ الشظ أف أخا أختظ مغ الخضاع  أجشبي عميظ، وليذ بسحـخ

 .الكامل في المباس والدمػؾ فستعمق بترػرؾ عغ حخمة كذف الػجو أو عجـ الحخمة 

 

: ما رأيكع في فتػى بعس السذايخ في  005الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -األصػؿ  -الفتاوى 
 الكافخ في ذمتو ؟أف تبقى السخأة التي أسمست مع زوجيا 

 دؤاؿ: ال
ما رأيكع في فتػػ بعس السذايخ في أف تبقى السخأة التي أسمست مع زوجيا الكافخ استشادا إلى حاالت مخت 
عمى سيجنا عسخ وسيجنا عمي رضي هللا عشيسا. وهللا إنيا فتػػ محيخة خاصة أنشي أعخؼ نداء أسمسغ وكانت 

 ىحه بسثابة الفخج بأف يبقيغ مع أزواجيغ. 

 الجػاب: 
يسكغ أف نقػؿ التبيغ مغ زوجيا فػرا بسجخد إسبلميا رجاء أف تؤثخ فيو ، وإلعصائو فخصة لتحجيج مػقفو ، 

 أما إف أعمغ مػقفو بذكل نيائي فبل يجػز بقاؤىا معو. 

 

 

 



  الفصل األول : مً خالل الكزآٌالباب الضادظ :  
595 

: ما حكع لبذ العباءة عمى الكتف ؟ و  006الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -األصػؿ  -الفتاوى 
 ع صفة معيشة لمحجاب ؟ىل ورد في الذخ 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع لبذ العباءة عمى الكتف ؟ و ىل ورد في الذخع صفة معيشة لمحجاب ؟ 

 الجػاب: 
إذا تػفخ في الحجاب الدتخ الكامل وسمع مغ الزيق والذفافية والقرخ، وال يرف تقاشيع الجدع، وال يعتبخ 

 زيشة بحاتو فيػ مقبػؿ شخعا . 

 

 : ما الفخؽ بيغ الػرع والتذجد بالجيغ ؟ 007الفتػى  -خبلؿ القخآف  مغ -األصػؿ  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما الفخؽ بيغ الػرع والتذجد بالجيغ ؟.

 الجػاب: 
 الػرع يكػف ضسغ الزػابط الذخعية والشرػص، والتذجد مجاوزة لحلظ. 
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ػ فخض أـ : سؤالي عغ الحجاب ىل ى 008الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -األصػؿ  -الفتاوى 
 سشة ألنشي ال أستصيع االلتداـ بو ؟

 دؤاؿ: ال
سشة وضعت الحجاب مشح سشتيغ ولع أستصيع االلتداـ بو. وزوجي ال يحبح الحجاب أيزا عمسا  47عسخؼ 

 بأنشي أصمي وأصـػ لكششي لع أحب الحجاب. فيل يجػز ندعو بذكل نيائي وىل ىػ فخض أـ سشة ؟.

 الجػاب: 
الرياـ، وتأثسيغ أنت وزوجظ بتخكو، والسدألة تكميف شخعي وليدت أحببت ىػ فخض والشظ كالربلة و 

 وأحب زوجي...! وال يذفع لظ صيامظ وصبلتظ. 

 

صاء الػجو ىل ىػ فخض أـ : ما حكع غ 009الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -األصػؿ  -لفتاوى ا
 مدتحب ؟

 دؤاؿ: ال
مسة أف تغصي وجييا بحزخة الخجاؿ األجانب وىل أريج أف أسأؿ فزيمتكع عسا إذ كاف يجب عمى السخأة السد
 ذلظ فخض عمييا أـ أنو مدتحب فقط. ولكع شكخنا دومًا ؟.

 الجػاب: 
كثخت اآلراء واالجتيادات في ىحه السدالة، وىي بيغ متذجد يديج عمى الشرػص، ومتداىل يقرخ عشيا... 

مسة إف اختارت تغصية وجييا، ورعا أو والخاجح عشجؼ السؤيج باألدلة الرحيحة الرخيحة...أف السخأة السد
حياء، أو أراده ليا زوجيا أو أبػىا فبل تسشع مغ ذلظ وال تعتبخ مبتجعة أو متذجدة... والشبي ملسو هيلع هللا ىلص، حدب 
 ماجاءت بو أدلة صحيحة صخيحة، أقخ الداتخة وجييا...والشرػص التغالب بالعادات والسيػؿ والسدايخاٍت.
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: ما السقرػد بعالسية وشسػلية اإلسبلـ  010الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -ػؿ األص -الفتاوى 
 العبلقة بيغ خاتسيتو وعالسيتو ؟و 

 دؤاؿ: ال
 ما السقرػد بعالسية اإلسبلـ ؟.

 ما العبلقة بيغ خاتسية اإلسبلـ وعالسيتو ؟.
 ما السقرػد بذسػلية اإلسبلـ ؟.

 الجػاب: 
 صية كل قزايا الحياة بأحكامو.عالسيتو أنو لكل البذخ، وشسػليتو تغ

 

: ىل يتقبل هللا سبحانو وتعالى الربلة  011الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -األصػؿ  -الفتاوى 
 مغ امخأة غيخ متحجبة ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يتقبل هللا سبحانو وتعالى الربلة مغ امخأة غيخ متحجبة ؟ 

 الجػاب: 
 تيا . صبلتيا مقبػلة وتأثع بتخؾ الحجاب، وتجب مشاصح
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خاصة : ما حكع الحجاب في اإلسبلـ و  012الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -األصػؿ  -الفتاوى 
 أنشي أعير في ببلد الغخب ؟

 دؤاؿ: ال
ما حكع الحجاب في اإلسبلـ وخاصة أنشي أعير في ببلد الغخب ومشح ذىابي إلى ىحه الببلد أقمعت عغ لبذ 

ال يشطخوف إلى بعزيع بالعكذ عشجما كشت أرتجؼ الحجاب كاف  الحجاب تساشيًا مع الػاقع والشاس ىشا
 الخجاؿ يشطخوف إلي ويبحمقػف بي أرجػ اإلجابة عغ سؤالي ؟.

 الجػاب: 
ال يجادؿ عاقل فزبل عغ مدمع ممتـد في أف الحجاب واجب عمى كل أنثى بالغة في اإلسبلـ، في أؼ بقعة 

خة ليذ اآلف مكاف بدصيا، واعمسي يا أختاه أف الػاقع مغ بقاع األرض... واألدلة مغ القخآف والدشة كثي
يخزع لمجيغ وليذ العكذ... وليعمع كل مدمع ومدمسة أف العير في ببلد الكفخ لو ضخيبة باىطة، وىي 
نقراف الجيغ شيئا فذيئا دوف أف يحذ اإلنداف...وما تعانيو الديجة السحكػرة بخىاف عمى ذلظ... فبلبج مغ 

 امة ىشاؾ ماداـ اإلنداف يزعف عغ إضيار شعائخ ديشو.إعادة الشطخ في اإلق

 

: مكاف الػالدة ، كيف يحاسب اإلنداف  013الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -األصػؿ  -الفتاوى 
 عمى ما ليذ لو عبلقة فيو؟

 دؤاؿ: ال
ذ لو يقاؿ اإلنداف عشجما يخمق في أمخيكا يخخج كافخًا والعكذ ىػ صحيح فكيف يحاسب اإلنداف عمى ما لي

 عبلقة فيو؟ 

 الجػاب : 
 قاؿ تعالى : 

يُغ اْلَقيُِّع﴾  ﴿ِفْصَخَة َّللاَِّ الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا اَل َتْبِجيَل ِلَخْمِق َّللاَِّ َذِلَظ الجِّ
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 عغ أبػ ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

داِنِو(()) ما ِمغ مػلػٍد إال ُيػَلُج عمى الِفصْ  خاِنِو ، أْو ُيسجِّ داِنِو ، أْو ُيَشرِّ  خِة ، فأَبػاُه ُيَيػِّ
اإلنداف أيشسا خمق إذا تعخؼ إلى هللا مغ خبلؿ خمقو ثع اىتجػ إلى مشيج هللا عد وجل يكػف مؤمشًا في أؼ 
ىػؼ  مكاف وجج، لكغ في أمكشة تعيشظ عمى أف تكػف مؤمشًا وفي أمكشة تعيشظ عمى أف تكػف مدتقيسًا فسغ

الكفخة حذخ معيع وال يشفعو عسمو شيئًا أما أف نعج كل إنداف ولج في مكاف فيػ كافخ ىحا كبلـ غيخ عمسي 
 يسكغ أف تػلج في أؼ مكاف وأف تكػف مؤمشًا كسا أراد هللا عد وجل.
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 الفرل الثاني : مغ خبلؿ الدشة

بلة عمى الشبي بيحه الريغة : ىل الر 001الفتػى  -مغ خبلؿ الدشة  -األصػؿ  -الفتاوى 
كسا قخأت غيخ جائدة )الميع صل عمى دمحم شب القمػب ودوائيا وعافية األبجاف وشفائيا ونػر 

 األبرار وضيائيا (

 دؤاؿ: ال
 قخأت في أحج الكتب أف الربلة عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بيحه الريغة غيخ جاز: 

 فية األبجاف وشفائيا ونػر األبرار وضيائيا (.)الميع صل عمى دمحم شب القمػب ودوائيا وعا
 حيث أفاد السؤلف:

)) إف الربلة عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عبادة والعبادة مبشاىا عمى التػقف حتى يأتي الجليل وال دليل عمى ىحه الريغة 
والدمف الرالح باإلضافة إلى أف والسيسا أنيا تخالف جسيع الخوايات التي وردت عغ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتو 

 فييا غمػًا وإشخاء ال يخضاه هللا والخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص فيل يجػز لسدمع أف يتخؾ الريغة التي عمسيا الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 أصحابو ويأخح بريغة مغ أقػاؿ الشاس وتخالف الريغ السذخوعة ((.

 الجػاب: 
 و.ما قخأتو ىػ الحق والرػاب فالدمي
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: أرجػ مغ حزختكع بياف الجانب  002الفتػى  -مغ خبلؿ الدشة  -األصػؿ  -الفتاوى 
 الذخعي لئلقامة مع األىل بػجػد أخ شقيق ؟

 دؤاؿ: ال
أنا رجل سػرؼ مقيع في دولة قصخ مع زوجتي ,وإجازتي الدشػية حػالي الذيخيغ وسػؼ تبجأ بعج فتخة , وال 

زوجتي تصمب مشي أف استأجخ بيتا في سػريا لكي نقزي فيو إجازتشا الدشػية أمتمظ بيت في بمجؼ سػريا , و 
بجاعي انو ال يجػز أف تشاـ في بيت أىمي بدبب وجػد أخ شاب لي فيو عمى الخغع مغ وجػدؼ أنا وأبي وأمي 
في البيت ويػجج عجد غخؼ كافية في البيت. مع العمع أني أميل إلى قزاء اإلجازة في بيت أىمي وذلظ 

ببيغ األوؿ ىػ إلرضاء أبي وأمي خاصة واف ىحه رغبتيسا أيزا. والثاني ىػ وجػد التداـ مالي عمي )ديغ( لد
واف الفمػس التي سػؼ أنفقيا في االجار ىحيغ الذيخيغ مغ السسكغ أف يدجا جدء مغ الساؿ الحؼ عمي. أرجػ 

 مغ حزختكع بياف الجانب الذخعي ليحا األمخ. 

 الجػاب: 
لتشبيو عمى أخيظ بعجـ دخػؿ البيت قبل االستئحاف...إف ضسغ ىحا فبلحخج مغ قزاء اإلجازة البأس بو، مع ا
 في بيت أىمظ. 

 

: ما ىػ السعيار الحي نقيذ فيو  003الفتػى  -مغ خبلؿ الدشة  -األصػؿ  -الفتاوى 
 الزخورة في القاعجة الفقيية الزخورات تبيح السحطػرات ؟ 

 دؤاؿ: ال
 نقيذ فيو الزخورة في القاعجة الفقيية "الزخورات تبيح السحطػرات". ؟. ما ىػ السعيار الحؼ 

 الجػاب: 
 الخاجح أنيا الزخورة التي تتيجد الحياة في تخكيا.
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: ما حكع اإلقامة في ببلد الغخب  004الفتػى  -مغ خبلؿ الدشة  -األصػؿ  -الفتاوى 
 والدكشى فييا ؟

 دؤاؿ: ال
 والدكشى فييا ؟.ما حكع اإلقامة في ببلد الغخب 

 الجػاب: 
ال يجػز ذلظ لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص، )مغ أقاـ مع السذخكيغ فقج بخئت مشو الحمة ( وقاؿ في حجيث آخخ: )أنا بخؼء مغ 

 كل مدمع يقيع بيغ أضيخ السذخكيغ "" قالػا: يا رسػؿ هللا، لع ؟ قاؿ: "" ال تخاءػ ناراىسا "". 

 

: ما الفخؽ بيغ أصػؿ الفقو و أصػؿ  005الفتػى  -لدشة مغ خبلؿ ا -األصػؿ  -الفتاوى 
 الذخيعة ؟

 دؤاؿ: ال
 ما الفخؽ بيغ أصػؿ الفقو و أصػؿ الذخيعة و ما ىي أىع السؤلفات و الستػف الذعخية في كمييسا ؟ . 

 الجػاب: 
 ا . أصػؿ الذخيعة ىي: الكتاب والدشة واإلجساع والقياس، وىي محل اتفاؽ، وىشاؾ أصػؿ مختمف عميي

أما أصػػؿ الفقو فيي قػاعج لتعيغ عمى اسػتشباط األحكاـ مغ الشرػػص مثل ) األصل أف األمخ لمػجػب  
 والشيي لمتحخيع ( . وأما الستػف الذعخية فبل أستحزخىا اآلف .
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 الفرل الثالث : السحاىب اإلسبلمية

أف نسذي مع ابغ تيسية  : ىل يجػز 001الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 
 ي أحكامو وىػ ال يتبع السحاىب ؟ف

 دؤاؿ: ال
 أنا اتبع محاىب وىل مغ الػاجب أف نتبع السحاىب ؟ 

 الجػاب: 
 نػافقو ما وافق الكتاب والدشة .

 

: أنا أمذي مع جساعة وبعج فتخة مغ  002الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 
 ني حػليع ماذا أفعل ؟الذظ يخاودالدمغ أخح 

 دؤاؿ: ال
أنا فتاة في العذخيغ مغ عسخؼ التدمت مع آندتي مشح فتخة شػيمة واآلف أصبح بعس الذظ يجخل إلى قمبي 
مغ بعس األفعاؿ مثبل يتجاوؿ اآلف أف ىحه اآلندة تعمع ما في نفدي وكمسا ذىبشا إلييا أرجع محبصة وأحذ 

بعس األحياف يقاؿ لشا اغتدمػا قبل أف تخاكع أو استغفخوا هللا قبل  أنشي ال أمل مشي في التقخب مغ هللا وفي
أف تخاكع وتزخع ىحا الذعػر عشجؼ إذ أني كبقية البذخ أذنب وأتػب فإذا أذنبت أرػ نفدي في السشاـ أني 
 خائفة مشيا وأحيانا تصمب مشا في الجرس أف ندتغفخ هللا سبعيغ ألفا أنا أحب أف أكػف عمى درب هللا وأخاؼ
مغ الذخؾ الخفي وأخاؼ مغ ىحه األمػر التي تصمب مشا أف تكػف بجعة في ديغ هللا فيل أتخؾ ىحه الجساعة 
مع أني أكغ ليع الحب والتقجيخ وأنجػ بجيشي أـ أني معيع عمى الصخيق الرحيح أصبحت اآلف في ضيق 

 شجيج أفيجوني .
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 الجػاب: 
إنو …عة أو قـػ أو عخؽ أو بمجة أو رأؼ أو قػؿاإلسبلـ أكبخ مغ أف يختدؿ ويخترخ في شخز أو جسا

فسغ أقاـ تجيشو عمى ديشظ األصميغ فقج اىتجػ وإال …إنو كتاب هللا وسشة نبيو الرحيحة …أكبخ مغ كل أولئظ
 فبل .

 

يغ السحاىب ؟ : سؤاؿ عغ الخبلؼ ب 003الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 
 افزل كتب الديخة ؟

 دؤاؿ: ال
. األوؿ يتعمق بجعاء القشػت نعمع أف الذافعية يقشتػف بعج الخكػع ويخفعػف أيجييع , أما األحشاؼ فيع يقشتػف 1

قبل الخكػع مع وضع اليجيغ فػؽ بعزيسا, وأنا ال أعمع ما استشج عميو في كبل السحىبيغ . ولكغ مشح فتخة قخأت 
الخكػع وكاف يخفع يجيو ، أؼ أف ىحا الحجيث اتفق مع األحشاؼ مغ حجيثًا أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف يقشت قبل 
 كػنو قيل الخكػع , واختمف في رفع اليجيغ . 

 والدؤاؿ أييسا ىػ الرحيح وما ىػ مدتشج كل إماـ في ما ذىب إليو ) الذافعي والحشبمي رضي هللا عشيسا (.
دؽ وإذا كانت محققة يخجى تدويجؼ باسع . الدؤاؿ الثاني ىػ أؼ كتب الديخة مغ الكتب التالية أصح وأ2

 .سيخة ابغ كثيخ -سيخة ابغ حباف  -السحقق األفزل , وىحه الكتب ىي : سيخة ابغ ىذاـ 

 الجػاب: 
ػ البحث في القشػت شػيل . والخبلؼ بيغ العمساء في شأف القشػت كبيخ , يشحرخ في ثبلثة أمػر : معشاه  1

 وممخز ذلظ أف القشػت أنػاع : والغاية مشو , محمو وكيفيتو ,تػقيتو ,
قشػت لمشازلة : مغ أجل الجعاء لقـػ أو عمى قـػ , أو لخفع ببلء ,ومحمو الخكعة األخيخة مغ كل صبلة مغ • 

الرمػات الخسذ , ويكػف بعج االعتجاؿ مغ الخكػع ويقترخ فيو عمى الجعاء بسا يخز الشازلة , ويذخع فيو 
 رفع األيجؼ والتأميغ.
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لخكعة األخيخة مغ وتخ العذاء , ومحمو قبل الخكػع كسا عشج األحشاؼ , وىػ الخاجح , ويقترخ وقشػت في ا• 
فيو عمى أحج الجعاءيغ السأثػريغ )الميع اىجنا في مغ ىجيت....إلخ ( أو )الميع إنا ندتعيشظ وندتيجيظ...إلخ( 

 وال يداد عمى الجعائيغ كسا وردا .
 عية في صبلة الفجخ . والشػع الثالث ىػ الحؼ يمتدمو الذاف• 

و سبب االختبلؼ تعجد األدلة واختبلؼ فيع العمساء ليا ,والبحث الجقيق يرل باإلنداف إلى الرػاب. و 
لصػؿ البحث ال يتدع السقاـ ألكثخ مسا ذكخ .وإف أردت السديج مسا يخوؼ الغميل ,تججه في كتاب ابغ القيع 

 .)زاد السعاد مغ ىجؼ خيخ العباد ( 
 لسحكػرة في الديخة ال تخمػ مغ حػادث ضعيفة الدشج أو ال سشج ليا شأف أكثخ كتب الديخة .ػ الكتب ا 2

 وأنرحظ بكتاب )الديخة الشبػية الرحيحة ػ لمجكتػر أكـخ ضياء العسخؼ ( . 

 

 : سؤاؿ عغ اتباع إحجى الصخؽ ؟ 004الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
الصخؽ عشج أحج مخيجؼ الذيخ وقج شخح هلل قمبي ونػره بدعادة لع أكغ ألعخفيا مغ قبل ولكغ  لقج اتبعت إحجػ

بعس الشاس حػلي قالػا لي إنظ مخصئ بإتباعظ ، فأعخضت عشيع وبيشت ليع أنشي ذقت حبلوة اإليساف ولغ 
 مخصئ؟يب بإتباعي أـ أتخمى عشيا فشرحػني أف أسألظ وأعصػني عشػانظ عمى اإلنتخنت فيل أنا مر

 ؟ولساذا

 الجػاب 
 ػ إف هللا تبارؾ وتعالى أمخ السدمسيغ باتباع واحج مغ بشي البذخ ,وىػ السعرـػ الحؼ ال يشصق عغ اليػػْ  1

ُسػُؿ َفُخُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا َواتَُّقػا َّللاََّ ِإفَّ َّللاََّ َشِجيُج اْلِعَقاِب(  ) َوَما آَتاُكُع الخَّ
  (7)الحذخ:

 و 

ُسػَؿ َفَقْج َأَشاَع َّللاََّ (  )َمْغ ُيِصِع الخَّ
 (80)الشداء: مغ اآلية

 وما سػػ السعرـػ بذخ يخصئػف ويريبػف .
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 ػ إف الحداب يـػ القيامة محجد بدؤاليغ محكػريغ في القخآف الكخيع  2

 )َوَيْػـَ ُيَشاِديِيْع َفَيُقػُؿ َماَذا َأَجْبُتُع اْلُسْخَسِميَغ( 
 (65)القرز:

 و

ـُ اْلُغُيػِب( ُسَل َفَيُقػُؿ َماَذا ُأِجْبُتْع َقاُلػا ال ِعْمَع َلَشا ِإنََّظ َأْنَت َعبلَّ ُ الخ   )َيْػـَ َيْجَسُع َّللاَّ
 (109)السائجة:

 وعمى ذلظ ليكغ اتباعظ لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص ,فيو تبخأ الحمة وبو تكػف الشجاة وهللا أعمع . 
خاح...وسعادة ...ونػر...وحبلوة ...أعطع وأكسل وأصح مسا يكػف في اتباع ػ ثع أسألظ ...ىل مغ انذ 3

 السرصفى والتداـ ىجيو...؟ فيل جخبت...؟ 

 

وجػب اتباع مشيج  : ما األدلة عمى 005الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 
 الدمف الرالح؟

 دؤاؿ: ال
 عمى وجػب اتباع مشيج الدمف الرالح ؟ ما السقرػد بسشيج الدمف الرالح ؟ وما األدلة 

 الجػاب: 
إف أصل ديغ اإلسبلـ الػحياف القخآف والدشة الرحيحة .واألخح مغ غيخىسا إدخاؿ في الجيغ ما ليذ مشو وما 
لع يأذف بو هللا .وىحا األمخ محل اتفاؽ بيغ السدمسيغ جسيعا ,مغ الشاحية الشطخية عمى األقل .وحيشسا يشتقل 

مخحمة العسل بيسا تتعجد الدبل , وتتذعب السشاىج ,وتتفاوت األفياـ , وتكثخ األقػاؿ , ويطيخ السدمسػف إلى 
أف الحق ال يتعجد ( كاف الحق إذا تعجدت األقػاؿ   االختبلؼ . فإذا انصمقشا مغ الحقيقة الذخعية والعقمية )

ىحه األمة مسثميغ في القخوف  ؟إف سمف…في واحج مشيا ,والبج مغ البحث لمػصػؿ إليو .فسا الدبيل إلى ذلظ
الثبلثة األولى وعمى رأسيع صحابة الشبي ,صمػات هللا وسبلمو عميو وعمييع أجسعيغ ,ىع الجيل األقخب مغ 

 ,قخآف ومغ الشبي أخحوا عشو البيافمذكاة الشبػة ,وىع أىل الببلغة والفراحة والمغة والبياف , عمييع أندؿ ال
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 ملسو هيلع هللا ىلص ليع وبيع   وفػؽ ذلظ كمو شيادة رسػؿ هللا
 )خيخ الشاس قخني ثع الحيغ يمػنيع ثع الحيغ يمػنيع (

وخيخيتيع ىي خيخية شخعية تعشي خيخية فيسيع لمجيغ والعسل بو كسا أراد هللا ورسػلو . وما كانػا عميو ىػ 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,في وصف  السخجح الحؼ تصسئغ الشفذ إليو ,بل الػحيج عشج االختبلؼ .يؤكج ىحا ما صح عغ رسػؿ

 الفخقة الشاجية 

 )ىي ما أنا عميو وأصحابي (
 ولقج جعل هللا اتباع أولئظ قخيغ اتباع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ,وتػعج مغ يتبع غيخ سبيميع في قػلو 

ُسػَؿ ِمْغ َبْعِج َما َتَبيََّغ َلُو اْلُيَجى َوَيتَِّبْع َغيْ  َخ َسِبيِل اْلُسْؤِمِشيَغ ُنَػلِِّو َما َتَػلَّى َوُنْرِمِو َجَيشََّع )َوَمْغ ُيَذاِقِق الخَّ
 َوَساَءْت َمِريخًا(

مغ ىشا نعمع أف اتباع ىجؼ الدمف الرالح واجب شخعي عمى كل مدمع ال تبخأ الحمة بتخكو ألنو شخيق 
وليذ خيارًا , أو تعجدية ,الػصػؿ إلى الحق والرػاب والجيغ الخالز ,في خزع االختبلؼ والتشازع وال

 , أو ادعاًء لسدمع دوف آخخ أو لفئة دوف أخخػ ,وهللا أعمع .شعاراً 

 

: قخاءة الفاتحة بعج قخاءة األماـ ما  006الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 
 ما قالو األئسة األربع في ذلظ ؟حكسيا و 

 دؤاؿ: ال
 أرجػ تػضيح بذكل مفرل إذا أمكغ ما قالػه األئسة األربع . قخاءة الفاتحة بعج قخاءة األماـ ما حكسيا و 

 الجػاب: 
 ىحه مدألة خبلفية بيغ العمساء قجيسا وفييع األئسة األربعة :

 فاألحشاؼ قالػا بعجـ قخاءة السأمـػ وراء إمامو عمى كل حاؿ ,أخحا بحجيث
 ) مغ كاف لو إماـ فقخاءتو لو قخاءة ( 
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 مى كل حاؿ ,آخحيغ بحجيثوالذافعية قالػا بالقخاءة ع

 )ال صبلة لسغ لع يقخأ بفاتحة الكتاب(
 أما الحشابمة فقالػا يقخأ السأمـػ الفاتحة في سكتات اإلماـ ,خخوجا مغ الخبلؼ .• 
 لكغ إماـ دار اليجخة ,مالظ ,رحسو هللا ,قاؿ :يقخأ السأمـػ في الربلة إذا كاف اإلماـ يدخ بالربلة أو كاف• 

 بعج أو صسع ,وماداـ اإلماـ يجيخ فيشرت , لقػلو تعالى :ال يدسع القخاءة ل
 َوِإَذا ُقِخَئ اْلُقْخآُف َفاْسَتِسُعػا َلُو َوَأْنِرُتػا َلَعمَُّكْع ُتْخَحُسػَف 

 ولمحجيث الرحيح 
؟ آنفا " كععغ أبي ىخيخة أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص انرخؼ مغ صبلة جيخ فييا بالقخاءة فقاؿ "" ىل قخأ معي أحج مش

فقاؿ رجل: نعع يارسػؿ هللا ، قاؿ: "" إني أقػؿ ما لي أنازع القخآف "" ؟ قاؿ: فانتيى الشاس عغ القخاءة مع 
 ( .رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيسا جيخ فيو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بالقخاءة مغ الرمػات حيغ سسعػا ذلظ مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

اـ مالظ ىػ الحق إف شاء هللا ، لجسعو بيغ األدلة كميا والعسل بيا .ىحا ممخز ومخترخ ومحىب اإلم
 السدألة وهللا أعمع .

 

 ل مات سعيج بغ السديب مقتػاًل ؟: ى 007الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
  وُأريج األجابة عمييا عاجبلً لجّؼ مجسػعو مغ األسئمة بخرػص التابعي سعيج ابغ السديب رحسو هللا

 وبساذا دعا عميو؟.  ومغ قتمو ؟ ىل مات سعيج ابغ السديب مقتػاًل ؟

 الجػاب: 
الرحيح أف سعيج بغ السديب مات عمى فخاشو مخيزا ولع يقتل . وىحا ما ذكخه الحىبي ,رحسو هللا ,في كتابو 

 أعمع.  السذيػر )سيخ أعبلـ الشببلء ( في تخجسة ابغ السديب ، وهللا
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ػبت جسيع : سؤاؿ عغ الكتب التي ب 008الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 
 فخائس القخآف والدشة ؟

 دؤاؿ: ال
الجكتػر الجميل : أبحث في مػضػع الفخائس السيسمة عشج السدمسيغ فيل لجيكع فكخة عغ الكتب التي بػبت 

 في ىحا السزسار. جسيع فخائس القخآف والدشة وماذا تػجيػنشي 

 الجػاب: 
ما أضغ وجػد كتاب واحج يجسع الفخائس كميا وال بج مغ تقري ذلظ في عجد مغ الكتب وفي مقجمتيا كتب 

 الفقو .

 

 : سؤالي عغ جساعة مغ الشداء ؟ 009الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
التدمت معيع مغ حػالي خسذ سشػات لع أرػ عمييع شيئا أود أف أسألظ يا دكتػر عغ جساعة مغ الشداء 

سيئا بل كل خيخ و تحدشت كثيخا في أكثخ مغ مجاؿ و لكششي قخأت مقاال عشيع في االنتخنت فيو كثيخ مغ 
االتيامات ليحه الجساعة و لع أستصع أف أجـد أف ما جاء في السقاؿ كمو افتخاء و خفت عمى نفدي و ديشي 

لعمع حتى ال أكػف كالحيغ ضل سعييع في الحياة الجنيا و ىع يحدبػف أنيع يحدشػف فقخرت أف أسئل أىل ا
 صشعا فيل أضل ممتدمة معيع و أف كانػا ليدػا أىبل ألف أتمقى مشيع العمـػ الذخعية فساذا تفعل فتاة مثمي. 

 الجػاب: 
لشبع األصمي إلى الدػاقي اإلسبلـ ال يختدؿ في أشخاص أو جساعات . إنسا ىػ الكتاب والدشة ...فمع نتخؾ ا

 التي ال تخمػ مغ كجر .
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 ىل مغ الػاجب أف نتبع السحاىب ؟:  010الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 أنا اتبع محاىب وىل مغ الػاجب أف نتبع السحاىب ؟ . 

 : الجػاب
 ليذ مغ الػاجب والػاجب اتباع الكتاب والدشة .

 

يف ذلظ : الفقو اإلسبلمي يتصػر ك 011الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -ألصػؿ ا -الفتاوى 
 نصمب مغ فزيمتكع أمثمة ؟

 دؤاؿ: ال
 الفقو اإلسبلمي يتصػر كيف ذلظ نصمب مغ فزيمتكع أمثمة ؟ .

 الجػاب: 
 مرصمح التصػر الفقيي مشاورة عمى الجيغ، فالفقو مجسػعة أحكاـ شخعية جاءت عغ هللا ورسػلو بشرػص
 مغ الػحييغ ...وىي ثابتة إلى أف يخث هللا األرض ومغ عمييا ... فسغ ذا الحؼ يسمظ تغييخىا وتصػيخىا...؟

 

: ميشتي أميغ صشجوؽ مالي وىشاؾ  012الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 
 فسا حكع ىحه الديادة والشقراف ؟أحيانًا زيادة ونقراف في ماؿ الرشجوؽ 

 دؤاؿ: ال
ميشتي أميغ صشجوؽ مالي وىشاؾ أحيانًا زيادة ونقراف في ماؿ الرشجوؽ )شيء بديط ( قج يكػف خخبصة 
حداب فسا حكع ىحه الديادة مع العمع أف الشقراف يتع خرسو مغ راتبي _مبلحطة )الديادة غيخ معخوؼ 

 صاحبيا( ؟
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 الجػاب: 
 .نقرًا تغصيو الديادة والعكذ  تػضع الديادة في حداب اسسو زيادة ونقراف الرشجوؽ فقج تكتذف

 

غ الذيػخ : ىل يجػز مبايعة شيخ م 013الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 
 عمى الصخيقة الرػفية ؟

 دؤاؿ: ال
سؤالي عغ الترػؼ في ىحا الدمغ و الصخؽ الرػفية و الحزخة فقج بايعت احج السذايخ بالصخيقة الخفاعية 

قائي مغ أىل العمع بيحا زجخني و قاؿ أف الترػؼ كاف حق و لكغ اآلف كثخ فيو فعشجما عمع احج أصج
األخصاء فخمف مغ بعجىع خمف أضاعػا الربلة... فاتخؾ الصخيقة أحدغ لظ الف لػ األماـ احسج الخفاعي 

 كاف مػجػد اآلف لتبخأ مسا يفعمػف ىحا ما قالو لي صجيقي !!!... 

 الجػاب: 
يع يبايعػف رسػؿ هللا عمى الدسع والصاعة...وأنت تبايع الذيخ الخفاعي...! ىبل كاف الرحابة رضي هللا عش

بايعت نبيظ عمى االتباع السصمق، وعكفت عمى دراسة سشتو لتحقق صحة االتباع فتكػف مسغ يحبيع هللا ) قل 
 إف كشتع تحبػف هللا فاتبعػني يحببكع هللا (. 

 

: سؤالي لمذيخ ىل أنت صػفي ؟ أف  014لفتػى ا -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 
 تكغ صػفيا فسا رأيظ في الترػؼ ؟لع 

 دؤاؿ: ال
 سؤالي لمذيخ ىل أنت صػفي ؟ أف لع تكغ صػفيا فسا رأيظ في الترػؼ ؟.
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 الجػاب: 
إذا كاف الترػؼ مغصى بالكتاب والدشة فيػ اإلسبلـ، فمساذا نحجث في اإلسبلـ مرصمحًا ججيجًا يديع في 

فػؼ السدمسيغ، وإذا لع يكغ مغصى بالكتاب والدشة فيشبغي أال نأخح بو، وقيل كاف الترػؼ في عيج شق ص
الرحابة مدسى ببل اسع فأصبح اسسًا ببل مدسى لحلظ قل أنا مدمع فقط، وال أرغب أف نديج كمسة واحجة بعج 

 بلـ. كمسة مدمع، إف عشيت بالترػؼ حدغ العبلقة مع هللا وفق ضػابط الذخع فيػ اإلس

 

: ما رأيكع بعقيجة ابغ قجامة و ابغ  015الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 
 تيسية و ابغ القيع و ابغ رجب ؟ و ىل ىع مغ أىل الدشة ؟

 دؤاؿ: ال
 ما رأيكع بعقيجة ابغ قجامة و ابغ تيسية و ابغ القيع و ابغ رجب ؟ و ىل ىع مغ أىل الدشة ؟ 

 الجػاب: 
 ئسة أىل الدشة والجساعة. ىع مغ أ

 

: ما ىػ سبب ضيػر السحاىب  016الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 
 األربعة ؟

 دؤاؿ: ال
 ما ىػ سبب ضيػر السحاىب األربعة ؟

 الجػاب : 
 أواًل : في اإلنداف يػجج ثػابت، ويػجج متغيخات.

 ة الجاللة تغصي الستغيخات.الشرػص قصعية الجاللة تغصي الثػابت، والشرػص ضشي
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يعشي هللا عد وجل أمخنا بجفع الدكاة، يػجج مجيشة ويػجج ريف، لػ أعصيت إنداف يدكغ في السجيشة كيذ مغ 
 القسح ىحا ببلء كيف يصحشو، كيف يخبده، أعصو مبمغ مغ الساؿ يحدغ االنتفاع بو، هللا عد وجل قاؿ: 

َكا بَلَة َوَآُتػا الدَّ  َة﴾﴿َوَأِقيُسػا الرَّ
ولع يحكخ كيفية دفع الدكاة، فجاء العمساء واجتيجوا قاؿ بعزيع تجفع الدكاة عيشًا، وقاؿ بعزيع تجفع الدكاة 
نقجًا، فيؤالء اختمفػا مع ىؤالء وىحا االختبلؼ ليذ اختبلؼ تشاقس إنسا اختبلؼ تشػع وغشى، فالعمساء 

 شجنا نز قصعي الجاللة ونز ضشي الجاللة. السجتيجوف اتفاقيع حجة قاشعة، واختبلفيع رحسة واسعة، يػجج ع
 ثانيًا : أوضح لكع ىحا بسثاؿ:

 أعصي فبلف ألف وخسدة مائة درىع، ىحا الشز قصعي الجاللة ال يحتاج ال إلى مفدخ وال مجتيج وال فقيو. 
لػ قمت لكع أعصي فبلف ألف درىع ونرفو، عمى مغ تعػد الياء؟ عمى األلف تربح ألف وخسذ مائة، عمى 

 رىع ألف ونرف درىع ىحا الشز احتسالي.الج
أنا كإنداف عشجما أتي بشز احتسالي ىحا مغ ضعفي بالمغة، أنا أريج معشى واحج ولكغ جئت بعبارة 
فزفاضة، فكل تذخيع يحتاج إلى تفديخ وشخح واجتيادات، أما اإللو إذا جاء بشز احتسالي معشى ذلظ أنو 

ؽ كبيخ ججًا بيغ الشز االحتسالي اإلليي والشز االحتسالي يخيج كل االحتساالت رحسة بعباده، وىحا فخ 
 البذخؼ. 

 اآلف لساذا ضيخت السحاىب ؟ 
ألف هللا عد وجل بالكتاب والشبي بالدشة كاف يػجج نز احتسالي مقرػد واالحتسالي يخاد بو كل السعاني 

 تػسعة عمى العباد ورحسة بيع.
ج األحشاؼ عمييا بجنة يعشي جسل ثسشو مائة وخسديغ امخأة أصبحت معحورة ولع تدتصع شػاؼ اإلفاضة عش

 ألف، وعشج الدادة الذافعية يشتطخىا قػميا تغجو أميخة الحج، وعشج السالكية تصػؼ البيت وال شيء عمييا.
ترػر امخأة ميدػرة نقػؿ ليا أشعسي الفقخاء، وامخأة ابشيا في ججة وزوجيا تاجخ نقػؿ ليا انتطخؼ، وامخأة 

 تسمظ قػت يػميا نقػؿ ليا شػفي البيت وال شيء عميظ.ممحقة بفػج ال 
أىع شيء اختبلؼ الفقياء أراده هللا ألف يػجج آيات ضشية الجاللة وعشجما اإللو يرػغ آية ضشية الجاللة أراد كل 
السعاني السحتسمة وكل الفقياء اجتيجوا، لحلظ أعطع تذخيع فيو تغصية لكل الحاالت التذخيع اإلسبلمي عغ 

ه السحاىب وىحه ليدت اختبلفات بل ىحه تشػع وغشى، وأؼ إنداف قمج أؼ محىب فعبادتو صحيحة شخيق ىح
 مغ دوف تعرب، وأنا ضج التعرب السحىبي، أحجىع شافعي تدوج واحجة حشفية جاء الػلج حشفذعي.
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 يػجج تعرب مقيت محىبي ىحا مخفػض، أما إذا أخح مغ كل محىب رخرة ىحا اسسو تمفيق ورقة في الجيغ،
 أحجىع يقػؿ ما ىػ السحىب الحؼ يقػؿ أف عمى الحمي ال يػجج زكاة، وباؽ محىب يػجج قرخ وجسع.

 

: ىل عمى اإلنداف أف يقزي أيامو  017الفتػى  -السحاىب اإلسبلمية  -األصػؿ  -الفتاوى 
 بالعبادة ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل عمى اإلنداف أف يقزي أيامو بالعبادة ؟ 

 الجػاب : 
عبادة صبلة فقط، عسمظ السيشي، حخفتظ اليػمية شبيب، ميشجس، محامي، مجرس، تاجخ، مغ قاؿ لظ أف ال

 صاحب خجمة عامة، عسمظ اليػمي:
 ػ إذا كاف في األصل مذخوعًا. 1
 ػ وسمكت بو الصخؽ السذخوعة. 2
 ػ وأردت مشو كفاية نفدظ وخجمة السدمسيغ. 3
 ػ ولع يذغمظ عغ شمب عمع وال عغ أداء واجب. 4

اليػمي بحخفتظ انقمبت إلى عبادة، مفيـػ العبادة عشج الشاس صـػ وصبلة، ىحه عبادة شعائخية  ىحا العسل
والعبادات التعاممية حخفتظ عبادة هلل وأنت في أسخة والسجتسع اإلسبلمي أسخة وأنت أحج أفخاد األسخة تكدب 

ة، إتقاف عسمظ عبادة، تخبية قػت يػمظ، فالعبادة متشػعة إكخاـ الزيف عبادة، إدخاؿ الفخح عمى األىل عباد
 األوالد عبادة، والجيغ عبادة شعائخية، اسسحػا لي بسثل بديط:

العبادة التعاممية كالعاـ الجراسي تدعة أشيخ والذعائخية ثبلث ساعات الفحز، ترػر شالب لع يقخأ وال كمسة 
ولع يقخأ شيء ليذ  وال حزخ وال درس وذىب إلى االمتحاف معو ست أقبلـ و معو سشجوير ومعو أسبخيغ،

ليا معشى ىحه الثبلث ساعات، فإذا اإلنداف لع يكغ مدتقيع ولع يكغ ممتـد بالعبادة التعاممية العبادة الذعائخية 
ال معشى ليا إشبلقًا، مغ لع تشيو صبلتو عغ الفحذاء والسشكخ لع يددد مغ هللا إال بعجًا، ىحه أخصخ شيء في 

 ـ جعمتو شقػس.الجيغ، إذا الجيغ اعتبختو صبلة وصػ 
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سيجنا جعفخ صحابي جميل لسا سألو الشجاشي عغ اإلسبلـ قاؿ لو: كشا قـػ أىل جاىمية نعبج األصشاـ، ونأتي 
الفػاحر، ونديء الجػار، ويأكل القػؼ مشا الزعيف، حتى بعث هللا فيشا رجل نعخؼ أمانتو وصجقو، وعفافو، 

ف يعبج آباءنا مغ الحجارة واألوثاف، وأمخنا برجؽ الحجيث، وندبو فجعانا إلى أف نعبج هللا ونػحجه ونخمع ما كا
 وأداء األمانة وصمة الخحع، وحدغ الجػار، والكف عغ السحاـر والجماء.

 ىحا اإلسبلـ، اإلسبلـ قيع أخبلقية، ليحا قاؿ الشبي الكخيع: 

ُ َعْشُيَسا َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: ُبِشَي اإلْسبلـُ َعَمى َخْسٍذ )) َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضي َّللاَّ ى َّللاَّ
بلِة َوِإيَتاِء الدََّكاِة َواْلَحجِّ  ـِ الرَّ ُ َوَأفَّ ُمَحسًَّجا َرُسػُؿ َّللاَِّ َوِإَقا ـِ َرَمَزاَف(( َشَياَدِة َأْف ال ِإَلَو ِإال َّللاَّ  َوَصْػ

شيء آخخ، اإلسبلـ بشاء أخبلقي دعائسو ىحه  دققػا في ىحا الكبلـ بشي اإلسبلـ عمى خسذ، اإلسبلـ
العبادات، فيحه العبادات ال معشى ليا إشبلقًا مغ دوف عبادة تعاممية، الذعائخية ىي ثبلث ساعات االمتحاف 
ضعػىا في أذىانكع، والتعاممية تدعة أشيخ العاـ الجراسي، فإذا اإلنداف ما درس وال شالع ولخز الجروس 

و معشى إشبلقًا، ىحا معشى قػؿ بعس العارفيغ باهلل: تخؾ دانق مغ حخاـ خيخ مغ وذاكخ، االمتحاف ليذ ل
 ثسانيغ حجة بعج اإلسبلـ.

سيجنا ابغ عباس كاف معتكف رأػ رجبًل حديشًا فقاؿ لو: مالي أراؾ حديشًا، قاؿ لو: ديػف ركبتشو، قاؿ لو: 
ج، فقاؿ لو رجل: يا بغ عباس أنديت لسغ، قاؿ: لفبلف، قاؿ لو: أتحب أف أكمسو لظ، فقاؿ: إذا شئت، فخخ 

أنظ معتكف، قاؿ: ال وهللا ولكغ سسعت صاحب ىحا القبخ والعيج بو قخيب ودمعت عيشاه، وهللا ألف أمذي 
 مع أخ في حاجتو خيخ لي مغ صياـ شيخ واعتكافو في ىحا السدجج.

عائخ نتيجة، الذعائخ وقت لقبس نحغ نخيج عبادة تعاممية، والرحابة فتحػا العالع بالتعامل وليذ بالذعائخ الذ
الثسغ، الذخكات الزخسة عشجىا مشجوبي مبيعات يأتي الداعة الثامشة والشرف ويتمقى التعميسات و يأتي 
مداًء ويقجـ تقخيخ، أيغ كاف أثشاء الشيار ؟ في السحبلت يجور، فالسدمع في السدجج يتمقى التعميسات ويرمي 

 في مكتبو، واإلسبلـ ليذ في السداجج، بل في التعامل.ويتمقى الجائدة، وإسبلمو في عيادتو و 
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 بادالفرل األوؿ : األخبلؽ و اآل

: ىل يجػز لي الشطخ إلى  001الفتػى  -األخبلؽ واآلداب  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 صػرة خصيبة أخي مع صغخ سشيا ؟

 دؤاؿ: لا
 ىل يجػز أف أنطخ إلى صػرة خصيبة أخي وىي صغيخة أؼ غيخ بالغة شكخا لكع ؟.

 الجػاب: 
 ال يجػز.

 

: ىل يجػز لمدوجة أف تبقى  002الفتػى  -األخبلؽ واآلداب  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 مع والج زوجيا في حالة سفخه لػحجىسا ؟

 دؤاؿ: ال
سل بالخارج وتخكت زوجتي مع أبي في بيت واحج لخجمتو وال يػجج لو أحجا خمػة زوجتي مع أبي حيث أنشي أع

 غيخؼ أفيجوني جداكع هللا خيخا عغ رأؼ الذخع في ذلظ ؟.

 الجػاب: 
 .أبػؾ محـخ لدوجتظ فبل حخج مغ الخمػة بيا 
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: ىل الذخع مع الغر بيغ  003الفتػى  -األخبلؽ واآلداب  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 صجقاء خبلؿ االمتحانات ؟األ

 دؤاؿ: ال
ىل الذخع مع الغر بيغ األصجقاء خبلؿ االمتحانات، و السقرػد مغ ىحا الدؤاؿ أليذ السدمع يجب أف 

 يكػف قجوة و مثل في أخبلقو و اتباعو لمقػانيغ و حتى السجرسية مشيا...؟

 الجػاب: 
  )مغ غر فميذ مشا (.إف الغر بكل أشكالو وغاياتو , حخاـ في اإلسبلـ لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص

 

 : ما ىػ الحل األفزل إلمخأة 004الفتػى  -األخبلؽ واآلداب  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 متدوجة مغ رجل ال يشجب ؟

 دؤاؿ: ال
أنا متدوجة مشح عذخ سشػات وىػ حدب ما قاؿ األشباء ال يشجب مصمقًا فيل بقائي معو لي فيو الثػاب 

تخكو والدواج مغ غيخه أو ربسا عجـ الدواج بعجه مصمقًا فأنا أفزل الحل الحؼ يخضي ربشا والحؼ  األكبخ أـ في
 يكػف لي فيو الثػاب األكبخ عشج هللا.

 الجػاب: 
ال يجبخؾ الذخع عمى حل.وإنسا لظ الخيار حدب ما تججيغ في نفدظ , وال إثع عميظ. فإف كانت حياتظ مع 

اء األمػمة مغ داخمظ وتقشعيغ بسا قجر لظ فبلبأس...وإف كاف دافع زوجظ مخضية وتدتصيعيغ تجاىل نج
 األمػمة ممحا التدتصيعيغ تجاىمو وتشاسيو فبلبأس مغ أف تصمبي الصبلؽ مشو لتتدوجي مغ آخخ وهللا يعحرؾ.
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: ما حكع مغ يغر في  005الفتػى  -األخبلؽ واآلداب  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 تحاف ؟االم

  دؤاؿ:ال
 ما حكع مغ يغر في االمتحاف ويشجح ولػ كاف في مادة القػمية ؟

 الجػاب : 
 الغر بكل صػره وأشكالو محـخ شخعًا لعسـػ قػلو ملسو هيلع هللا ىلص )مغ غر فميذ مشا (.

 

: ما حكع مغ يغر في  006الفتػى  -األخبلؽ واآلداب  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ويشجح ويحرل عمى شيادة جامعية ؟ة االمتحاف في شيادة الثانػي

 دؤاؿ: ال
مذكمتي أييا الدادة تعػد إلى سشػات كثيخة مزت أرجػ أف يتدع صجركع لدساع قرتي كشت دائسًا والحسج هلل 
األوؿ في دراستي في جسيع مخاحميا إلى أف جاءت الثانػية العامة وذاكخت فييا محاكخة جيجة لع أضع فييا أؼ 

اؽ بإحجػ كميات القسة إلى أف جاءت االمتحانات وكشت الحسج هلل أؤدؼ أداًء جيجًا وقت كاف ىجفي االلتح
وكانت المجاف فييا غر لكششي كشت ال أقـػ بالغر ألنشي أفزل شالب في السجرسة وفي أحج الميالي التي 
ػقت أنا سبقت االمتحاف كاف الػقت ضيقا ولع استصع مخاجعة السادة فتػتخت أعرابي وقمت لشفدي في ذلظ ال

محاكخ ىاتيغ السادتيغ محاكخة جيجة فأنا أولى بالغر مغ غيخؼ وقست بالغر باعتبار أني قست بسحاكختيسا 
جيجا ولع يدعفشي الػقت لسخاجعتيسا ودخمت إحجػ كميات القسة ولع أغر فييا ولػ مخة واحجة بل شمعت مغ 

الغر في ىاتيغ السادتيغ فأنا ال أدرؼ أف  األوائل عمى الجفعة وأصبحت متسيد ججًا ولكغ بجأت تخاودني فكخة
كشت لع أغر كشت سأجاوب نفذ اإلجابة أـ ال إلنشي لع أعط لشفدي فخصة اإلجابة دوف غر ألنشي كشت 
محاكخ السادتيغ كػيذ ججا ولكغ لع يدعفشي الػقت ليمة االمتحاف لسخاجعتيسا فأصبحت حياتي جحيسا ال 

السذكمة إني أعخؼ جيجًا أف ما بشي عمى باشل فيػ باشل ولػ أعخؼ ىل أستحق مجسػعي العالي أـ ال، 
إنشي متأكج أنشي كشت لػ لع أغر سأحرل عمى درجات أقل كشت تخكت ىحا السجاؿ لكغ السذكمة أنشي 
شالب مجتيج وكشت محاكخ ولكغ لع يدعفشي الػقت لمسخاجعة فبل أدرؼ لػ دخمت االمتحاف ولع استكسل 
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ػمات أـ ال وسأجب نفذ اإلجابة دوف غر أـ ال. أرجػ مشكع السذػرة فأنا أخاؼ السخاجعة كشت سأتحكخ السعم
أف أكدب ولػ مميع حخاـ وىحا واضح والحسج هلل في عسمي الكل يذيج بأمانتي والحسج هلل ناجح إلى أقرى 
ؼ أف درجة ومتفػؽ عغ الكثيخ مغ زمبلئي؟ ىل أتخؾ ىحا السجاؿ أـ استسخ فيو دلػني أفادكع هللا فأنا أعخ 

الغر حخاـ وما بشي عمى باشل فيػ باشل لكششي لدت متأكجا أنشي ال استحق ىحه الجرجات ألنشي كشت 
ذاكخت ىاتيغ السادتيغ جيجًا ولكغ لع يدعفشي الػقت لسخاجعتيا وفي الكمية لع أغر كمسة واحجة وشمعت مغ 

عسل جيج ىل ذلظ عبلمات صبلة األوائل عمسا بأنشي قج صميت صبلة استخارة وربشا وفقشي في الكمية وفي 
االستخارة أـ أف صبلة االستخارة في تمظ الحالة ال ترح ألف ال يجػز االستخارة عمى أمخ حخاـ؟ ماذا أفعل 
عمسا بأنشي ال اتقغ أؼ شي سػػ دراستي والعسل في مجاؿ دراستي أرجػ الخد سخيعا وجداكع هللا كل خيخ 

الدؤاؿ ألنشي أخاؼ أف آكل مغ حخاـ فأىمظ في آخختي وإنشي فزيمة الذيخ أرد مغ حزختظ الخد عمى ىحا 
أفكخ ججيا في تخؾ عسمي ولكششي ال أعخؼ ماذا أفعل؟ ماذا أقػؿ ألىمي؟ كسا إنشي ال أستصيع الدواج ألف 
أىل الدوجة سيدألػنشي عغ السؤىل؟ كسا إنشي لػ تخكت عسمي وذىبت ألعسل عشج أؼ أحج سيدألشي عغ 

ياتي أصبحت جحيسًا بدبب ىحا السػضػع ولػ فيو أؼ شبية قػلػا لي وسأتخكو عمى السؤىل؟ ماذا أفعل ح
الفػر قخأت فتػػ الذخ عصية صقخ بذأف اإلجارة الفاسجة ولكشيا أعتقج ال تشصبق عمى حالتي ألنيا تتعمق بسغ 
خؾ حرل عمى شيادة الجامعة بالتدويخ كسا أنشي ال أعخؼ كيف أحج إجخة السثل وىل ىحا يعشي عجـ ت
السجاؿ أـ ال أرجػا مشكع الخد عمى ىحه السذكمة التي تقس مزاجعي وجعمكع هللا سببا في حميا وجداكع هللا 
كل خيخ أعخؼ مغ سخؽ ماال وأنساه فعميو رد السطالع إلى أىميا والساؿ الحؼ نتج عشو كسا أف لػ عزػاف 

عميو العسل في البخلساف حتى ولػ  تشافدا عمى البخلساف ونجح أحجىسا عغ شخيق شخؽ غيخ مذخوعة فيدحـخ
تاب. وسؤالي ىػ ىل ىحا يشصبق عمي ألنشا في الثانػية العامة متشافديغ عمى كميات القسة وعحرا عمى 

 اإلزعاج.

 الجػاب: 
إذا كشت واثقا مغ أف غذظ في السادة التي ذكخت لع يشقز مغ خبختظ وكفاءتظ وأىميتظ لمعسل، فسا عميظ إال 

 فار والشجـ عمى ذاؾ الحنب وهللا غفػر رحيع.أف تكثخ مغ االستغ
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: ما حكع مغ وجج زوجتو  007الفتػى  -األخبلؽ واآلداب  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ا وىل ىحا دليل عمى سػء الخمق ؟بجوف غذاء بكارة كيف يترخؼ معي

 دؤاؿ: ال
 ىػحا دليػل عمى سػػء الخمق ؟ ما حػكع مغ وجج زوجتػو بجوف غذػاء بكارة كيػف يترػخؼ معػيا وىػل 

 الجػاب: 
 لحلظ أسباب عجة وبعزيا مخضي البج مغ اعتخافيا بالحقيقة وبعج ذلظ يحجد الدوج مػقفو.

 

: شمقت وأنا صغيخة فتدوجت  008الفتػى  -األخبلؽ واآلداب  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 دابق فيل محـخ عمي التفكيخ بو ؟مغ آخخ وأنا أحب زوجي ال

 دؤاؿ: ال
شمقت وأنا في سغ الدتة عذخ عاما وذلظ لتجخل حساتي في كل صغيخة وكبيخة ضمت ورائي حتى أقشعت أبشيا 
بصبلقي، فتدوجت مغ آخخ لكشو ال يحبشي وعمى خبلؼ معو وكاف مراب بسخض قبل الدواج ولع 

ا قدى عمي زوجي الحالي يرارحشي، فالسيع في ىحا أنشي أحب زوجي الدابق كثيخا وال أستصيع نديانو، فكمس
 تعمقت بو أكثخ فيل محـخ عمي التفكيخ بو ؟.

 الجػاب: 
الحياة واقع، وال يجػز التعامل معيا إال بػاقعية...وأف يعير اإلنداف باألوىاـ أو مايدسػنو أحبلـ اليقطة، فيػ 

لعػدة إلييا ولػ والشظ تعحيب لمشفذ...ومغ وجية الشطخ الذخعية فإف زواجظ الدابق صفحة شػيت ال تجػز ا
بالتسشي والتخيبلت... وذلظ يديع إسياما كبيخا في إفداد حياتظ الدوجية الحاضخة وسج شخؽ اإلصبلح فييا. 
وأنت بيغ خياريغ إما أف تبحثي عغ سبب السذكبلت مع زوجظ الحالي...وترمحي ذات البيغ معو...وإما أف 

 تصمبي الصبلؽ وتشتطخؼ فخصة ججيجة...! 
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نختقي في : كيف يسكغ أف  009الفتػى  -األخبلؽ واآلداب  -خبلؽ والتدكية األ -الفتاوى 
 األدب كأدب األنبياء ؟

 دؤاؿ: ال
ػ لقج استسعت إلى درس األدب السػجػد عمى السػقع، وأنا حقيقة أحار مغ أدب األنبياء في كبلميع،  1

ي مشيا. فأتسشى لػ تخبخنا كيف وعشجما نطخت إلى نفدي شعخت بالرجمة والخيبة مغ قمة األدب التي أعان
 يسكغ أف نختقي في األدب ؟. 

ػ ما ىحا الحجيث "حجيث رسػؿ هللا عغ أف الشداء يكفخف العذيخ"، فشطخت إلى نفدي فػججتشي في الدخاء  2
 أحب الجسيع ولكغ إف أساء إلي أحج أزعل مشو ويدػء خمقي وأندى فزمو ؟ 

 ولئظ الشداء. أتسشى لػ تدتصيع إرشادؼ ألف ال أكػف مغ أ

 الجػاب: 
ػ األنبياء الكخاـ حرمػا عمى األدب مغ خبلؿ اتراليع باهلل تعالى، الحؼ ىػ مرجر الكساؿ، وأنت  1

تدتصيعيغ أف تختقي بشفدظ مغ خبلؿ مديج االتراؿ باهلل تعالى وعبادتو والتػجو إليو، فسكاـر األخبلؽ 
 واألدب . مخدونة عشج هللا تعالى وإذا أحب عبجًا مشحو الخمق 

ػ اإلنداف مفصػر عمى أف يشدعج مغ إساءة اآلخخيغ، ولكشو حيغ يترل باهلل تعالى ويعمع ما عشجه مغ  2
ثػاب لسغ يعفػ عغ أخيو، فإنو ال يسكغ والحالة ىحه أف يخخجو حدنو مغ إساءة اآلخخيغ إلى إنكار فزميع أو 

 اإلساءة إلييع.
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ع : ىل يحق لمدوجة االشبل 010الفتػى  -ؽ واآلداب األخبل  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 والعمع بأمػر زوجيا السادية ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يحق لمدوجة االشبلع والعمع بأمػر زوجيا السادية ؟.

مع العمع أف عميو ديػف وىي تخغب بسعخفتيا كي تدتصيع معو أف تزع نطاما وخصة لػفائيا، و حتى تعخؼ 
خاء حاجيات لمسشدؿ دوف أف تذق عميو. وىل ىشاؾ حج شخعي لؤلمػر السادية ماذا يسكغ أف تصمب مشو مغ ش

بيغ الدوجيغ، أؼ ىل تعتبخ الدوجة،في حاؿ سؤاليا الدوج عغ ما عميو مغ نفقات، بأنيا تتجخل في أمػر ال 
؟ تعشييا ؟ وكيف يسكغ حل ىحه السدألة ؟ وإف كاف ىشاؾ ماؿ لمدوجة، ىل يحق لمدوج بسشعيا مغ استعسالو 

 وىل يحق لو مشع الدوجة مغ أخح ماؿ أعصاىا إياه والجىا ؟ 

 الجػاب: 
كثيخ مغ السذكبلت التي يصخحيا األزواج أو الدوجات ضانيغ أف ليا فتيا شخعية جاىدة، ىي في الحقيقة 
نتيجة لعجـ الػفاؽ الدوجي...والجػاب عشيا أف نقػؿ لمدوجيغ كػنػا كسا أرادكع هللا تحل كل السذكبلت 

كع...! وماذا أراد هللا مغ الدوجيغ..؟ أف يكػف كل واحج سكشا لراحبو، وأف تدػد بيشيع عبلقة السػدة بيش
والخحسة التي جعميا هللا أساسا لمحياة الدوجية... فيل إذا قامت تمظ العبلئق القخآنية بيشيسا يختمفاف عمى 

 ػفاؽ...ثع الػفاؽ...ثع الػفاؽ...! مدائل تافية وعمى رأسيا األمػر السادية...؟ الحل لكل مذكمة ىػال
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نعسل عشج  48: نحغ عخب  011الفتػى  -األخبلؽ واآلداب  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ق لشا أف ندخقيع ما حكع الذخع ؟الييػد في األجخة ىل يح

 دؤاؿ: ال
 نعسل عشج الييػد في األجخة ىل يحق لشا أف ندخقيع ما حكع الذخع ؟.  48نحغ عخب 

 الجػاب: 
 اليجػز. 

 

: ىل كتابة السػاصفات  012الفتػى  -األخبلؽ واآلداب  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 لمسشتج بذكل مغايخ لمحقيقة غر ؟الخارجية 

 دؤاؿ: ال
أعسل بسؤسدة تجارية في دمذق جاءني زبػف وشمب مشي أف أكتب لو عمى بزاعتو مػاصفات مغايخة 

) صشع في ايصاليا ( عػضا عغ ) صشع في الريغ ماذا عمي أف أفعل ؟ وىل  لمسػاصفات الحقيقية مثاؿ
 أجبار مجيخ مؤسدتي لي بفعل ذلظ الذيء سيػقعشي في الحخاـ أرجػ مغ حزختكع دليبل شخعيا ؟.

 الجػاب: 
( مغ غر فميذ مشا  يقػؿ )ال يجػز لظ ذلظ فيحا نػع مغ أنػاع الغر كسا أف فيو ضخرًا بالسدتيمظ والشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 ويقػؿ ) ال ضخر وال ضخار (.
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: ىل يحاسب اإلنداف عمى ما  013الفتػى  -األخبلؽ واآلداب  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 يجػؿ في خػاشخه ؟

 دؤاؿ : ال
 ؟؟ ىل يعج ىحا ذنبا يدتػجب العقػبة التفكيخ في شخز "مجخد التفكيخ" واالىتساـ بو أو حتى بعس السذاعخ,
 ىل أحاسب عمى تمظ السذاعخ حتى لػ لع أتخجسيا ألكثخ مغ ذلظ ؟ .

 الجػاب:
ال يحاسب اإلنداف شخعًا إال عمى فعل فعمو أو قػؿ قالو لكغ السذكمة تكسغ في أف السذاعخ ال تبقى حبيدة 
ذػع في القمػب وغالبًا ما تتع نفديا إلى أقػاؿ وأفعاؿ وفزبًل عغ ذلظ فالقمب حيشسا يشذغل يرعب عميو الخ

العبادة وملء القمب بسحبة هللا تعالى لحا وجب عمى السؤمغ أف يجافع مذاعخ وال يدتخسل معيا إف كانت ال 
 .تخضي هللا تعالى 
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 الفرل الثاني : تخبية األوالد

 : سؤاؿ عغ تخبية األوالد جشديًا ؟ 001الفتػى  -تخبية األوالد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 

 دؤاؿ: لا
أنا مغ السػاضبيغ عمى حزػر درس األحج السدائي,وفي الجرسيغ الساضييغ شمبت اقتخاحات ألفكار مػاضيع 
يسكغ اف تيع شخيحة واسعة مغ الشاس بيجؼ التػعية. في بعس مغ دروسظ الدابقة أخبختشا عغ مؤتسخات 

مية, وقج حزخت عجة خصب في مداجج الدكاف والشػايا الخبيثة السبيتة لشذخ اإلباحية في مجتسعاتشا اإلسبل
دمذق لخصباء ححروا مغ نفذ السػاضيع ىحه, تشاقذت مؤخخا مع مجسػعة مغ األصجقاء الحيغ يػاضبػف عمى 
حزػر دروسكع,عغ الصخيقة التي نتسكغ بيا مغ الجفاع عغ أسخنا السدمسة ضج حسبلت اإلفداد السغخضة 

الرحيحة ديشيا لحفع أبشائشا , مثبل ىل يجب اشبلع  وسألت عجدا مغ رجاؿ الجيغ األفاضل عغ الصخيقة
األبشاء عمى األمػر الجشدية بسا يدسى الثقافة الجشدية, أف كاف الجػاب بشعع فأؼ سغ مبلئع لصخح ىحه 
السػاضيع مع األبشاء , ىشالظ حاالت لفتيات ذىبغ إلى بيػت أزواجيغ دوف أؼ معخفة بسا يتعمق بأمػر 

عمى ذلظ مذاكل كبيخة,اغمب اإلجابات التي حرمت عمييا كانت عامة ججا دوف  السعاشخة الدوجية وتختب
اإلجابة عمى أؼ تداؤؿ. األسئمة السصمػب اإلجابة عمييا: ىل يجب إعصاء السعمػمات الجشدية لؤلبشاء أـ ال؟ 
بشائشا ما ىي الدغ السشاسبة لصخح ىحه السعمػمات بشاء عمى واقع مجتسعشا وقبل اف ترل ىحه السعمػمات أل

مغ مرادر مغخضة وبصخيقة خاشئة؟ ما ىي الصخيقة السبلئسة لصخح ىحه السػاضيع استشادا لدشة نبيشا) صمى 
هللا عميو وسمع( وفتاوػ الثقاة مغ التابعيغ وبسا يتشاسب مع واقعشا االجتساعي السعاصخ أرجػ شخح ىحا 

 .السػضػع لمبحث ولكع جديل الذكخ السيشجس عجناف قجيسي 

 : الجػاب
تع شخح ىحا السػضػع في دروس تخبية األوالد في اإلسبلـ تحت عشػاف التخبية الجشدية واآلداب العامة 

 لؤلشفاؿ وما إلى ذلظ.....
أما بالشدبة لدؤالظ ال بج مغ شخح ىحه السػاضيع في سغ البمػغ وبالشدبة لمفتاة شخح ىحا السػضػع معيا قبل 

 دة أكثخ إذا أحببت بالخجػع إلى دروس تخبية األوالد في اإلسبلـ.الدواج ىحا بذكل مخترخ ويسكشظ االستفا
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: ىل يحق لمػالج أف يخاقب ابشو في  002الفتػى  -تخبية األوالد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 كل حخكاتو ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يحق لمػالج أف يخاقب ابشو في كل حخكاتو ؟.

 الجػاب: 
 إف كاف لسرمحة االبغ فشعع. 

 

سشة ىل  14: لجي أبشو عسخىا  003الفتػى  -تخبية األوالد  -األخبلؽ والتدكية  -لفتاوى ا
 يجػز تخكيا عشج والجتيا في أمخيكا ؟

 دؤاؿ: ال
سشو ىي مغ زوجة سابقة  14نحغ عائمة عخبية مدمسة نعير في أمخيكا لجيشا أربع أبشاء البشت األكبخ وعسخىا 

تخبت عمى اإلسبلـ وىي محجبة والحسج هلل قخرنا ىحا الدشة العػدة إلى  أمخيكية غيخ مدمسة أما االبشة فيي
بمجنا لمعير ىشاؾ والدعي لمخزؽ الحبلؿ وتخبية أبشاءنا ىشاؾ لكغ االبشة األكبخ ال تخيج العػدة معشا وتخيج 

أو زيارتيا لشا البقاء إلى جانب أميا في أمخيكا فيل نتخكيا لخغبتيا في البقاء ونكتفي بديارتيا والدؤاؿ عشيا 
 في بمجنا كل عاـ أـ ماذا نفعل في ىحه الحالة ؟. 

 الجػاب: 
 البج مغ إقشاعيا بسخافقتكع، ألف بقاءىا ىشاؾ ضياع ليا. وأنتع مدؤولػف عغ ذلظ.
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: ما ىي الشريحة التي تقجمػنيا  004الفتػى  -تخبية األوالد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ؼ بيغ الػالجيغ؟لؤلوالد في حاؿ نذب خبل

 دؤاؿ: ال
ما ىي الشريحة التي تقجمػنيا لؤلوالد ما بيغ الدشة الخامذ عذخ والتاسع عذخ حيشسا يخػ أىمو يتذاجخوف 

  ؟وماذا تشرحيع أف يفعمػا في حاؿ قياـ دعػػ شبلؽ 

 الجػاب : 
قجمظ، يعشي الػفاؽ  الشرحية لؤلىل )) الػالجيغ (( حيشسا تشجب أوالدًا يجب أف تزع حطظ مغ الشداء تحت

بيغ الدوجيغ ال يقجر بثسغ أماـ األوالد واالبغ حيشسا يخػ أباه مشذقًا عغ أمو وأمو مشذقة عغ أبيو يتسدؽ 
يكػف األب الحؼ يخاصع زوجتو أماـ أوالده مجخمًا في حق أوالده فحيشسا يشجب اإلنداف أوالدًا ىؤالء فمحات 

فاؽ بيغ الدوجيغ عشجئح لػ لع يكغ ىشاؾ تفاىع يشبغي أف تتعاير أكباده أحج أكبخ أسباب صحتيع الشفدية الػ 
 مع زوجتظ وإذا كاف البج مغ خبلؼ فميحخص الدوجاف عمى أف ال يكػف الخبلؼ أماـ أوالدىغ.

 

: ىل تعتبخ تخبية األوالد بالشدبة  005الفتػى  -تخبية األوالد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 لمشداء عبادة؟

 دؤاؿ: ال
 ساذا تعج عبادة الشداء رعاية زوجيا وأوالدىا ؟ل

 الجػاب : 
 ألنيا تفعل ما أقاميا هللا بو، الشبي عميو الربلة والدبلـ قاؿ: 

 )) أعمسي أيتيا السخأة وأعمسي مغ دونظ الشداء أف حدغ تبعل السخأة زوجيا يعجؿ الجياد في سبيل هللا((
فيسا أقاميا، وىحه التي تخبي أوالدىا شياداتيا أوالدىا، ىحه التي السخأة التي تخعى زوجيا و أوالدىا تعبج هللا 

تجفع إلى السجتسع عشاصخ شيبة ىحا مغ أعطع األعساؿ عشج هللا عد وجل، حتى إف الشبي عميو الربلة 
 والدبلـ دققػا في ىحا الحجيث يقػؿ: 
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بمي ػ معقػؿ ػ قمت مغ ىحه يا )) أوؿ مغ يسدظ بحمق الجشة أنا فإذا امخأة تشازعي تخيج أف تجخل الجشة ق
 جبخيل قاؿ ىي امخأة مات زوجيا وتخؾ ليا أوالد فأبت الدواج مغ أجميع((

يعشي ربت أوالدىا، لحلظ أعطع عسل عمى اإلشبلؽ تخبية األوالد ولعمػ مقاـ السخأة عشج هللا جعميا مخبية 
 أوالدىا.

 يا دخمت جشة ربيا.إذا صمت السخأة خسديا وصامت شيخىا وحفطت نفديا وأشاعت زوج

 

 : كيف نحرغ أوالدنا؟ 006الفتػى  -تخبية األوالد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 الدؤاؿ كيف أحرغ الجيل الحؼ ىع أوالدنا ؟ ، ما ىي الصخيقة التي أعصي الحرانة البشي

 الجػاب : 
لتي بقيت في أيجيشا وما مغ عسل أعطع مغ تخبية أنا أعتقج أف أوالدنا ىع الػرقة الخابحة الػحيجة في حياتشا أو ا

 األوالد. 
 السجتسعات البذخية قبل خسديغ سشة تقخيبًا تذبو غابة تقميجية الػحػش في األقفاص والدوار شمقاء.
السجتسع البذخؼ اآلف يذبو غابة في إفخيقيا الػحػش شبلقًا والدوار إف لع يجخمػا في حرػف يقتمػف، فاإلنداف 

 غ ابشو خارجيًا مدتحيل.صعب أف يحر
 رفيق الدػء ...اإلنتخنيت ...األقشية الفزائية...السجبلت...الرحف... 

 كل شيء يجعػ إلى الفداد، ما عشجنا إال شخيق واحج أال وىػ :
 تحريغ أبشاءنا مغ الجاخل. 

 أف يكػنػا معشا، أف نمقشيع مبادغ اإلسبلـ، أف نخبييع عمى القيع الفاضمة، 
تحتاج إلى جيج وإلى وقت، لكغ وهللا حيشسا تخػ ابشظ إندانًا جيجًا يجخل عمى قمبظ مغ الدعادة  تخبية األوالد
 ما ال يػصف.

أنا قمت في أمخيكا ىكحا لػ وصمت إلى مشرب وقتيا كاف كميشتػف ككميشتػف وثخوة كأوناسيذ وعمع كإنذتايغ 
إذا كاف ابشو شقيًا، األب يذقى بذقاء ابشو ولع يكغ ابشظ كسا تتسشى فأنت أشقى الشاس ال يسكغ ألب أف يدعج 

 والقخآف يقػؿ: 
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 ﴿َفبَل ُيْخِخَجشَُّكَسا ِمَغ اْلَجشَِّة َفَتْذَقى﴾
 بحدب المغة فتذقيا اثشيغ، القخآف معجد في ببلغتو يعشي شقاء الدوج شقاء حكسي لدوجتو. 

 ﴿َفبَل ُيْخِخَجشَُّكَسا﴾
 ة. وشقاء االبغ في ىحه األياـ شقاء حكسي ألبػي
 لحلظ أبشاءنا ىع الػرقة الخابحة الػحيجة بأيجيشا.

إذا قمت أنا أريج أف أجاىج جاىج في تخبية أوالدؾ ألنيسا السدتقبل، نحغ إذا ربيشا أبشاءنا عمى الرجؽ وعمى 
األمانة وإتقاف العسل يسكغ أف نشترخ عمى أعجائشا، أعجاؤنا بمغػا ىحه القػة بجيج كبيخ، نحغ الجيج الكبيخ 

 ية األوالد ىحا ىػ التحريغ مغ الجاخل، وكل أب مدؤوؿ.تخب
أدخل أبي قبمي ىػ كاف سبب  ورد باألثخ: تقف البشت كي تجخل الشار تقػؿ يا ربي لغ أدخل الشار حتى

 ىحا الفداد الحؼ نخاه بأعيششا. ،  فدادؼ
 البشات أليذ ليغ آباء وأميات وأخػات أيغ ىع ؟ 

تشا أحيانًا الفداد يجخل إلى البيػت البج مغ ضبصو البج مغ أف تقف فشحغ اآلف مجعػوف إلى تحريغ بيػ 
 مػقفًا حازمًا وإال يأتي وقت الشجـ ال يشفع. 

 

: ىل نتخؾ لمذباب حخية اختيار  007الفتػى  -تخبية األوالد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 مدتقبميع؟

 دؤاؿ: ال
 ع بحّج ذاتيع أـ نزغط عمييع كسا يقػؿ ىحا الذاب؟ ىل ندتصيع أف نتخؾ لمذباب أف يختاروا مدتقبمي

 الجػاب : 
أنا مغ أنرار أف يتخؾ األب البشو الحخية، اإلنداف ال يشبغ إال باختراص يحبو، فإذا أجبخه أبػه عمى 
اختراص ال يحبو ال يشبغ، وىحه ثابتة اآلف في التعميع، ويػجج عشجنا ذكاء نطخؼ وذكاء عسمي، وفي أكثخ 

بلب ثبلثة أنػاع، ضعف ذكاء، وذكاء عسمي، وذكاء نطخؼ، الحؼ يسمظ ذكاء عسميًا يحىب إلى الجوؿ الص
السعاىج العسمية، والحؼ يسمظ ذكاء نطخيًا إلى الجامعات والكميات الشطخية، أما نحغ فشجبخ شالبًا بالذيء 

  .الشطخؼ وىػ ميػلو عمسية فشكػف قج أخصأنا بحقو
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عسيج األدب العخبي أراده أبػه قاضيًا لع يفمح في القزاء، وىشاؾ الكثيخ مغ وىحا الكبلـ مػجو إلى اآلباء، 
 الحاالت. يقػؿ سيجنا عمي: " ربػا أبشاءكع وأدبػىع فإنيع خمقػا لدمغ غيخ زمشكع." 

األب في الخسديشات أما االبغ ففي التدعيشات. األب يقجـ خبخاتو البشو ويعصيو األدلة والبخاىيغ والذػاىج، 
 بشو بيامر حخكة، ىحا اليامر ميع ججًا بحيث أف ىحا الفخع يختاره ىػ.ويدسح ال

وأنا لي كمسة في الذاـ أقػليا ألخػانشا الكخاـ: إف أبشاءكع أغمى عشجؼ مشكع، يقػلػف: لساذا؟ أقػؿ: أنتع زبائغ 
وؿ مخة ألتقي مزسػنػف، أما أبشائكع فيشاؾ مغ يخصفيع مشكع، ألف جية تخصفو، االبغ ميع ججًا اآلف، وأنا أ

معكع، وقج التقيت مع آبائكع كثيخًا، وأتسشى أف تكػنػا قخة عيغ آلبائكع، وال تقجـ ألبيظ عسبًل أعطع مغ أف 
 تكػف قخة عيغ لو.
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 الفرل الثالث : حقػؽ اآلباء و األزواج

: ىل يجػز أف تجفع  001الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 لبشت نفقات العبلج لػلجييا مع وجػد اإلخػة ؟ا

 دؤاؿ: ال
ىل يجب عمى السخأة )األخت( أف تجفع ألخييا تكاليف دفغ األب أو األـ وتكاليف دخػليسا لمسذفى وتكاليف 

 العداء مغ شعاـ وشخاب ؟.

 الجػاب:
الجفغ والعبلج تؤخح مغ األصل أف السخأة غيخ مكمفة باإلنفاؽ، إال إذا تصػعت. وال حاجة لبلختبلؼ فشفقات 

 التخكة التي خمفيا الستػفى. 

 

: ىل تعتبخ دعػات  002الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الػالجة عمى ابشيا مدتجابة في حالة اإلجحاؼ الػاضح ؟

 دؤاؿ:ال
ب وضع صحي كاف يعاني إف والجتي متحيدة بذكل كبيخ إلى جانب أخي الحؼ ىػ اصغخ مشي وذلظ بدب

عاما فبل زالت دائسا تقف إلى جانبو في جسيع أمػره  22مشو قي شفػلتو. و اآلف وقج أ صبح يبمغ مغ العسخ 
حتى واف كاف عمى خصا. ولكغ عشجما تتصػر األمػر في مذكمة ما بيشي و بيشو ويكػف ىػ السخصئ فإنيا 

إلى مذاداة كبلمية بيشي و بيشو فإنيا تقف إلى جانبو  تدارع دوما لمػقػؼ إلى جانبو وعشجما يتصػر السػضػع
أيزا ؛ وال تتفيع السػضػع أبجا وتبجأ بالجعاء عمي في عجـ الخزؽ و عجـ التػفيق وعجـ ا لخفاه والبشيغ. 
حاولت شتى الػسائل ألبقى بعيجا عغ أخي السثيخ لمسذاكل دائسا والحؼ يعسج دائسا إلى استغا بتي بحزػر 

  أستصيع في بعس األحياف تحسل ترخفاتو فتحجث السذاكل مججدا و ىكحا.والجتي لكشي ال
الدؤاؿ: ىل تعتبخ دعػات والجتي عمّي مدتجابة في ىحه الحالة؟ وما حكع مدألة رضى أمي أيزا في ىحه 

 الحالة؟ 
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 الجػاب: 
يخ الحؼ أوجبو هللا البج مغ أف تتسيد معاممة األبشاء لػالجييع عغ أؼ معاممة مع إنداف آخخ ,ألف الحق الكب

لمػالجيغ لع يػجبو ألحج.والبج مغ تأدية تمظ الحقػؽ لمػالجيغ وإف كانػا غيخ مشرفيغ في ترخفاتيع مع األبشاء 
,ولتزح السدألة إقخأ معي حجيث عسخ وابغ عباس السخفػعيغ ) ال يقتل والج بػلجه ( ,فخصأ الػالجيغ أو 

ذ لؤلبشاء شيء مغ ذلظ.يبقى عميظ البخ ومحاولة التطمع السؤدب جػرىسا يحاسبيسا عشو هللا تبارؾ وتعالى ولي
لػالجتظ ,فإف نفع وإال لغ يفػتظ بعج البخ خيخ... أما عغ دعاء والجتظ عميظ فمغ يزخؾ إف لع يكغ بحق. 

 واجتشب ما استصعت االحتكاؾ مع أخيظ صاحب السذكبلت ,كسا ادعيت. 

 

: ىل شاعة األب واجبة  003الفتػى  -واألزواج  حقػؽ اآلباء -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 في حاؿ مخالفتو لمذخيعة وما واجبشا نحػه وال سيسا تدوج بػاحجة غيخ أمشا ؟

 دؤاؿ: ال
سشػات استػلى عمى بيت أبيو قبل وفاتو بقميل دوف أف يجفع ثسشو لو مجعيًا أف  5نحغ في مأزؽ مع أبيشا مشح 

سشة بالعسخ، وبعج وفاتو لع يعط حق  100مع العمع أف أباه كاف ما يقارب ألبيو عشجه أمانة بقجر ثسغ البيت، 
 أخػتو مغ السيخاث حتى اآلف.

ومشح أف سكغ ىحا البيت والسرائب تتبلحق عميشا مغ دعاء إخػتو عميشا )هللا ال ييشيظ ال أنت وال وال أوالدؾ( 
 في مػاجيتو خػفًا مغ غزبو عميشا.و بالخغع مغ ذلظ لع يجخؤ أحج مغ أوالده )الستدوجػف والُعّداب( 

سشة!! يخيج الدواج مشيا عمشًا عمسًا أّف أمشا الػحيجة  35مغ عسخىا ترغخه  25واآلف تعخؼ عمى شاّبة في اؿ
 .التي تحجثت معو في شأف البيت فيجيبيا بغزب " أنت ال تفيسيغ " 

مػاجيتشا لو وإغزابو في  فيل في نحغ نعمع أّنو أصبح أعسى البريخة وأّف ما وصل إليو بدبب ماؿ الػرثة
تعالى عميشا ؟؟ وإذا كاف الجػاب نعع فسا  حاؿ حجوث ذلظ ومقاشعتو أؼ اعتخاض شخعي أو غزب مغ هللا

 العسل ؟؟

 الجػاب:
 أواًل ال تدر وازرة وزر أخخػ، فاهلل ال يعاقب السجسػع بحنب فخد.
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َب مشو أف يعيجه إلى أصحابو، فديجنا ال شاعة لسخمػؽ في معرية الخالق، وال غزب لؤلب في حٍق ُشمِ 
سعج قاؿ ألمو وقج قخرت أف تجع الصعاـ حتى يكفخ بسحسج، فقاؿ ليا: يا أمي، لػ أف لظ مائة نفٍذ فخخجت 

 …واحجٍة واحجة ما كفخت بسحسج، فكمي إف شئت أو ال تأكمي 
 الجنيا معخوفا".لكغ "وإف جاىجاؾ عمى أف تذخؾ بي ما ليذ لظ بو عمع فبل تصعيسا وصاحبيسا في 

  أدِّ الحؼ عميظ واشمب مغ هللا الحؼ لظ.
 .الدواج مغ ثانية مباح بذخوط: وىػ العجؿ التاـ ال السصمق في الدكشى والػقت واإلنفاؽ 

 

: ىل ىشالظ سمصة لؤلب  004الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 عمى ابشو في اختياره لمدوجة ؟

 اؿ: دؤ ال
 ىل ىشاؾ سمصة لؤلب عمى ابشو في اختياره لمدوجة.

 وىل مغ دليل، قاؿ لي أحجىع: أنت ومالظ ألبيظ فيل يشجرج ىحا الحجيث في حالة الدواج.
يعشي..ال أريج أف أوجع لظ رأسظ بسذاكل العالع ولكغ أريج أف آخح رأيظ إذا سسحت وىحا ليذ إلداميا 

 :فالسذكمة ليدت مذكمتي. وىي باخترار
ابغ عسي احب شابة في عسخه وأحبتو )اثشاف وعذخوف سشة( وأراد أف يخصبيا لكغ أبػه رفس أف يخصبيا لو 
 وذلظ بجاعي أف ابشو صغيخ كسا يطغ وأنو لع يتقغ صشعتو أيزا كسا يجعي وألمػر تتعمق بالفتاة أيزا.

ج وابغ عسي ىجاه هللا مرخ وىجد األب بأنو لغ يحزخ عخس ابشو ولغ يشقصو ولغ ولْغ ولغ...إذا أصخ الػل
 وسيأخح أبي وزوج عستي لكي يخصبانيا لو.

بخأيظ ىل قخار األب صحيح...بذأف رفزو وتيجيجاتو...أليذ مغ الحكسة أف يجع الػلج يترخؼ كسا 
 يخيج...أـ أف معو الحق في ذلظ.

 ما رأيظ شكخًا سمفًا....... سيجؼ أنت مخيخ في إبجاء الخأؼ أو عجمو.
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 الجػاب: 
والعخؼ والسشصق والدبلمة، بل والبخ، أف ال يتدوج األوالد الحكػر )أما البشت فالػلي شخط في صحة  ألصلا

ميسا كاف سشيا,لمحجيث الرحيح:ال نكاح إال بػلي ( إال بسذػرة الػالجيغ، وإىجار ىحه السذػرة، التي  نكاحيا
حة الدواج وأشخافو، لديصخة اليػػ في الغالب عغ حكسة وتجخبة وبعج نطخ،أو تجاوزىا ليذ في مرم ترجر

والتدخع وقرخ الشطخ عمى قخارات الذباب وترخفاتيع، وفي حاؿ ثبػت التعدف مغ جانب الػالجيغ يسكغ 
 عشيا تجاوزىسا في حاؿ عجـ إمكانية إقشاعيسا.

 

: ىل رضى الػالجيغ  005الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 و عبلقة بالخزؽ والتػفيق بالعسل وىل يجػز مذاركة الػلج العاؽ في عسل ما؟وغزبيع ل

 دؤاؿ: ال
 ىل رضى الػالجيغ وغزبيع لو عبلقة بالخزؽ والتػفيق بالعسل ؟ 

لي أخ عاؽ لػالجيو،وأنا والحسج هلل أعتقج أني بار ليع . وأنا أفكخ في مذاركتو لتأسيذ عسل سػية . فيل مغ 
 سػضػع مغ الشاحية الجيشية ؟ السسكغ نرحي بيحا ال

 الجػاب: 
الشظ أف عقػؽ الػالجيغ مغ كبائخ الحنػب والعياذ باهلل،ولكغ ىل كل محنب يحـخ الخزؽ..؟ ىحا أمخ متخوؾ 
هلل عد وجل وىػ الحؼ )ال يدأؿ عسا يفعل ( فقج يعجل العقػبة،وقج يؤخخىا،وقج يتجاوز عشيا لتػبة أو 

خة يخزقػف،في دنياىع،أكثخ مغ أىل االستقامة والجيغ..! وحجيث )إف حدشات ماحية. وكع مغ عراة بل كف
 الخجل ليحـخ الخزؽ بالحنب يريبو ( ضعيف . 

بقي الدؤاؿ ىل تذارؾ أخاؾ العاؽ..؟ ال...لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص )ال تراحب إال مؤمشا وال يأكل شعامظ إال تقي ( و 
 مة،وعاؽ والجيو عاؽ لكل الشاس . وهللا أعمعالذخاكة عبلقة أوسع وأعسق مغ الرحبة والسؤاك

 الجكتػر دمحم راتب الشابمدي
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 : ماذا افعل إذا عمست أف 006الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 جدءا مغ ماؿ أبي كدبو بالحخاـ؟

 دؤاؿ: ال
 يعيمشي ؟ .ماذا افعل إذا عمست أف جدءا مغ ماؿ أبي كدبو بالحخاـ و ىػ حي و 

 الجػاب: 
 تشاصحو وال تأثع بإنفاقو عميظ بل اإلثع عميو وحجه حتى تدتصيع االستقبلؿ عشو ماليا . 

 

: ماذا أفعل والجي  007الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 اتيامي بالعقجة وأنا أعسل عشجه؟يحخضشي عمى الدنا و 

 دؤاؿ: ال
، واصمي  22مغ العسخ تقخيبا"  أنا شاب وابمغ سشة وانا لجؼ محل اعسل فيو، والحسج هلل اني اصمي وممتـد

دوف معخفة والجؼ ألنو يسشعشي مغ الربلة، فانو يحخضشي عمى الدنا، ومخات عجيجة يكػف لجيشا ضيػؼ 
ال ييتع ويقػؿ اماميع )عشجما كشت في عسخه كشت مسارس لمجشذ حػالي الف مخة بيشسا ابشي بسعشى معقج 

بيحه االشياء( واف حالة والجؼ السادية جيجة و ميدػرة وانا اعير في لبشاف بمج والعياذ باهلل فدق والدنا مشتذخ 
في كل مكاف، فعشجما اصمي في السدجج مغ الشادر اف ارػ شباف يرمػف، واتسشى اف اتعخؼ الى اصجقاء 

ذو ممتـد او حتى يرمي، وانا احب اف اتدوج ممتدمػف ولكغ لع اصادؼ حتى اآلف شاب في السحيط الحؼ اعي
الف الدواج يبعجني عغ كل حخاـ ولكغ وضع السادؼ لعسمي ال يدسح لي بالدواج، واف ابي يخفس رفزا" 
قاشعا" فكخة الدواج فيػ بشطخه يجب عمّي اف اصاحب وازني واف اعير شبابي وانو مغ الباكخ اف اتدوج، وانو 

ششي الني آكل في بيتشا، ويقػؿ دائسا" المي انو يجب عمّي انا اف اصخؼ عميو، يخاؼ عمى مالو كثيخا" فانو يس
وىػ يعمع اف وضع عسمي غيخ جّيج بيشسا ىػ وضعو ميدػرا" ججا" فانو يأخح فائجة عمى امػالو حػالي 

$،عشجما اعػد ليبل" مغ عسمي أصبحت احذ نفدي عالة عميو فبشطخه انو ىػ الحؼ يعيذشي واناـ في 3000
 و، فاتسشى مغ حزختظ اف تقخأ وضعي وتشرحشي بسا ىػ خيخ لجيشي ولي، وشكخ" جديبل". بيت
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 الجػاب: 
حاوؿ تصػيخ عسمظ، وتحديغ دخمظ تسييجا لبلستقبلؿ عغ والجؾ، وتأسيذ حياتظ الخاصة وفق التدامظ، 

 وهللا يتػالؾ. 

 

: ماذا أفعل أمي وأبي  008الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 وإرضاء أحجىسا يعشي غزب اآلخخ؟ متصمقيغ وكل مشيسا قج تدوج

 دؤاؿ: ال
أمي وأبي متصمقيغ مشح عذخ سشػات وأنا اآلف في العذخيغ مغ عسخؼ والسذكمة تكسغ في أف إرضاء أمي 

ا هللا قبل تؤدؼ إلى غزب أبي وإرضاء أبي تؤدؼ إلى غزب أمي. أنا أريج أف أحطى بخضاىسا معا و بخض
 كل شيء عمسا بأف كل مشيسا قج تدوج.

 الجػاب: 
 البج مغ إرضائيسا معا ، واألمخ يحتاج إلى حكسة ومجاراة. 

 

: ىل السذاعخ الخارجية  009الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الخجاع واإلثع والعق؟مغ الكحب و اتجاه الػالجيغ السغايخة لمسذاعخ الجاخمية فييا نػع 

 دؤاؿ: ال
تدوج أبي مغ امخأة مغ بمج عخبي مجاور كاف نتيجة  –لغ أشيل عميكع  –عاـ  28أنا فتاة أبمغ مغ العسخ 

الدواج إنجابي و بعج أف كاف عسخؼ عاـ تخكت أمي البمج و عادت إلى بمجىا بعج أف انفرمت عغ والجؼ أما 
أبجًا ال مدؤولية مادية و ال تخبػية و ال حتى عاشفية و ىػ شبعًا  والجؼ فيػػ ال يذعخ بأؼ مدؤولية اتجاىي

تدوج و انذغل بحياتو الججيجة و ذلظ مشح زمغ و أوكل تخبيتي إلى أحج األقارب فشذأت الحسج عمى أحدغ 
 .حاؿ ) عمى شخع هللا و سشة رسػؿ هللا ( 
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مذكمتي ىي أنا ال استصيع التػدد ، التراؿا بادرت أنا بالدؤاؿ أو احتى أمي ال تدأؿ عشي أبجًا إال إذا أن
ألمي و أبي أبجًا أبجًا و أؼ كبلـ لصيف أتػجو بو إلييسا يكػف بسحس تكمف و أشعخ باحتقار خفي اتجاىيسا 
عمسًا أني أمزيت حياتي و لع أشعخ أف لي أب و أـ بل عمى العكذ تسامًا كانا دائسًا و ما زاال مرجر 

 ظ و ماذا أفعل ؟.مذاكل لي فيل أنا عاقة في ذل

 الجػاب: 
البج مغ التعامل الذخعي مع والجيظ ولػ كاف مخالفا لسا في قمبظ، فإنظ تؤجخيغ عمى الفعل وعمى مغالبة 

 نفدظ وىػاؾ بخا لػالجيظ وشاعة هلل...

 

: والجي رجل كبيخ وفي  010الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 سات الكفخ ماذا عمي فعمو اتجاه؟خخج عغ شػره فيتمفع بكمبعس األحياف ي

 دؤاؿ: ال
أنا شاب ووالجؼ رجل كفيف البرخ يبمغ مغ العسخ عتى يحفع القخاف الكخيع أصيب بسخض في ركبتيو في 
بعس األحياف يذتج عميو السخض فيدب الحات اإلليية ثع بعس لحطات تجج الػالج جالذ يقخأ القخآف أو 

 70ظ تذعخ أف ذالظ المفع خارج عغ الػعي مع العمع أف عقل الػالج سميع ججا" وعسخ الػالج يرمى مسا يجعم
 عاـ لكع مشا جديل الذكخ.

 الجػاب: 
 إذا كاف قج اختمط في عقمو فبلشيء عميو، وإال فتجب مشاصحتو بأسمػب حكيع. 
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الجي رجل صعب ، : و  011الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 صعب أرجػ الشريحة لي ولػالجتي ؟التعامل معو 

 دؤاؿ: ال
كشت مدبقا مشح حػالي ثبلثة أسابيع تقخيبا قج أرسمت لكع فتػػ فييا سؤاليغ ولع يأت الخد حتى اآلف؟؟؟؟ واآلف 
ي عشجؼ مذكمة أشمب مغ فزيمتكع الشريحة وىي أف أبي ىجاه هللا أخبلقو سيئة ججا وخرػصا مع والجت
فكمسا فعل أحج مشا أنا أو أخػتي أو والجتي أمخ ما انياؿ عميو بالمـػ وبالتػبيخ وال يكاد يدكت ويخيج أف تشفح 
أوامخه فقط ميسا كانت وأف تتبع نرائحو وإف كاف يتكمع بذيء ويفعل شيء آخخ فسثبل يأمخ بالتقػػ وىػ بعيج 

عج عشيا وأحيانا يصمب مشظ شيء فإذا ما وججؾ نفحتو عغ التقػػ... يتكمع بأخبلقيات اإلسبلـ وىػ بعيج كل الب
وأعجبظ يغيخ رأيو ويبجأ يمػمظ عمى أشياء تافية حتى إف الحاؿ وصل بو إلى ) ما أريكع إال ما أرػ ( يتجخل 
في شؤوف السصبخ كثيخا.. فسشح أياـ جاء كعادتو وارتفع صػتو عمى والجتي لدبب تافو حتى أنو نصق بكمسة 

كثيخا أماـ أوالدىا فكمستو أنا بأف إىانتيا إىانة لشا جسيعا وانو بترخفو سيخدخ كل مغ حػلو وإلى الكفخ وأىانيا 
اآلف وأنا أحاوؿ اجتشابو وعجـ االحتكاؾ بو كثيخا لئبل يحجث أؼ إشكاؿ وليذعخ بخصئو واكتذفت أنو مشدعج 

 مشي , فيل أنا عاؽ ؟؟ وماذا تذيخوف عمي وعمى والجتي أف نفعل ؟

  الجػاب:
 عميكع بالربخ وحل مذكبلتكع بالحكسة واالستعانة ببعس السقخبيغ ألبيظ.

 

: ما حكع الذخع في  012الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 لبيع لتػزيع الحرز عمى الػرثة ؟إجبار األـ عمى ا

 دؤاؿ: ال
رثة مع العمع أف البيت باسع والجؼ ما ىػ حكع الذخع في تػفي والجؼ مشح فتخة وتخفس والجتي بيع البيت والسػا

 ذلظ وىل يجػز أف اجبخىا عمى البيع ألخح وتػزيع الحرز حدب الذخع أـ نربخ ؟ 
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 الجػاب: 
 مدايخة األـ تسييجا إلقشاعيا واالستعانة بسغ ىػ قخيب مشيا خيخ أسمػب لحل السذكمة. 

 

سخيزة : ما حق األـ ال 013الفتػى  -واألزواج  حقػؽ اآلباء -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 عمى ولجىا في حاؿ وفاتيا؟

 دؤاؿ: ال
ما حق االـ السخيزة عمى ولجىا وفي حاؿ وفاتيا ماذا عمى ولجىا الحؼ يخيج البخ بيا القرى حج وىل اقامة 

واكخاميا واف يتكفل بيت العداء وخجمة السعديغ مغ البخ بالػالجة انا انػؼ اف افعل كل شيء فيو بخ لػالجتي 
 .اخػتي ببيت العداء فيل ىحا صحيح اـ ال 

 الجػاب: 
ليذ بيت العداء مغ بخ الػالجة بعج مػتيا، ولكغ صمة مغ كانت تحب وإنفاذ عيجىا واالستغفار ليا والترجؽ 

 عشيا ىػ البخ. 

 

متابعة : زوجي يخفس  014الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 يل عمي تخؾ الجراسة والخزػع لو؟دراستي ف

 دؤاؿ: ال
شاعة الدوج واجبة ولكغ ىشاؾ أمػر يكػف الحق معي فييا كستابعة التعميع العالي ولكغ زوجي يخفس فيل 

 .عمي تخؾ الجراسة؟ والخزػع لمدوج 

 الجػاب: 
 نعع فحلظ مغ حقو. 
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: زوجي ال يدسح لي  015الفتػى  -ج حقػؽ اآلباء واألزوا -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 بحزػر مجالذ العمع ، ماذا أفعل؟

 دؤاؿ: ال
 زوجي ال يدسح لي بحزػر مجالذ العمع، ماذا أفعل؟ 

 الجػاب: 
 أشيعي زوجظ. واستفيجؼ مغ األشخشة واألقخاص إف كشت جادة في الحخص عمى العمع. 

 

عمي استئحاف  : ىل يجب 016الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 زوجي بربلة الشفل؟

 دؤاؿ:ال
أنا مقرخة في قياـ الميل، ولكشي أحاوؿ جيجؼ، والفكخة ىي أف زوجي يحب أف أناـ قخبو، وىكحا أقع في حيخة 
مغ أمخؼ، ىل أناـ قخبو في الميل ؟ أـ أصمي هلل عد وجل، السيسا أني ضعيفة، فأجج صعػبة في أف أناـ 

 ثع أنيس وادع هللا لي ولدوجي أف يحببشا هللا في قياـ الميل.. قميبل 
  سؤاؿ آخخ: 

 أعاني مغ شيء مغ العجب والكبخ، فسا دوائي ؟ 

 الجػاب: 
 صبلة الشافمة لمسخأة ال تكػف إال بخضا الدوج ويسكغ التفاىع معو حػؿ ذلظ. 

 وعبلج ما شكػت مشو أف تغالبي نفدظ وتتخكي ذلظ. 
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: امخأة تخيج أف تحىب  017الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -خبلؽ والتدكية األ -الفتاوى 
 ا أف تحىب وقج قصعت تحكخة الحج؟إلى الحج وفجأة تػفي زوجيا فيل يجػز لي

 دؤاؿ: ال
امخأة تخيج أف تحىب إلى الحج ومعيا محـخ غيخ زوجيا وفجأة تػفي زوجيا فيل يجػز أف تحىب وقج قصعت 

 تحكخة الحج ؟.

 لجػاب: ا
السخأة التي أزمعت عمى أف تحج بيت هللا الحخاـ وبعج إنجاز كل اإلجخاءات تػفي زوجيا ، عمييا أف تمغي 
الحج وتجخل في العجة ، وأف الفقياء يؤكجوف أف نيتيا األكيجة في حج بيت هللا الحخاـ يؤىميا ألف تشاؿ أجخة 

 لشية تكتب ليا بيا حجة كاممة لكساؿ الشية.حجة تامة تامة تامة ألف األداء قج يعتخيو الشقز لكغ ا

 

: لي زوجتيغ اشتخيت لمثانية  018الفتػػ  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوػ 
 بيحا وضسيخؼ يعحبشي ماذا أفعل؟ بيت ولع اتسكغ مغ شخاء بيت لؤلولى وىي راضي

 دؤاؿ: ال
أشتخؼ لؤلولى أيزًا، لكغ لع أستصع بدبب ارتفاع األسعار أنا لي زوجتيغ، اشتخيت بيت لمثانية، عمى أف 

السفاجئ، فاشتخت زوجتي األولى عمى حدابيا الخاص بيتًا ندكغ فيو حاليًا، الدوجة األولى مػافقة عمى أف 
اشتخت بيتًا عمى نفقتيا، لكشي أخاؼ كثيخًا أنشي لع استصع العجؿ بيشيغ بيحه الشاحية، حيث تدكغ األولى 

 تدكغ الثانية ببيتي. ببيتيا و 
لػ بعت بيت الدوجة الثانية الحؼ أممكو ألشتخؼ بيتيغ الشتخيت بيتيغ صغيخيغ، ليذ كالحؼ اسكشيسا اآلف. 
فاقتخحت عمييا أف أدفع ليا أجخ بيت صغيخ كالحؼ كشت سأشتخيو لػ بعت ذلظ البيت فػافقت. ىل ىحا 

يجار البيت الحؼ أسكشو معيا فعبًل و ىػ يداوؼ في حاؿ دفع االيجار يجب عمي دفع ا -مقبػؿ شخعًا أـ: 
أـ يجب أف ابيع البيت الحؼ أممكو و أشتخؼ بيتيغ عمى حدابي؟ و ىشا ربسا ال تقبل  -ضعف مبمغ االيجار؟ 

 .األولى أف تدكغ فيو ألنيا تسمظ بيتًا أفزل بكثيخ؟ بانتطار ردكع و جداكع هللا كل خيخ
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 الجػاب: 
ا في البيت واقتشعت بإمكانيتظ السالية عغ رضا وشيب خاشخ فبل داعي لمقمق، وانػ إذا تشازلت السخأة عغ حقي

 صادقا أف تذتخؼ ليا البيت متى أمكشظ ذلظ. 

 

ما حق أبي عمي في :  019الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 مدألة الدواج ؟

 دؤاؿ: ال
سشػات تكػف أخت امخأة خالي الستػفي اترمت  6شت اسكغ فمدصيغ مشح أريج الدواج مغ فتاة في األردف وك

بيا ىاتفيا بشاء عمى رغبة أمي في التحجث مع ابغ أخييا وتكمست معيا أنا و تكمست معي)فاشسة(أخت امخأة 
خالي فأعجبشي كبلميا ووعجتيا بالدواج وبعج شيخيغ مغ الكبلـ ذىبت إلى أختيا التي تدكغ بجػارنا وشمبت 

أرػ سػرة فاشسة فخايتيا بالرػرة وأنا ال اممظ اليػية الفمدصيشية بعج أف أكسمت دراستي الجامعية رجعت أف 
إلى األردف دوف عمع أبي ألنو لػ عمع سيسشعشي مغ الحىاب ===فغزب مشي ==== واتيسشي باني أريج 

قة فأحببتيا وبعج سؤالي الدواج مغ امخأة خالي وىحا ليذ صحيح فحىبت لخؤية فاشسة وإذا ىي مؤدبة و خمػ 
عشيا كمست عسي ليتكمع مع أبي فقاؿ عسي ال مانع لجؼ لكغ بعج رضا أبي فكمع أبي فقاؿ وهللا لغ تأخحىا ما 
دمت حيا == وأنا إذا لع أخحىا أخذى الػقػع في محاـر هللا، أبي متدوج مغ اثشتيغ =أمي وأخخػ= يخيجني أف 

سشة ال يبيت في بيتشا ويحب أوالده  13وانو قج ىجخ أمي مشح  أتدوج مغ أقارب امخأتو فخفزت و ألح عمي
مغ السخأة الثانية أكثخ مشا ومع ذلظ وهللا نصيعو = تدوج أخػتي الحيغ يرغخوني )أخػتي مغ أمي( واتيع أبي 
أـ الفتاة التي أريجىا بأنيا قج عسمت لي حجابا لحلظ ذىبت إلى األردف وأثاروا كبلما يديء إلى شخؼ الفتاة 

أنا محتار في ىحا األب أذا أشعتو أخذى  --ومع ذلظ عاىجتيا باف ال أتخمى عشيا أبجا ألنيا تحبشي في هللا 
الحخاـ يبلحقشي واف تدوجتيا يغزب = وأباىا رجل ذا خمق و يقجر األمػر لكغ ال يدوجشي إال بحزػر أبي 

 سشة اجبشي باهلل عميظ ؟. 26مع أني بالغ عاقل راشج عسخؼ 
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  الجػاب:
ما أنرح أحجا بدواج خبلؼ رغبة األىل وبخاصة الػالجاف، وقشػات التفاىع عجيجة، وأف يعيغ الخجل امخأة 
يتػىع أف ال يػجج سػاىا في الػجػد، وأف عجـ الدواج بيا كارثة عاشفية واجتساعية، وىع يجب التخمز 

اة مبشية عمى السػازنة بيغ السرالح مشو...واتقاء الحخاـ ليذ مختبصا بامخأة بعيشيا. كل أمػرنا في ىحه الحي
 والسفاسج، والحكسة تطيخ في مجػ نجاح اإلنداف في ىحه السػازنة. 

 

: ىل يجب استئحاف  020الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 مع العمع أنو ىاجخني مشح سشيغ ؟زوجي لذخاء بعس حاجياتي السشدلية 

 دؤاؿ: ال
سشة , وىػ يتغاضى  25سشة وىػ متدوج بامخأة أخخػ مشح  65سشة , وزوجي عسخه  45أة متدوجة مشح أنا امخ 

عغ حقػقي تجريجيًا, ومغ مجة عذخ سشػات ىجخني ولع يعج يدوروني في بيتي, وىػ مدتقخ عشج الدوجة 
سػػ مرخوفي  األخخػ, التي تدكغ في الصابق األوؿ مغ البيت, وأنا في الصابق الثاني, وال يرمشي مشو

الذيخؼ مع ابغ ضختي. وىػ ال يعجؿ وال يؤدؼ حقػقي الدوجية. أوالدؼ متدوجيغ ويدكشػف خارج السشدؿ. و 
أنا أضصخ أف أحزخ أغخاض البيت , وأف أحزخ مجالذ العمع وحفع القخآف, فيل يجب أف أخج أذنو عشج 

 ا أفعل؟ أرجػ مشظ الفتػػ و السذػرة ,خخوجي مغ البيت,عمسًا أنو يتعحر ذلظ أحيانًا؟ وفي حاؿ رفس, فساذ

 الجػاب: 
ماداـ زوجا فبلبج مغ استذارتو لمخخوج وإف قرخ في واجباتو ولع يقع بالعجؿ بيشظ وبيغ ضختظ وسكػتظ عغ 

 حقػقظ ال يجػز، واستعيشي ببعس السقخبيغ ليقشعػا زوجظ أنو مخصيء ومجحف. 
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 : ىل يجػز التػاصل مع 021الفتػى  -ألزواج حقػؽ اآلباء وا -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 صجيقات لي دوف عمع زوجي بحلظ ؟

 دؤاؿ: ال
تخاجعت إيسانيًا عشج ابتعادؼ عغ الرحبة الرالحة وأخػتي وأحبتي في هللا بدبب زوجي الحؼ مشعشي مغ 

مغ السدجج التػاصل معيع بعج زواجشا عمسا انو لع يعارض أياـ خصػبتشا حتى انو كاف يشتطخني حتى أعػد 
مع صجيقاتي أثشاء قيامشا بإعساؿ تسثيمية في السدجج كشػع مغ الجعػة وكاف ال يعارض ذلظ فيل يجػز لي 
االتراؿ بيع مغ وراءه عمسا أنشي بالغخبة وبعيجة عشيع والتػاصل يكػف عبخ االنتخنت وال اممظ صجيقات 

 مثميع في ىحا البمج األوربي ؟ .

 الجػاب: 
 زوجظ . وال يجػز ترخفظ دوف عمسو .  البج مغ التفاىع مع

 

: أعاني مغ فذل في  022الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 لظ وكيف الدبيل لمخخوج مغ ذلظ ؟حياتي ىل دعاء والجتي عمي بعجـ التػفيق لو عبلقة بح

 دؤاؿ: ال
قة بجعاء والجتي عمي فقج كانت ) مع العمع أنيا أعاني مغ فذل في حياتي برفة عامة ىل ذلظ يكػف لو عبل

 اآلف متػفاة( تجعي عمي بعجـ التػفيق في أؼ شخيق اسمكاىا فقج كانت تقػؿ لي دائسا: 
هللا يجعمظ عسخؾ ما تمحق البشائجميغ... وكاف ذلظ أحيانا وىي في مربلىا فاف كاف فذمي سببو ىحا 

 الجعاء..فكيف السخخج ؟.

 الجػاب: 
 عققت أمظ فتب إلى هللا، وإال فمغ يزخؾ دعاؤىا إف كاف المبخر لو.  إف كشت قج
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: والجتي تػفيت وىي  023الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ستصيع أف أرضييا ؟ليدت راضية عشي تسامًا وأنا أعمع بيحا الذيء فكيف ا

 دؤاؿ: ال
 لع أوفق بذيء مغ حياتي، السريبة وراء األخخػ ؟ ! مغ العسخ وإلى اآلف  26أنا شاب في 

 الخجاء ببعس الشرح لي... أنا نػيت الربلة أف شاء هللا لي سؤاؿ سيجؼ:
 .والجتي تػفيت وىي ليدت راضية عشي تساما وأنا اعمع بيحا الذيء فكيف استصيع أف أرضييا

 اآلف الدؤاؿ الثاني:
مغ يداعجوني فقط ولكغ إلى اآلف لع استصيع تػفيخ البلـز  أنا لي أربع سشػات مختبط بفتاة خاشبيا وىع

لمدواج فأرجػ اإلرشاد باهلل عميكع حتى استصيع تجاوز ىحه السحغ وكيف أعػض ىحه الفتاة عغ كل ىحا 
 العحاب التي القتو معي ولكغ ليذ بالساؿ ألنو غيخ مػجػد أرجػ الشرح ؟.

 الجػاب: 
 ب. أما أمػرؾ مع خصيبتظ فتحل بالتفاىع بيشكسا. تب مغ عقػقظ أمظ فإنو مغ كبائخ الحنػ 

 

: ىل يحق لػالجي مشع  024الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 بحبي وتعمقي بو أرجػ الشريحة ؟ الدواج لسجخد أنو لع يحبو ىػ ووالجتي وأخػتي رغع عمسيع

 دؤاؿ: ال
مذكمتي التي سأوردىا بإيجاز إف شاء هللا مشح حػالي سشة تعخفت  أود مغ حزختظ أف أعخؼ رأؼ الجيغ في

عمى شاب متجيغ محتـخ يحسل درجة الساجدتيخ في الذخيعة وناقذتو في بعس األمػر، ونتيجة مشاقذتشا 
العمسية أعجب بي وتقجـ لخصبتي مغ والجؼ مباشخة، لع يػافق حيشيا والجؼ بحجة أنو ال يسمظ بيتًا وعسبًل 

لكشي وججت فيو زوجًا صالحًا فػعجني والجؼ أنو عشجما يؤمغ ىحه األمػر يتقجـ مخة أخخػ وسيػافق ثابتًا، و 
حيشيا، وفعبًل قاـ الذاب بكل جيجه بتأميغ العسل الثابت والسشدؿ نتيجة إليسانو بأني خيخ مغ يكػف زوجة لو، 

يشو وخمقو، ومع ذلظ ضل والجؼ وتقجـ ىحا الذيخ لػالجؼ مخة أخخػ سأؿ والجؼ الشاس مغ حػلو فأشادوا بج
 .معارضًا ىحه السخة بحجة عجـ التكافؤ االجتساعي 
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عمسًا أنو مغ عائمة متجيشة ذات سسعة حدشة وعمل والجؼ الخفس بأف ىحا الذاب لغ يؤمغ مدتقبمي وأنو 
وخمقو  سيأتيشيشي مغ ىػ أفزل، لكشي نتيجة إيساني بحجيث الخسػؿ عميو الدبلـ "إذا أتاكع مغ تخضػف ديشو

فدوجػه.." شمبت مغ والجؼ السػافقة ألني وججت فيو الخجل السشاسب، وافق والجؼ بسزس ووالجتي معارضة 
تسامًا، ومع ذلظ تست الخصبة ولبدشا السحابذ، ولكشي فػجئت بأف والجؼ في نفذ يـػ الخصبة يصمب مغ 

ؼ حبشا لبعزشا وتعمقشا ببعزشا، الذاب فدخ الخصػبة ألف والجتي وأخػتي الحكػر معارضيغ، متجاىبًل والج
خاصة أنشا وججنا أنو ال يػجج في الذخع ما يحػؿ دوف إتساـ الدواج، لحا أرجػكع أف تجلػني عسا أفعل، فقج 
تعمقت بالذاب وال يػجج في ديشو وأخبلقو ما يعيبو، وال أستصيع التخمي عشو، فيل يحق لػالجؼ مشع الدواج 

خػتي رغع عمسيع بحبي وتعمقي بو ؟ أرجػكع أفتػني بع أفعل ؟ فقج أضحيت لسجخد أنو لع يحبو ىػ ووالجتي وأ
خائفة مغ أف يترخؼ والجؼ بسا يحػؿ دوف إتساـ زواجشا بجعػػ الخػؼ عمى مرمحتي وأنو سيأتيشي مغ ىػ 
 أفزل.. بانتطار ردكع الكخيع بفارغ الربخ وإف كاف ىشاؾ إمكانية لمتػاصل عبخ الياتف فإني سأكػف مستشة.

 لجػاب: ا
 ال بج مغ إقشاع والجؾ بحلظ، واستعيشي بػسصاء مغ السقخبيغ ألبيظ...وال تفكخؼ بحل يتجاوز أىمظ. 

 

: والجتي تصمب الساؿ  025الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ية ونحغ بحاجة إليو ماذا نفعل ؟مشي أنا وأخػتي ألشياء تاف

 دؤاؿ: ال
ى والجتي أنا وأخػتي وىي تصمب الساؿ مشا لذئ ثع تشفقو عمى أمػر تافية ونحغ بحاجة إليو ماذا نشفق عم

 نفعل وحتى أنيا تصمب الساؿ لشفذ الذئ مشا جسيعا وتقػؿ بأنيا لع تأخح مغ اآلخخ. 

 الجػاب:
ال مانع مغ لفت البج مغ إعصائيا كدبا لبخىا...وال تحاسب الػالجة كسا تحاسب الدوجة واألخت والػلج...! و 

 نطخىا بمباقة متشاىية لبعس ما ال يشبغي. 
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ـ : ىل تأثع الدوجة بعج 026الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 مداعجتيا لدوجيا في السرخوؼ ؟

 دؤاؿ: ال
فخ ليا سكغ وأصبح زوجو ساعجت زوجيا مشح بجاية حياتيع الدوجية وبعج عذخيغ سشو زواج لع يدتصع أف يػ 

بشات وولج وخػاتيا يداعجونيا حتى أف الديارة التي معيا اشتخاىا ليا أخػىا وىحا الدوج مدخؼ وىػ 3لجييا 
اآلف يصمب مشيا أف تعصيو مغ ماليا الحؼ ىػ أصبًل مداعجه ليا مغ أخػاىا وىي تخفس أف تعصيو مشو فيل 

الػكيل وىي مغ قبل ستة أشيخ ساعجتو ماديا ولع تخفس تأثع خاصة انو يقػؿ ليا لسا تخفس حدبي هللا ونعع 
 بذ اآلف ىي تخفس أف تعصيو فيل تأثع ؟ . 

 الجػاب: 
في مثل ىحه الحاؿ نشرح الدوجيغ بالعسل عمى إصبلح أصل السذكمة، وىي فقجاف التفاىع بيغ الدوجيغ 

أثع...؟ وإذا ساد التفاىع بيغ وعجـ قياـ السػدة والخحسة بيشيسا ...والسذكمة ليدت تعصي أـ التعصي وىل ت
 .تعاوف ومغ يبادر اآلخخ بالسداعجةالدوجيغ حمت كثيخ مغ السذكبلت القائسة، وعشجىا يتدابق الدوجاف في ال

 

: امخأة تدوجت ضغ مشيا  027الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 حل ؟فخ ثع تفاجئت بعػدتو فسا البسػت زوجيا السدا

 دؤاؿ: ال
إذا سافخ الدوج وتخؾ زوجتو وبعج فتخة تدوجت الدوجة ضشا بػفاة زوجيا ثع تفاجئت بعػدة زوجيا األوؿ، فسا 

 الحل ؟ 

 الجػاب: 
 تخيخ بيغ الدوجيغ. 
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: امخأة زوجيا ال يرمي  028الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
الحاجة ويدب الحات اإلليية وىي تػفخ مغ مرخوؼ البيت ماؿ لػقت وال يرـػ ويذخب الخسخ 

 دوف عمسو فيل ىحا يجػز ؟

 دؤاؿ: ال
امخأة زوجيا ال يرمي وال يرـػ ويذخب الخسخ ويدب الحات اإلليية وىي تػفخ مغ مرخوؼ البيت ماؿ 

 لػقت الحاجة دوف عسمو فيل ىحا يجػز ؟.

 الجػاب:
 ىا عشجه ماداـ عمى ىحه الحاؿ...! ىحا يجػز، وقبل ىحا ال يجػز بقاؤ 

 

: لي والجيغ تجاوزا  029الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
الساؿ جائد لي  الدتيغ مغ العسخ وىع بحاجة لمخعاية ولكشي فقيخ الحاؿ ىل الدفخ بقرج تأميغ

 في ىحه الحالة ؟

 دؤاؿ: ال
غ الساؿ بقرج زيادة الجخل وتحقيق متصمبات عائمتي والدواج وشخاء بيت ىل الدفخ بقرج شمب الخزؽ وتأمي

جائد لي عمسا أف لي والجيغ تجاوزا الدتيغ مغ العسخ وفي ىحه الدغ تكثخ األمخاض وىع بحاجة لمخعاية 
ولجؼ أخػة اصغخ مشي ولكغ مذغػليغ بجراستيع وعشجؼ أخػات في سغ الدواج أؼ أف العائمة بحاجة لسغ 

ىا ولكشي فقيخ الحاؿ ودخمي في ىحه الببلد محجود رغع أني ميشجس ولكغ وضعي ىحا يفخض عمى يديخ أمخ 
 أف ال اعسل بأكثخ مغ وضيفة لخعاية العائمة .

 الجػاب: 
بقاؤؾ إلى جانب والجيظ ىػ الػاجب، ولعمظ تخزؽ بيسا، والخسػؿ قاؿ لسغ جاء يجاىج معو ) أحي والجاؾ ؟ 

 ( . قاؿ نعع، قاؿ ففييسا فجاىج 
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: أنا امخأة قزيت مع  030الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
( سشة , فيل عمي إثع إذا بقيت فقط برفة خادمة 60( سشة و اآلف تدوج و عسخه )37زوجي )

 لمبيت و األوالد ولو ؟

 دؤاؿ: ال
سشة , فيل عمي إثع إذا بقيت فقط برفة ( 60( سشة و اآلف تدوج و عسخه )37أنا امخأة قزيت مع زوجي )
 خادمة لمبيت و األوالد ولو ؟...

 الجػاب:
 إف لع يكغ شمقظ تعيذيغ معو زوجة ثانية بكافة حقػؽ الدوجة. 

 

: زوجي يصمبشي كل يـػ  031الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
مخأة ثانية فخفس فساذا لظ وشمبت مشو الدواج بالمسعاشخة الدوجية وأنا ليذ عشجي رغبة بح

 تشرحشي ؟

 دؤاؿ: ال
سشة وشػؿ تمظ الفتخة وأنا إنذاء هللا كشت الدوجة الرالحة وال يأمخني زوجي بذيء  32أنا سيجة متدوجة مشح 

إال وكشت انفحه لكغ في الفتخة األخيخة بعج أف أصبحت بدغ اليأس مشح ثبلث سشػات وزوجي يخيجني أف 
خه دائسا ) يػميا( وأنا أصبحت كبيخة عمى ىحه األمػر وقج قمت لو أف ليذ بإمكاني أف أعاشخه إال مخة في أعاش

األسػبػع وقج ضيخت بعس السذػاكل إثخ ذلظ فقمت لو أف يتدوج فمع يقبل فخذػيت أف أكػف عمى خصأ فساذا 
 تشرحشي ؟.

 الجػاب:
، ولكشظ إذا وقع لغ تربخؼ عميو...أف تحاولي مدايخة خيخ مغ ذلظ الحل الحؼ تخيشو في البجاية ىيشا عميظ
 زوجظ قجر اإلمكاف، وإف كشت لدت راغبة...
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وهللا أقاـ خمقو عمى ىحا، وىػ أحكع الحاكسيغ، في أف جعل السخأة تسخ بدغ اليأس وىي الزالت زوجة، 
أف السخأة التي يئدت مغ والزالت محل استستاع زوجيا بيا، ولع تأت في القخآف وال في الدشة أية إشارة إلى 

السحيس، تشتيي وضيفتيا الجشدية مع زوجيا...وفي الغالب فإف ىحا الذعػر سببو نفدي وقج ذكخت شيئا مغ 
 .ذلظ في قػلظ ) كبخت عمى ىحا ( 

الأريج أف تترػرؼ أني أدافع عغ وجية نطخ الحكػرة، ولكغ، مخة أخخػ أقػؿ، أؼ حل ميسا كانت صعػبتو 
تقتخحيشو عمى زوجظ، والحؼ تحدبيشو ىيشا نطخيا، لكشظ ستشجميغ عميو فعميا واستعيشي  خيخ مغ الحل الحؼ

بعج هللا بخبخة وتجارب مغ سبقظ في ىحه التجخبة...والبج مغ كمسة أوجييا إلى كل زوج وىي مخاعاة واقع 
 ف أكبخ السذكبلت. الدوجة جدجيا ونفديا في ىحه الفتخة الحخجة مغ حياتيا األنثػية، والتفاىع والتعاوف يحبل

 

: أريج الخجػع إلى زوجي  032الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 لكغ أخاؼ أف أغزب أبي ماذا أفعل ؟

 دؤاؿ: ال
س قست بخمع زوجي وتشازلي عغ كامل حقػقي بدبب مذاكمو مع أبي وعسمو  4أنا امخأة عشجؼ شفل عسخه 
نشي مقيسة خارج الببلد ورحل بو إلى سػريا وأنا في حيخة مغ أمخؼ ألنشي لع أكغ أدرؼ وأخح زوجي الصفل أل

بأف شفمي كاف مغ حق زوجي وأنا بيغ ناريغ ألنشي اريج العػدة إلى زوجي ولكغ سيكمفشي ذلظ غزب أبي 
 وعجـ رضاه فساذا أفعل في مذكمتي ؟. 

 الجػاب:
 فحق الدوج أعطع حق عمى السخأة. إف كاف زوجظ جيجًا فعػدؼ إليو وإلى شفمظ فػراً 
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: ما السقرػد بزخبة  033الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  –األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الدوجة ىل شج شعخىا يعج ضخبًا....؟

 الدؤاؿ: 
 ما السقرػد بزخبة الدوجة ىل شج شعخىا يعج ضخب ؟
 ومشعيا مغ التحخؾ يعج أذػ وضخب أما ال ؟وىل تثبيتيا ومدكيا مغ يجييا ورقبتيا بصخيقة قاسية 

 وىل يجػز لدوج متجيغ أف يفعل بدوجتو ىكحا ألنو يعتقج أنيا غمصانو بسػضػع ما؟
 أرجػ اإلجابة وإعصاء األدلة بالتفريل .

 الجػاب: 
 ما ذكخ مغ أنػاع الزخب غيخ جائد. 

عع واليجخ في السزاجع، أما نػع مبخر الزخب ىػ الشذػز أؼ الخخوج عغ شاعة الدوج وعجـ االنتفاع بالػ 
الزخب فيػ ضخب غيخ مبخح ومؤلع عخفًا يتجشب فيو الػجو والبصغ وكل مكاف يخذى عمييا مشو حتى قاؿ 

 السالكية وبعس الذافعية والحشابمة يؤدبيا بالزخب بالدػاؾ ونحػه.

 

ج شاعة : ىل لمػال 034الفتػى  -حقػؽ اآلباء واألزواج  –األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 باألمػر الذخعية مثل الحجاب؟

 دؤاؿ: ال
نذيج هللا أنشا نحبظ فيو أنا بشت مغ عائمة بعيجة ججًا ججًا عغ ربيا وقج ىجاني هللا والحسج هلل وأسألو أف 
يثبتشي، يا فزيمة الذيخ أعاني مغ مذكمة كبيخة مع عائمتي في مػضػع الحجاب إال أف أبي ىجاه هللا يسشعشي 

تكمست في ىحا السػضػع وأنا أعمع أف ال شاعة لسخمػؽ في معرية الخالق لكششي ضعيفة أماـ وييجدني كمسا 
 أىمي فميتظ تشرحشي وتخشجني فأنا أشيج هللا أني مذتاقة ججًا إلى الحجاب. 
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 الجػاب : 
 قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) ال شاعَة في معرية هللا ، ِإنََّسا الصاعُة في السعخوؼ((
األصل ال شاعة لسخمػؽ في معرية الخالق وسيجنا سعج بغ أبي وقاص قالت لو أمو يا بشي إما أف تكفخ 
بسحسج وإما أف أدع الصعاـ حتى أمػت قاؿ وهللا يا أمي لػ أف لظ مئة نفذ فخخجت واحجًة واحجة ما كفخت 

ي أمػر الجنيا إكخامًا ال حجود لو بسحسج فكمي إف شئت أو ال تأكمي، األولى أف الفتات أف تكـخ أميا وأبييا ف
ثع أف تمتسذ مشيسا أف يعيشاىا عمى أمخ ديشيا، اإلحداف لو دور كبيخ أنا حيشسا أرػ أبي يعانجني في شأف 
الحجاب أبالغ في اإلحداف إليو حتى أمتمظ قمبو فإذا ممكت قمبو سسح لي أف أتحجب األب حيشسا يخبط 

نيارًا تعتشي بو تقجـ لو كل ما تسمظ مغ أجل أف يخضى ثع تصمب مشو  الحجاب بالبخ، بشت مصيعة تخجمو ليبلً 
الحجاب ال أشظ أنو يسانعيا أما إذا كانت بشتًا عادية الحجاب مخفػض عشج األب وأسأؿ هللا عد وجل أف 

 ييبيا إندانًا مؤمشًا يعيشيا عمى أمخ ديشيا.
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 الفرل الخابع : التػبة

غ تػبة إذا أسئت األدب مع : ىل لي م 001الفتػى  -التػبة  -دكية األخبلؽ والت -الفتاوى 
 هللا؟

 دؤاؿ : ال
فأود مغ فزيمتكع أف تفتػنا في ىحه الحادثة التي حجثت مع أخ لي في هللا حيث أتاني في أحج األياـ نادمًا 

 -دسيو ىػ نفدووىحا أفزل ما استصاع أف ي -أسفًا خجبًل مغ نفدو عمى ما بجر مشو مغ سػء أدب مع هللا 
حيث أقجـ في أحج األياـ في ثػرة غزب مغ خصيبتو عمى سب هللا ندأؿ هللا العفػ و العافية، و قج أتاني في 
وضع يخثى لو مغ الشجـ، و أخبخني أنو خجل مغ نفدو، و خجل اآلف مغ أداء صبلتو، فيػ إنداف و الحسج 

 هلل ممتـد بأمػر ديشو و شخعو الحشيف.

 الجػاب : 
 لشجـ والتػبة واالستغفار. كفيو ا

 

 يف لي أف ألعخؼ إذا قبمت تػبتي؟: ك 002الفتػى  -التػبة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ضحكت عمى البشات بػىع  -أتيت الػلجاف شيػة  -أنا شاب ارتكبت ذنػبًا كثيخة في الدشيغ الساضية )الدنا 

اآلف نادـ أشج الشجـ عمى أفعالي وتبت إلى هللا حق تػبتو بكل  شتست والجؼ حيغ لع يدوجشي ( وأنا -الدواج 
شخوشيا ولع أعج إلى ذنب قط ، ولكغ يشتابشي شعػر بأف هللا لغ يغفخ لي ، وأبحث عغ سبل السغفخة ، 
فانجرجت في مجالذ العمع والحكخ وقخاءة الكتب والقخآف واألحاديث... ولع يفارقشي ذنبي وأبكي كمسا أحددت 

 كبيخًا...... حتى أني أتسشى لػ أتمقى ضخبة مغ هللا قػية تغفخ ذنػبي. أف ذنبي 
فسا الحل أناشجكع بحق هللا أرجػكع أتػسل إليكع أرشجوني ما ىػ سبيل أف أعمع بأف ذنبي قج غفخ وأنا مدتعج 

 ألؼ شيء يصمب مشي. 
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 الجػاب: 
ة تػبتو وصجقيا ، ألف هللا تعالى وصف الشيء يؤكج قبػؿ التػبة وحرػؿ السغفخة إال اشسئشاف العبج إلى صح

فالجػاب عسا تدأؿ …نفدو بأنو ) قابل التػب ، وغافخ الحنب (. وىحا ال يعمسو إال هللا ثع صاحب التػبة
 عشجؾ يا أخي. 

 

قة مع شخز : ما ىي الشرحية في العبل 003الفتػى  -التػبة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ال يدتصيع االرتباط ؟

 ؿ: دؤاال
سشة، تخبصشي عبلقة مع رجل  30أريج اإلفادة أفادكع هللا عمى مػضػع يحيخني، أنا فتاة غيخ متدوجة عسخؼ 

سشػات، عاىجت ربي أف أكػف مصيعة لو وأنفح كل ما يخيج، يخاؼ عمي ولكشو ال يدتصيع أف  10متدوج مشح 
مخ ولغ يتدوجشي أحج. أحبو كثيخًا وال  يتدوجشي، أنا أحتاجو اآلف وأحتاج أوالد لي ولكغ أعتقج أف العسخ قج

أتخيل حياتي بجونو، فكخت باالنتحار ولكغ خفت مغ هللا أف ال يكػف عحابي بالجنيا واآلخخة، اتجيت إلى هللا 
 شالبة الخبلص وأف ييجيشي هللا إلى الصخيق الدميع، وأدعػ هللا أف يبعث لي إنداف متجيغ لكي يحسيشي.

 أرجػ اإلفادة ألني تعبت وأريج الخاحة.أعمع أف قرتي مخجمة، ولكغ 

 الجػاب: 
تػبي إلى هللا تػبة نرػحا, واستغفخؼ لحنبظ إنظ كشت مغ الخاشئيغ , وتػجيي إلى هللا محدشة الطغ بو وال 

 تيأسي مغ روح هللا. وما يقجر هللا لظ بعج ذلظ فيػ الخيخ.

 

 

 

 

 



  الفصل الزابع : التوبة ع : الباب الضاب 
656 

 ىي شخوط التػبة الرحيحة ؟ : ما 004الفتػى  -التػبة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ال أعمع فزيمة الذيخ راتب ماىية شخوط التػبة لجؼ صجيق يخيج أف يتػب إلى هللا تعالى ما ىي الذخوط 

 الخجاء الخد حاال" مغ بعج إذنظ.

 الجػاب: 
 اإلقبلع عغ الحنب فػرا. -1
 عقج العـد عمى عجـ العػدة إلى الحنب. -2
  الشجـ واالستغفار.  -3
 رد الحقػؽ السادية إف وججت.  -4

 

كمسا : كيف لي أف أتػب تػبة نرػح  005الفتػى  -التػبة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 أتػب أعػد وأرتكب الحنػب ؟

 دؤاؿ: ال
( سشة، وكسا تعمسػف في ىحا العسخ أف الذباب يكػنػف مجحوبػف لذيػات 21الدبلـ عميكع أنا مدمع شاب )

ولكشي أريج كسا يخيجني هللا أف أكػف وىحا صعب بالشدبة لي وكل في مخة أتػب أعػد ثانية  الشداء وغيخىا،
لشفذ اآلثاـ كسذاىجة السػاقع اإلباحية عمى األنتخنيت الخجاء مداعجتي كيف أتػب تػبة نرػحة، وشكخا 

 السخمز.

 الجػاب: 
عشجؼ وال عشج غيخؼ...إنو عشجؾ  التػبة شأنيا شأف كل عسل يحتاج إلى نية وعـد وإرادة...ولغ تجج ذلظ

وحجؾ...إنظ عشجما تفتح السػقع اإلباحي تفتحو بشية وعـد وإرادة مغ الشفذ األمارة، والتػبة تحتاج الذيء 
 نفدو مغ الشفذ المػامة...واألمخ بيجؾ أف تدتجيب ليحه أو لتمظ...فبل تتيخب مغ السدؤولية.
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و ألكفخ : ىل ىشاؾ مغ عسل أستصيع فعم 006ػى الفت -التػبة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 بيا عغ ذنػبي الكثيخة ؟

 دؤاؿ: ال
أنا شاب متدوج و عشجؼ ولج و الحسج هلل و لكشي قبل الدواج زنيت و قست ببعس السحخمات و لكشي و هللا 

ؼ يدعجشي و يعمع بحالي قج تبت تبت إلى هللا تعالى قبل الدواج و الحسج هلل أكخمت بالحج و لكغ الدؤاؿ الح
ال أعمع إجابتو ىل ىشاؾ مغ عسل أستصيع فعمو ألكفخ بيا عغ ذنػبي الكثيخة مع عمسي بأف هللا تعالى غفار 

 الحنػب و لكشي خجل مغ هللا و ال أدرؼ ما عمي فعمو فأرجػؾ أف تخبخني. 

 الجػاب: 
 تكفيظ التػبة الرادقة والحج وال تقمق . 

 

مغ  : لقج تغيبت عغ صبلة الجسعة أكثخ 007الفتػى  -تػبة ال -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ثبلث مخات فيل لي مغ تػبة ؟

 دؤاؿ: ال
 مخات فيل لي تػبة ؟  3لقج تغيبت عغ صبلة الجسعة أكثخ مغ 

 الجػاب: 
 نعع بذخوط التػبة السعخوفة . 
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 مغ العبج ميسا : ىل يقبل هللا التػبة 008الفتػى  -التػبة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 كثخت أخصائو عمى نفذ السػضػع ؟

 دؤاؿ: ال
أنا ارتكبت معرية وىي أنشي أحببت شاب كثيخا و بعج فتخة شػيمة بجأنا نخخج مع بعزشا البعس و تع 
ارتكاب بعس األخصاء بيششا، و الذاب يخيج أف يخصبشي و لكغ أمو لع تخضى بدبب أنشي مغ غيخ محىب و 

تبت أكثخ مغ مخة و كل مخة أتػب فييا أبقى يػميغ أو أسبػع و أعاود مخة ثانية إلى  أنا أحبو ججا و كشت قج
فعل األشياء غيخ صحيحة و أنا اشعخ بالشجـ لزعفي، لحا أريج أف أساؿ يا سيجؼ ىل يقبل هللا التػبة مغ 

 العبج ميسا كثخت أخصائو عمى نفذ السػضػع، و ىل جسيع التػبات الدابقة غيخ مقبػلة ؟ 

 ػاب: الج
مغ أىع شخوط التػبة الرادقة اإلقبلع عغ الحنب، والشجـ، وعقج العـد عمى عجـ الخجػع إليو، فانطخؼ أيغ 

 مػقعظ مغ ىحه الذخوط. لتعمسي ىل تػبتظ مقبػلة أـ ال... 

 

: السخأة الستدوجة أو الخجل الستدوج إذا  009الفتػى  -التػبة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 عتخاؼ لمصخؼ اآلخخ ؟ػف التػبة وىل عميو االزنى كيف تك

 دؤاؿ: ال
 السخأة الستدوجة أو الخجل الستدوج إذا زنى كيف تكػف التػبة وىل عميو االعتخاؼ لمصخؼ اآلخخ ؟. 

 الجػاب: 
 ليذ عميو ذلظ، وإنسا يقمع ويكثخ مغ الشجـ واالستغفار، وال يعج لحلظ. 
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إلى هللا ىل يقبل  مخات وتبت 5: زنيت  010الفتػى  - التػبة -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 هللا تػبتي ؟

 دؤاؿ: ال
 مخات وتبت إلى هللا ىل يقبل هللا تػبتي ؟ . 5زنيت 

 الجػاب: 
 .تعػد فإف هللا يغفخ الحنػب جسيعاإذا صجقت في تػبتظ، وأقمعت عغ ذنبظ، ونجمت عمى فعمظ، وصسست أال 

 

: أرجػ السعحرة كشت مراب بالذحوذ )  011الفتػى  -لتػبة ا -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الفتذية أو عبادة األقجاـ ( ولقج تبت اآلف إلى هللا عد وجل فيل لي مغ تػبة ؟

 دؤاؿ: ال
أرجػ السعحرة كشت مراب بالذحوذ ) الفتذية أو عبادة األقجاـ ( ولقج تبت اآلف إلى هللا عد وجل فيل لي مغ 

 تػبة ؟ .

 الجػاب: 
الى يقبل تػبة العبج ما لع يػجج حالة ال تقبل فييا التػبة إال ما ذكخه الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص في قػلو ) إف هللا تعال 
) التائب مغ الحنب كسغ ال ( فسا دمت صجقت هللا في تػبتظ، فبل تشطخ وراءؾ ... والشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: يغخغخ
 .ذنب لو(
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: كيف لي أف أتػب في كل مخة أحاوؿ  012الفتػى  -التػبة  -والتدكية األخبلؽ  -الفتاوى 
 وافذل ؟

 دؤاؿ: ال
 أنا أريج أف أتػب وفي كل مخة أحاوؿ أف أقاـو نفدي والذيصاف ولكغ أفذل أرجػ مشكع الشريحة .

 الجػاب: 
 ىحا دليل عمى ضعف اإليساف ولتقػية اإليساف ال بج مغ :

 ى .اإلكثار مغ ذكخ هللا تعال -ٔ
  قياـ الميل . -ٕ
 الرحبة الرالحة . -ٖ
 االبتعاد عغ مػاشغ الفتشة وأصجقاء الدػء . -ٗ
 شمب العمع .  -٘
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 الفرل الخامذ : حقػؽ العباد

: كيف لي أف أرد مبمغ كشت قج  001الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 فزيحة؟سخقتو بالساضي إلى أصحابو مغ دوف 

 دؤاؿ : ال
 ما ىي أيدخ الصخؽ لمتحمل مغ حقػؽ العباد ؟.

سشػات اعسل أجيخًا في مرشع أبيع بعس السشتجات، وكشت أحيانًا أبيع بعس  10فزيمة الذيخ كشت قبل 
األشياء واقبس ثسشيا وأخحه مغ دوف عمع أصحابو، وبعج سشػات افتخؽ أصحاب السرشع ليفتح كل مشيع 

 مرشع خاص بو.
وبعج أف تبت إلى هللا لو الحسج أعير مع تأنيب لمزسيخ كيف أرد ىحه األمػاؿ مغ دوف عمسي كع ىي، اآلف 

وكيف أرد ىحه األمػاؿ مغ دوف فزيحة مع العمع أنشي اآلف ممتـد ومغ رجاؿ الجعػة إلى هللا ىل أستصيع أف 
 أترجؽ بأمػاؿ بشية أصحاب السرشع ؟ ىل أستصيع أف أحج قبل سجاد الحقػؽ ؟ 

 الجػاب : 
البج مغ البحث عغ أصحاب الحقػؽ لخدىا ليع، فإف تعحر عميظ ذلظ تكفيظ الشية الرادقة لدقػط ذلظ مغ 

 ذمتظ. وال يفيج الترجؽ عشيع ألف ذلظ العسل يفتقخ إلى نيتيع. 

 

: الساؿ الدائج مغ اشتخكات الصبلب  002الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 حبلت ىل يجػز أف يرخؼ عمى السذخفيغ؟في الخ 

 دؤاؿ: ال
سساحة الجكتػر أنا مجيخ مجرسة أقـػ بخحبلت لمصبلب ويديج وفخ مالي مغ ىحه الخحبلت، فيل يجػز لي أف 

 أصخؼ مغ ىحا الػفخ إلشعاـ السذخفيغ عمى ىحه الخحمة مغ السجرسيغ ؟.
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 الجػاب:
 مغ أف يجفعػا اشتخاكا كسا يجفع الصبلب.  ال يجػز ألف اإلشخاؼ مغ واجبيع الػضيفي...والبج

 

: كتبت ليا نريبًا مغ البيت الحي  003الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 اشتخيتو لقاء مبمغ كشت قج استقخضتو عمى أف أرد ليا السبمغ؟

 دؤاؿ: ال
أف البيت عخبي ومكذػؼ عميشا  والجؼ استجاف مغ أختو مبمغا مغ الساؿ لذخاء بيت يجاور بيتشا )حيث

فاضصخ لحلظ(وذلظ مشح عذخ سشيغ تقخيبا، والف الجنيا فييا مػت وحيا كتب ليا ربع البيت إف لع يدتصع 
ارجاع الساؿ في حياتو، وخبلؿ ىحه الدشيغ أعاد ليا قدسا مشو ولسا صار معو باقي السبمغ ىحه األياـ أعصاىا 

شو، و قصعت الديارة لعشجه لفتخة حيث أنيا أرادت زيادة عمى فأخحتيع عمى مزس، وعتبت عميو وزعمت م
 السبمغ لغبلء أسعار البيػت.

 فسا رأيظ وما ىػ الترخؼ الرحيح لحلظ ؟ 
 مع أنو لع يكغ عشجه أؼ قرج لئلساءة التي اعتبختيا إساءة.

 الجػاب: 
كتبيا فميذتخىا مغ أختو  ماداـ كتب ليا حرة البيت فبل يجػز لو الشكػؿ، وإف كاف يخيج حرة البيت التي

 بدعخىا الحالي.
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: ما رأي الجيغ في مغ سخؽ مغ  004الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 غيخ السدمسيغ؟

 دؤاؿ: ال
 ما رأؼ الجيغ في مغ سخؽ مغ غيخ السدمسيغ ؟

 الجػاب: 
 سخقة غيخ السدمسيغ حخاـ كدخقة السدمسيغ.

 

: ماذا يجب أف أفعل مغ يدخؽ  005الفتػى  -حقػؽ العباد  -ؽ والتدكية األخبل  -الفتاوى 
 شيئًا مغ محل تجاري وىل يكفي التبخع بالقيسة ؟

 دؤاؿ: ال
أنو كاف قج أخح مغ مخكد تجارؼ ضخع ججا بعس السبلبذ، ولع يجفع ثسشيا سخقة ثع نج ـ وأراد التػبة 

 خ ججا ونجـ نجما شجيجا وعاىج هللا أف ال يكخرىافترجؽ لمفقخاء بسبمغ كبيخ يفػؽ ثسغ السبلبذ بكثي
 والدؤاؿ ىػ:

 ىل يحق لو أف يمبذ ىحه الثياب أو ماذا يفعل بيا أرجػ مػافاتي بالخد.

 الجػاب: 
ال تبخأ ذمة صاحبظ إال بخد السبلبذ أو دفع ثسشيا إلى السحل التي سخقت مشو مع التػبة واالستغفار، 

 ستعساليا.والترجؽ بثسشيا ال يحل لبديا وا
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 : ما حق الفقيخ عمى الغشي ؟ 006الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ما قػلكع ػ شبعا في ضل الذخيعة اإلسبلمية ومبادئيا ػ في مؤمغ فقيخ ال يسكغ لو أف يمبي حاجياتو البيػلػجية 

كبلـ، شيػة البصغ و الجشذ، فكيف لو ذلظ و يعمع والغخيدية مع العمع أنو مزصخ لفعل ذلظ و أقرج بيحا ال
أنو غيخ قادر عمى ذلظ بدبب فقخه. وعشجنا حالة أخخػ وىي حالة الغشي السؤمغ السدمع الحؼ يسمظ بحػزتو 
كل الػسائل و اإلمكانيات لتمبية حػائجو كالدواج، الغحاء و السدكغ... فسا قػلكع في حالة ىحا الفقيخ مقارنة 

 و ماذا عمى الفقيخ أف يفعمو وما ىػ البجيل مع العمع أف الغشى و الفقخ قجر.مع حالة الغشي 

 الجػاب: 
أواًل اإلسبلـ ال يحاسب عمى أخصاء أتباعو فاإلسبلـ يقخر أنو يشبغي أال يبقى فقيخ ال يدتصيع تمبية متصمباتو 

 تجج مغ يأخحىا فالحل في والجليل أف األمػاؿ في عيج الجولة اإلسبلمية كانت تػضع في السدجج األمػؼ فبل
التخبية اإليسانية الرحيحة وسج عػز الفقخاء في السجتسع وعمى كل فقج يبمغ الفقيخ مشدلة عشج ربو بربخه ال 

 يبمغيا الغشي بغشاه.

 

: ما رأي الذخع حػؿ الساؿ الحي  007الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 لبلستثسار؟يؤخح مغ األب لبعس األخػة 

 دؤاؿ: ال
أنا استثسخ بعس أمػاؿ والجؼ الحؼ عمى قيج الحياة كسا يقػمػا بعس إخػاتي اآلخخيغ باستثسار البعس 
األخخ مغ أمػاؿ والجؼ وقج قسشا بصمب شخاء عقار مغ والجؼ عمى أف نقـػ باستثساره مغ قبمشا كسجسػعو مغ 

يع بجوف وجػد معارضة عمى أف نقـػ بتدجيج قيسة العقار األخػة )وليذ كمشا( وعمى معخفة األخػة واألخػات كم
 لػلجنا الحقا" وقج قبل بحلظ... فسا ىػ رأؼ الذخع بحلظ وفقكع هللا ورعاكع.
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 الجػاب:
يجػز ذلظ ألف الساؿ السعصى لكع مغ الػالج ليذ ىبة، فيجب فييا العجؿ مع باقي األبشاء، وإنسا ىػ قخض 

 سيدجد فيسا بعج. 

 

ندبة مغ  : ىل يجػز لي أخح 008الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 قيسة البيت السدتأجخ ؟ 

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز لي أخح ندبة مغ قيسة البيت السدتأجخ ؟ 

 الجػاب: 
 يجػز شالسا كل األشخاؼ تعمع بحلظ . 

 

يجلية ويصمب مشي : أعسل بر 009الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 صاحب الريجلية أف أبيع بعس األدوية غيخ السرخح بيا ماذا أفعل ؟

 دؤاؿ: ال
اعسل بريجليو ويصمب مشى صاحب الريجلية أف أبيع بعس االدويو غيخ السرخح بيا مغ وزارة الرحة مع 

و ىل راتبي الحؼ العمع بأف ىحه االدويو غيخ مزخه و ليدت مخجره ىل في بيعي ليحه االدويو حخمانيو عمي 
 أخحه حخاـ وإذا كاف حخاـ ماذا افعل ألشيخه وماذا عمى في الدابق ؟.

 الجػاب: 
 ال شظ أنظ تحسل مدؤولية شخعية ماداـ السشع لسرمحة السػاشغ، فاستغفخ هللا عسا مزى. 
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: ىل يسكششي أف أندخ مغ  010الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 شت قج اشتخيت مغ أمخيكا لسشذج ديشي ؟سيجييات ك

 دؤاؿ: ال
اشتخيت ندخ أصمية مغ سيجيات مغ أميخكا وذلظ بعج معاناة لعجـ وجػد وكيل في سػريا تزع أناشيج السشذج 
إسبلـ يػسف وآخخيغ أريج أف أندخ مغ ىحه الديجيات عجة ندخ ألحافع عمى الشدخة األصمية مغ التمف 

الديجيات وججت مكتػبًا عمييع أف جسيع الحقػؽ محفػضة لسػقع مختز ولكغ عشج محاولة ندخي ليحه 
بالذؤوف اإلسبلمية فيل يحق لي أف أندخ ندخًا مشيا عمسًا أنشي إذا أردت شخاء ندخة أخخػ سيزصخني ذلظ 
لمدفخ إلى أمخيكا وال يػجج وكيل في البمج. في حاؿ إمكاني ندخ ىحه الديجيات ما ىي الحجود الػاجب 

 .ىل يسكششي أف أندخ لي ولدميمي أـ ندخة لي فقط مثبًل الخجاء التػضيح  مخاعاتيا

 الجػاب:
 البج مغ مخاعاة الحقػؽ. 

 

: ما حكع مغ وجج ماال ثع اخح  011الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 عذخ ىحا الساؿ ورد الباقى لراحب ىحا الساؿ ؟

 دؤاؿ:ال
اخح عذخ ىحا الساؿ ورد الباقى لراحب ىحا الساؿ مع العمع انو عشجما وجج ىحا  ما حكع مغ وجج ماال ثع
 الساؿ كاف يعخؼ صاحبو ؟ 

 الجػاب: 
 لقج أكل حخاما. والبج مغ رد الساؿ. 
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قػؽ هللا : ما حكع السقرخ في ح 012الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 والسؤدي حقػؽ العباد ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع السقرخ في حقػؽ هللا والسؤدؼ حقػؽ العباد ؟ .

 الجػاب: 
 يحاسب عمى تقريخه، ويثاب عمى تأديتو . 

 

: أخحت مغ صشجوؽ الذخكة التي  013الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
لى صاحب أعسل فييا مبمغا مغ الساؿ ألضسغ حقي اآلف : أريج أف أعيج ما أخحت مغ الساؿ إ

 الذخكة فساذا أفعل وما حكع ذلظ ؟

 دؤاؿ: ال
عسمت مع أحج السدتثسخيغ ) وكاف سيئ الخمق متكبخًا( عمى أجخ محجد , وأنو ىػ يأخحنا بديارتو إلى العسل. 
ولكغ فيسا بعج لع يمتـد بتأميغ السػاصبلت إال أحيانا , ثع كاف يساشل في إعصائي أجخؼ حتى احتفع باجخ 

فخفت أف يأكل عمي ىحا األجخ , مسا سسعت مسغ كاف قبمي أنو مزى عميو شيخاف مشح  شيخ كامل معو.
تخؾ العسل ولع يعصو أجخه. فأخحت مغ الرشجوؽ مبمغا ألضسغ حقي مشو وكشت آخح بجؿ مػاصبلتي مغ 
الرشجوؽ دوف أف أعمسو مسا رأيت مغ أف السدؤوؿ عشا كاف يجفع عشا األجخ أحيانا عمى أنو كاف يعمع 

ب العسل. ثع تخكت العسل معو وبعج فتخة أدػ إلي أجخؼ. اآلف: أريج أف أعيج لو ما أخحت مشو مغ صاح
 الساؿ ولكشي أستحي مشو وال أعخؼ كيف فساذا أفعل وما حكع ما أخحت مغ بجؿ السػاصبلت دوف عمسو. 

 الجػاب:
 ورد ماأخحت.  أخحؾ مغ الرشجوؽ، وكل ماأخحتو دوف عمسو يعج سخقة ، فتب إلى هللا واستغفخه
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: ما ىػ الدبيل األمثل إلعادة  014الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 مدخوقات إلى صاحبيا مغ دوف حخج ؟

 دؤاؿ : ال
شخز كاف يدخؽ مغ شخز أخخ صاحب متجخ وكانت تتع عسمية الدخقة عمى دفعات بحيث تقجر قيسة 

رؽ وأراد أف يعيج السبمغ ولكغ ذلظ الذخز أؼ صاحب الستجخ قج ؿ س وتاب الدا1500السدخوقات بسقجار 
تػفي ويجج حخجا كبيخًا في إعصاء السبمغ لػرثتو فيل ليحا التائب أف يشفق ىحا السبمغ كرجقة جارية عغ روح 

 صاحب الستجخ الستػفى. 

 الجػاب : 
الػرثة بصخيقة مشاسبة مغ دوف أف  ال تشفق صجقة ألنيا ال تحدب لمتاجخ ألنو لع يشػىا، البج مغ إعادتيا إلى

 .تحكخ ليع أنظ سخقت ىحا السبمغ

 

في مجمذ : ماذا أفعل إذا كشت  015الفتػى  -حقػؽ العباد  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 يكثخ فيو الكبلـ البحيء؟

 دؤاؿ: ال
بحيئة,ىل أشاركيع وكانػا يذتسػف أعخاض الشاس ويتمفطػف باأللفاظ ال-مسغ اعخفيع-ىل إذا جمدت مع أناس

في الحنب عمسا أنشي أتألع في داخمي أشج األلع ونرحتيع ولكغ بكمسات بديصة وكشت عمى استحياء ولكشي 
 أدعػ هللا عد وجل أف أنياىع عغ ىحا السشكخ في السخة القادمة في كبلـ واضح وبكل ثقة في الشفذ.

 الجػاب:
 جيبػا !!!إذًا ال يشبغي أف تجمذ معيع ما دمت نرحتيع ولع يدت
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 الفرل الدادس : الخمػة بإمخأة أجشبية

: ىل صعػد الخجل مع  001الفتػى  -الخمػة بإمخأة أجشبية  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 السخأة في السرعج لػحجىسا فيو حخمة ؟

 دؤاؿ: ال
العمع بعفة  ال أعمع ما حكسكع في صعػد مػضف ومػضفة في السرعج الكيخبائي في مكاف عسميع لػحجىع مع

االثشيغ، والشطخ إلى األرض، وعجـ التحجث، وعمػ الصابق فيل ىحه ال سسح هللا خمػة ؟. وإف كاف ذلظ ما 
 العسل ؟ 

 الجػاب: 
 األولى أال يكػف ذلظ، وليرعج كل وحجه. 

 

: ىل يجػز مرافحة  002الفتػى  -الخمػة بإمخأة أجشبية  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 القخبى والجمػس معيع ؟ الشداء ذوات

 دؤاؿ:ال
أنا اجمذ مع قخيبتي وىي تكػف زوجة ابغ عسي حيث تكػف جمدتشا تكػف بأمػر الجيغ، وكيف ندداد في 
العبادة وتكػف تحجؼ مغ الحؼ يدداد أكثخ في العبادات مغ صياـ نػافل مغ صبلة نػافل مغ كل شي يتعمق 

 بالعبادات وعشجما ائتي عشجىع أصافحيا.
 سي معيا حخاـ ؟.ىل جمػ 

 مبلحطة: لمعمع ال نكػف لػحجنا.
 ىل مرافحتي ليا حخاـ مع أنيا دوف شيػة ؟

 الجػاب: 
 ال تجػز مرافحتيا وال الخمػة معيا ولػ كاف ذلظ لمسحاكخة الجيشية.



  الفصل الضادظ : اخللوة بإمزأة أجيبيةع : الباب الضاب 
670 

: ما حكع مرافحة السخأة  003الفتػى  -الخمػة بإمخأة أجشبية  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 قبيميا ؟كبيخة الدغ وت

 دؤاؿ: ال
عاـ( ؟ وىي مغ أىل ود أبي عمسا أف  80ما ىػ حكع الدبلـ " مرافحة " عمى امخأة بمغت مغ الكبخ عتيا ) 

ذلظ مغ قبيل السؤاندة ورفع الحخج عشيا مغ أف تصمب مشي مداعجة حيث أني أساعجىا دائسًا في السذي 
أصيبت بفالج أقعجىا كميًا وذلظ مغ قبيل العداء وحتى الػقػؼ ألنيا شبو عاجدة. وما حكع تقبيميا بعج أف 

 وتخفيف السراب ؟.

 الجػاب: 
ليذ التقبيل والسرافحة ىسا الدبيل الػحيج لمتعبيخ عغ الػد واالحتخاـ...وإذا كاف القخآف أخخج السخأة العجػز 

 ...مغ حكع الحجاب باإلذف ليا بالتخفف مغ بعس ثيابيا، فإنو لع يدتثشيا مغ كل أحكاـ الشداء

 

: ىل حجيث السخأة مع  004الفتػى  -الخمػة بإمخأة أجشبية  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الخجل عغ شخيق السدشجخ حبلؿ أـ حخاـ ؟

 دؤاؿ: ال
أرجػ الخد ىل حجيث السخأة مع الخجل عغ شخيق السدشجخ حبلؿ أـ حخاـ مع ضساف الذب بقرج الدواج ؟. 

 أف يكػف شبيبا "العبلج الشفدي " ىل ىػ حخاـ ؟.وىل الحجيث معو بقرج العبلج أؼ 

 الجػاب: 
 إف لع يكغ حخاما، فيػ وسيمة أو ذريعة لمحخاـ، والسدمع مأمػر بدج الحرائع. 
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: ما حكع مرافحة الخجل  005الفتػى  -الخمػة بإمخأة أجشبية  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 لمشداء ؟

 دؤاؿ: ال
 جل لمشداء المػاتي ال يكػف محـخ عمييع ؟.ما ىػ حكع مرافحة الخ  - 1

 الجػاب: 
 ال تجػز أبجا !. -1

 

: ىل األختبلط بالشداء  006الفتػى  -الخمػة بإمخأة أجشبية  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 بحكع العسل حخاـ؟

 دؤاؿ: ال
و وىل مالو حبلؿ، أـ ما حكع مغ يعسل بجائخة إعبلميو ولػ انو ال يختمط مع الشداء لكغ يخاىع بحكع عسم

 حخاـ؟ عمسا بأنو يرمي وال يتخؾ فخض وقج أمخ هللا بو إال وعسل بو وشكخا.

 الجػاب: 
ماداـ يغس برخه ويبتعج عغ اختبلط محـخ وعبلقات مذبػىة فبل حخج إف شاء هللا...واألبخأ لمحمة البحث 

 عغ عسل أفزل.
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: ىل صعػد الخجل والسخأة  007الفتػى  -بية الخمػة بإمخأة أجش -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 في السرعج فيو حخمة وخاصة البشاء مختفع ججًا ؟

 دؤاؿ: ال
السرعج الكيخبائي إذا صعج بػساشتو مػضف ومػضفة لػحجىسا في شخكة ضخسة والصابق مختفع يرعب 

 ىكحا فسا الحل؟؟؟؟؟  الرعػد عمى الجرج مع وجػد العفة شبعًا والشطخ إلى األرض، ىل ىحه خمػة، وإف كانت

 الجػاب: 
 األولى أال تكػف وليرعج كل عمى حجة، والخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص، يقػؿ

 )) ال يخمػف رجل بامخأة ؛ فإف ثالثيسا الذيصاف ((

 

: ما ىي حجود التعامل بيغ  008الفتػى  -الخمػة بإمخأة أجشبية  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 بيشيسا عمى مشتجيات االنتخنيت ؟امعة وىل يجػز الحػار الخجل والسخأة في الج

 دؤاؿ: ال
أنا برخاحة ال أثق إال بخأيظ فأرجػؾ دكتػر أف تػضح لي الحجود التي يجب أف يتعامل فييا الخجل مع السخأة 

 في الجامعة إذا كانت كميو عسميو يذتخط فييا عمى الصالب الجواـ والحزػر ؟ . 
 الرحابة والرحابيات كانػا يتحجثػف مع بعس دوف حخج ؟. وكيف نخد عمى مغ يقػؿ أف

ػ نقاش اجتساعي أو غيخه 2ػ نقاش عمسي . 1وىل يجػز الحػار بيشيسا عمى مشتجيات االنتخنيت في الحالتيغ: 
 مغ السػاضيع ؟ .

 وىل يتغيخ الحكع إذا )كاف/كانت( يعخؼ مع مغ يتحجث ؟ . 

 الجػاب : 
شديغ، ولػ كانت كبلمية، ال في اإلنتخنت وال في الجامعة وال عبخ الياتف ال يقخ اإلسبلـ عبلقة بيغ الج

 .وال..وال..وال.. ألف ىحه العبلقة البج مغ أف تتصػر إلى ما ال تحسج عقباه 
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 ورحع هللا مغ قاؿ: 
 نطخة فابتدامة فدبلـ فكبلـ فسػعج فمقاء ...

 في أضيق الحجود وأدؽ الذخوط . أما كبلـ جاد يفخضو واقع العسل أو الجراسة فبل مانع مشو 

 

: ما حكع سفخ السخأة بجوف  009الفتػى  -الخمػة بإمخأة أجشبية  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 وىي الدفخ في باص نقل جساعي ؟ محـخ في حالة خاصة

 دؤاؿ: ال
كع 100فة راكبا( مدا45ما حكع سفخ السخأة بجوف محـخ في حالة خاصة وىي الدفخ في باص نقل جساعي)

ونقصة االنصبلؽ والػصػؿ محجدتاف ,والدفخ لمجراسة أو لقزاء عسل معيغ عمسا أني قج اشمعت عمى كثيخ 
 مغ الفتاوػ التي تحـخ ىحا الدفخ ميسا كانت السدافة وميسا كاف الدبب . 

 الجػاب: 
قػلو ملسو هيلع هللا ىلص ) ال يخمػف رجل  سفخ السخأة ببل محـخ حخاـ بأدلة كثيخة ال تقبل التأويل، وال االلتفاؼ حػليا، مشيا

بامخأة، وال تدافخف امخأة إال ومعيا محـخ ( وال يػجج في الشز تحجيج لمسدافة، أو لمدمغ، أو لػاسصة الشقل، أو 
 لميجؼ . 

 

فخ : ىل يسكغ حاليا الد 010الفتػى  -الخمػة بإمخأة أجشبية  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 صخ الػاحج ؟دوف محـخ ضسغ الق

 دؤاؿ: ال
ىل يسكغ حاليا الدفخ دوف محـخ ولػ كاف ضسغ البمج نفدو أؼ لسحافطة مغ محافطات البمج نفدو. فانا مغ 

 سػرية وأريج الحىاب في رحمة إلى البلذقية وأخذى أف يكػف سفخؼ ىحا حخاـ ؟. 
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 الجػاب: 
 ذكخت إال لزخورة شخعية. سفخ السخأة ببل محـخ حخاـ وتأثع بحلظ، ولػ كاف ضسغ القصخ كسا 

: ىل يجػز لمفتاة البقاء  011الفتػى  -الخمػة بإمخأة أجشبية  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 مع رجل ضسغ مكتب واحج بحكع العسل السذتخؾ بيشيع ؟

 دؤاؿ: ال
أعسل اآلف في مكتب تجارؼ وىػ أوؿ عسل أمارسو , مجيخ السكتب متدوج ويعاممشي بأدب و األشخاص 

لعامميغ معي مؤدبيغ أيزًا ويسيدونشي بحدغ األخبلؽ والحسج هلل ولكغ ما أريج الدؤاؿ عشو أنو في أغمب ا
األحياف أبقى في السكتب وحجؼ مع مػضف حدب ضخوؼ العسل وأنا الفتاة الػحيجة في السكتب وىحا 

كتب يجعل رزقي حخاـ السػضف يعاممشي باحتخاـ وأنا كحلظ ولكل مشا غخفتو الخاصة فيل وجػدؼ في ىحا الس
والدؤاؿ اآلخخ ىع يغمقػا باب السكتب وال تػجج الفتة باسع السكتب بدبب لو عبلقة بالزخائب فيل أحاسب 

 بعسمي كدكختيخة في السكتب عمى ىحا الػضع الحؼ ال سمصة لي عميو ؟.

 الجػاب: 
ع الخمػة ، أما الدؤاؿ وجػدؾ في السكتب وحجؾ مع مػضف آخخ ولػ كاف كل في مكتبو ال يجػز ألف لو حك

 اآلخخ فمدت مدؤولة. 

 

: أعسل مجرسة سؤالي ىل  012الفتػى  -الخمػة بإمخأة أجشبية  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ز لي الحىاب وحجي لعشج الصبيب ؟كذف الػجو أماـ السػجو حخاـ ؟ و ىل يجػ 

 ؤاؿ: الد
كػمية خاصة باإلناث وكسا تعمسػف ىشاؾ مػجيػف لقج ارتجيت الشقاب حجيثا وأنا أعسل مجرسة في مجرسة ح

يحزخوف لمسجرسات لتقييع السجرسة فأنا محتارة ماذا سأفعل عشجما يأتي السػجو كيف سأعصي الجرس أمامو 
 وىل كذف الػجو أمامو يعج ضخورة شخعية ؟ 
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 الدؤاؿ الثاني:
 ىل يجػز لي الحىاب وحجؼ عشج الصبيب ألني ال أجج مغ يحىب معي دائسا.

 الجػاب: 
أما الدؤاؿ األوؿ فبل بأس مغ كذف جدء مغ وجيظ عشج زيارة السػجو. أما الحىاب إلى الصبيب ببل مخافق 

 والخمػة معو في غخفة الفحز فبل يجػز.

 

 : ما حكع السرافحة؟ 013الفتػى  -الخمػة بإمخأة أجشبية  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ششي أرجػ مغ فزيمتكع إعصائي الجليل لحلظ ؟.أعمع بحخمة السرافحة ولك

 الجػاب: 
عغ معقل بغ يدار رضي هللا عشو: قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ' ألف يصعغ في رأس أحجكع بسخيط مغ حجيج 

 خيخ لو مغ أف يسذ امخأة ال تحل لو '. 
  كاف ال يرافح الشداء في البيعة.عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص رضي هللا عشيسا: أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 عغ أسساء بشت يديج رضي هللا عشيا قالت: ) كاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال يرافح الشداء (.
 وىػ القجوة واألسػة. 
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 الفرل الدابع : عبلقة الخجل بالسخأة

: ىل يجػز لمدوج إىساؿ  001تػى الف -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 زوجتو ؟

 دؤاؿ: ال
زوجي ال يحب الجساع، و ال يأتيشي إال كل شيخ أو أكثخ ليسارس العادة الدخية لي و لو بدبب ضعفو 
الذجيج، ىل تعتبخ عادة سخية و ىل ىي حخاـ، أيكػف حخاـ لػ أني رفزت ىحا النو يؤثخ عمي نفديا و 

لجرجة أني ال أتقبمو و ال أحبو و لكغ والجؼ يخفس أف نشفرل عذاف كبلـ صحيا و أنا أمشعو . و قج وصمت 
 الشاس، ىل مغ حقي االنفراؿ .

 الجػاب: 
مغ حقظ ذلظ، وليعمع أف استستاع الدوجيغ ببعزيسا باستثشاء الجساع وقت الحيس، وإتياف السخأة في دبخىا، 

 ع عمى ذلظ فبل تعقجؼ السذكمة ... بأؼ شخيقة جائد ومشيا ماذكخت، وقج نز بعس العمساء في القجي

 

: العبلقات السالية بيغ  002الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الدوجيغ وشخيقة الحرػؿ عمى ماؿ مغ أجل الكفارات لمدوجة؟

 دؤاؿ:ال
أسألكع عغ قرة ىحه  أساؿ هللا أف تكػنػا بكامل الرحة و أف آسفة عمى إزعاجكع بأسئمتي و لكغ أود أف

 اإلندانة التي شاؿ ما حارت في أمخ قرتيا و تخيج أف تدألكع عغ ماىية حبلؿ أـ حخمانية ما تفعمو.
سشة و لجييا أشفاؿ و لكغ ىحه اإلندانة حرل و أف ورثت مغ أبييا بعس  27أنيا إندانة متدوجة مغ  

يدتثسخه ليا في أمػر مفيجة كذخاء بيت ليا الساؿ بعج و فاتو و حيغ شمبت مغ زوجيا أف يأخح ىحا الساؿ ل
 بحيث تؤجخ ىحا البيت مثبل و تدتفيج مغ أجاره.

و لكغ ىحا الدوج رفس ذلظ و ورفس أف يجعيا تدتثسخ الساؿ بشفديا أو مع أف تذتخؼ بيتا وتدتفيج مشو في 
 و لكغ أبى ىحا الدوج و حرمت شجارات شجيجة بيشيسا كادت أف تػدؼ إلى الصبلؽ. 
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ج مجة اشتخػ ىحا الدوج بيتًا لمعائمة و شمب مشيا مداعجتو في ثسغ البيت عمى أمل أف يخدىع ليا في و بع
وقت ما و ىي قبمت بحلظ بجافع مغ السحبة و التعاوف و ىحا الدوج كتب ىحا البيت لو أؼ باسسيا و لكغ لع 

 يرخح ليا بأف ىحا البيت مقابل الساؿ الحؼ تجيشو مشيا.
دانة كانت قج ارتكبت لكثيخ مغ األخصاء في حياتيا و خرػصا إفصار في بعس أشيخ عمسا أف ىحه اإلن

رمزاف و ىي تخيج أف تكفخ عغ أخصائيا بجفع الكفارات و تخيج الساؿ الكافي مغ أجل ذلظ و ىشا السدألة 
 تكسغ حيث أنيا كمسا شمبت الساؿ رفس أف يعصييا الساؿ كي تجفع كفارات أخصائيا و ىي ال تعسل و ال
تسمظ الساؿ السدتقل بيا كي تجفع مشو و بحاجة لسداعجتو وبعج كل ىحه السعاناة فكخت الدوجة أف تأخح بعس 
الساؿ مغ زوجيا و لكغ بجوف عمسو حتى تدتصيع القياـ بػاجبيا و التكفيخ عغ ما ارتكبتو مغ األخصاء حيث 

في أمػر البيت و ىي تدأؿ ىل أخح  أف زوجيا لغ يذفع ليا يـػ القيامة عمسًا أف ىحا الدوج مقرخ أيزا
 .الساؿ مشو بجوف عمسو حخاـ أـ حبلؿ ، أفيجوىا أفادكع هللا و نفع الشاس بعمسكع

 الجػاب:
أما الذجار حػؿ الساؿ فبلبج مغ التفاىع بيغ الدوجيغ مغ أجمو.والدعادة الدوجية والػد بيغ الدوجيغ 

ولػ تذخػ بالساؿ الشتخوىا ! فيل يزحى بيا مغ أجل واالستقخار نعسة يشذجىا الكثيخوف مسغ حخمػا مشيا ,
عخض دنيػؼ...؟وماداـ مالظ قج وضف لسرمحة األسخة ,في شخاء بيت لمعائمة,وسجل البيت باسسظ ,فقج حل 
الجدء األكبخ مغ السذكمة,فاجعمي ما بقي ثسغ الػفاؽ والعير اليادغ.أما احتجاجظ بحاجتظ إلى الساؿ لتكفيخ 

 ال يكفخ وإنسا كفارة الحنب الشجـ والتػبة واالستغفار واإلكثار مغ نػافل العبادات.بعس خصاياؾ فالساؿ 

 

: ما ىػ رأي اإلسبلـ في  003الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الحب بيغ شاب وفتاة ؟

 دؤاؿ: ال
 ع والحسج هلل عمى كل شيء.ماذا يجب عمى اإلنداف الجعاء بو عدى مغ هللا أف يدتجيب لشا ولك
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 الجػاب: 
الحب الحؼ يأمخ بو اإلسبلـ ويحث عميو ىػ الحب بيغ الدوجيغ بعج الدواج...وال يعتخؼ بحب بيغ الجشديغ 

 غيخ ىحا. واإلنداف يدأؿ هللا حاجتو باستسخار ودوف سأـ. 

 

اؾ سمصة مادية : ىل ىش 004الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ومعشػية ألحج الدوجيغ عمى اآلخخ ) مغ الشاحية الذخعية ( ؟

 دؤاؿ: ال
ىل ىشاؾ سمصة مادية و معشػية لمخجل عمى السخأة )مغ الشاحية الذخعية( وىل ىشاؾ سمصة مادية ومعشػية 

وواجباتو أؼ لمسخأة عمى الخجل وما مجػ الحق في استعساؿ ىحه الدمصة وىل ىشاؾ ارتباط بيغ حقػؽ الدوج 
 إذا اخل بػاجباتو ىل تدقط عشو حقػقو.

 الجػاب: 
لقج وصف هللا العبلقة في بيت الدوجية بكمسات جامعة مانعة فقاؿ:)َوِمْغ آَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا 

ًة َوَرْحَسًة ِإفَّ ِفي  َذِلَظ آَلياٍت ِلَقْػـٍ َيَتَفكَُّخوَف( الدكغ والسػدة والخحسة ,وىحه ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ
السفخدات واسعة السفيـػ ,غديخة اإليحاء ,وىي في ذلظ بعيجة كل البعج عغ كمسة سمصة.....وحيشسا يحتاج 
ف يعمع األمخ إلى رأؼ وقخار مدؤوؿ ,يأتي مػضػع القػامة في بيت الدوجية ,وقج أناشيا هللا بالخجل.وال بج أ

أف الخمفية الرحيحة لكل العبلقات والترخفات في بيت الدوجية ىي تقػػ هللا وشاعتو ومخاقبتو.وكل شأف 
 في ىحه الحياة إف لع يزبط بزػابط الذخع فمغ يزبط بزػابط األرض.
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: ما ىػ الذيء السدسػح  005الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 العبلقة الدوجية ؟بو في 

 دؤاؿ: ال
 ما ىػ الذيء السباح لي مغ زوجتي أنا افعمو معيا ىل ىشاؾ قيػد وشخوط ؟.

 الجػاب: 
الدوجة مباحة لدوجيا مغ دوف قيج أو شخط عجا ما حخمو القخآف والدشة وىػ وشئيا في الحيس ومغ الجبخ، 

 وما سػػ ذلظ تحكسو الخغبة الستبادلة والحوؽ العاـ. 

 

: عغ وضع الدوج السقترج  006الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -ى الفتاو 
 في العبادة ؟

 دؤاؿ: ال
عشجؼ مذكمة، فسسكغ تداعجوني فييا ؟ أنا تدوجت في ىحا الريف لتمسيح مغ تبلميحؾ، وقج تدوجتو ألخبلقو 

ذ لو عبادة كثيخة بل ىػ حتى أنو كل شي العالية وألنو يخاؼ ربو كتيخ، ولكغ بعج ف تدوجتو, الحطت انو لي
سّشة ال يقـػ بو، مثبًل صبلة الدّشة ال يرمييا إال إذا كاف بالجامع والقخاف ما بيحسمو غيخ مخة كل أسبػعيغ، 
وحتى بذيخ رمزاف الكخيع، شيخ القخاف, ما أنيى ختسة, بل كل ما قخأه قج ال يتجاوز جدء مغ القخآف، ال 

شدبة إلى أنا الحسج هلل ربيانة عمى العبادة ومتعػدة أني دائسًا أعبج ربي. بذ مالي متعػدة يدّبح ربو بالسخة، بال
عمى أنػ يمي عاير معي ما يعبج ربو كثيخ. أنا خائفة بكخة وقت يجػا األوالد بيريخوا مثل أبػىع. أنا دائسًا 

انػ ىيظ لح يكػف زوجي، بشرحو لدوجي, بذ عمى قػلو انػ شغمو ما عع يدسحمو يداوؼ شي. أنا لػ عخفت 
ما كشت تدوجتو بالسخة. ىػ بفتخة الخصبة وعجني انػ يحفع قخآف، بذ ما حفع شي. أنا كثيخ متزايفة مغ 
ىل الػضع، وما بعخؼ شػ بجؼ ساوؼ. صايخة عع انجـ ألني لير تدوجتو, بذ بقػؿ لحالي بخكي هللا لح 

اعسل؟ أنا حيخانة وكثيخ متزايقة، فإذا عشجكع  ييجيو عمى يجؼ. إذا ما في مانع، مسكغ تشرحػني بذػ بجؼ
 شي نريحة، يكػف كثيخ مشيح.
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 الجػاب: 
إف التقريخ في أداء بعس العبادات التصػعية يدتجعي التشاصح بل والتبلـو بيغ السدمسيغ والسيسا الدوجيغ، 

ات . وما عميظ إال لكغ ال يجػز أف ترل بيشيسا حج الذقاؽ والسفاصمة، فحلظ ال يكػف إال مغ أجل السفخوض
االستسخار في مشاصحة زوجظ بالحكسة والسػعطة الحدشة، وأسمػب التخغيب السبشي عمى الحب والػد . 
وتعجيظ ىحا الحج يفدج األمخ بيشكسا ويرج الصخؼ اآلخخ عغ الحق ويػقعظ في مخالفة شخعية .واقخئي 

 بإمعاف وتجبخ قػلو تعالى

ِحيَغ اْصَصَفْيَشا ِمْغ ِعَباِدَنا َفِسْشُيْع َضاِلٌع ِلَشْفِدِو َوِمْشُيْع ُمْقَتِرٌج َوِمْشُيْع َساِبٌق ِباْلَخْيَخاِت ﴿ ُثعَّ َأْوَرْثَشا اْلِكَتاَب الَّ 
 ِبِإْذِف َّللاَِّ َذِلَظ ُىَػ اْلَفْزُل اْلَكِبيُخ﴾

 (32)فاشخ:

 واقخئي أيزا الحجيث الرحيح:
 ملسو هيلع هللا ىلص ثائخ الخأس فقاؿ يا رسػؿ هللا أخبخني ماذا فخض عغ شمحة بغ عبيج هللا: أف أعخابيا جاء إلى رسػؿ هللا

هللا عمي مغ الربلة قاؿ الرمػات الخسذ إال أف تصػع شيئا قاؿ أخبخني بسا افتخض هللا عمي مغ الرياـ 
قاؿ صياـ شيخ رمزاف إال أف تصػع شيئا قاؿ أخبخني بسا افتخض هللا عمي مغ الدكاة فأخبخه رسػؿ هللا 

  بذخائع اإلسبلـ فقاؿ والحؼ أكخمظ ال أتصػع شيئا ال أنقز مسا فخض هللا عمي شيئا فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص
أفمح إف صجؽ أو دخل الجشة إف صجؽ(. ولدت، وليذ أحج مغ البذخ أغيخ عمى أمخ الجيغ مغ هللا ورسػلو. 

ي تمظ التي تبشى عمى العمع , والشرػص , ال العػاشف والسػروثات , والسػاقف الذخعية الرحيحة والدميسة ى
 وهللا أعمع .

 

: أرجػ التػسع في مفيـػ  007الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الحب في هللا ألنشي أحب زميمتي ججًا ؟

 دؤاؿ: ال
تي ججا ججا .. وأشعخ بالزيق اذا ما مخت ساعتيغ أرجػ التػسع في مفيـػ الحب في هللا ألنشي أحب زميم

دوف أف اكمسيا واحذ بالزيق الذجيج عشج افتقادىا فيل ىحا يعتبخ حخاما أو شخكا أ أنو يجخل بسزسػف اآلية 
 .بسم ميحرلا نمحرلا هللا ) إذا تبخأ الحيغ أتبعػا مغ الحيغ اتبعػا ( 
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 الجػاب: 
ؤالو ...! وإف كانت أنثى فإف الحب في هللا ال تدخؼ عميو قػاعج الحب إف كاف الدائل ذكخا فالعياذ باهلل مغ س

 األرضي مغ بث األشػاؽ، وترعيج اآلىات، ونحػؿ األجداـ، وسيخ الميالي ...فبل تختمط عميظ األوراؽ...!

 

: ما ىي حجود العبلقة بيغ  008الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 والخجل مغ حيث الرجاقة ؟السخأة 

 دؤاؿ: ال
أرجػ أف تخشجني في ىحه السدألة: كسا تعمع السجتسع السغخبي مجتسع مختمط وقج تخبيشا عمى أف االختبلط ىػ 
الذيء العادؼ والفرل بيغ الخجل والسخأة ىػ والذيء الذاذ. أريج أف أتبع مشيج هللا وقج احتخت في مدألة 

ىل أنا آثسة في عبلقتي بيع ومجالدتي معيع  -1اء مغ الجراسة. عبلقتي بالخجل. لجؼ رجاؿ أصجق
 -3ما ىي حجود تعاممي مع الخجل في الجراسة والعسل؟  -2ومخاسبلتي معيع اثشاء الجراسة وبعج الجراسة؟ 

 ىل أقصع عبلقتي بسغ أعخفيع حاليا وال اتػاصل معيع؟ وجداكع هللا ألف خيخ آماؿ مغ السغخب.

 الجػاب: 
ق أف يتبع. والتعامل مع الخجل عشج الزخورة، وفي حجود الذخع، وأنت محجبة بالحجاب الذخعي، * الحق أح

  .مغ دوف خزػع بالقػؿ، فالسخجػ أنو ال تقع متو فتشة
أما أف يكػف التػاصل مغ أجل الرجاقة، والتدمية، فيػ بخبلؼ مشيج هللا، وخسدة وتدعػف بالسئة مغ ىحه 

 .بخيئة، وتشتيي إلى ماال تحسج عقباه  العبلقات يتػىع الصخفاف أنيا

 

 

 

 



  الفصل الضابع : عالقة الزجل باملزأةع : الباب الضاب 
682 

: زوجي يأمخني بخمع  009الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الحجاب ماذا عمي أف أفعل؟

 دؤاؿ: ال
أوالد يخيجني أف  4عاـ و 23أنا مدمسة ممتدمة بحجابي الذخعي وزوجي ممتـد بجيشو ولكغ بعج زواج داـ 

غ أخخػ سبػر ببل حجاب ألنو يخػ الدفػر والتعخؼ في شػارعشا ومشاضخ لع نعتاد مذاىجتيا انو لع أزوجو م
يعج يخػ جسالي برخاحة أنا مغ عائمة محتخمة وجسيمة ججا أرػ أعجاب الشاس ومجحيع لي ولكشي أريج 

أف افقج ديشي اإلعجاب مغ زوجي فقط أنا أفكخ بالصبلؽ مغ اجل ىحه السذكمة ألني إذا بقيت معو أخاؼ 
وىحا حخاـ ألني سأغزبو وتمعششي السبلئكة بساذا تشرحشي فزيمة الذيخ ال استصيع العير وىػ أمامي يتستع 
بسا يذتيي وأنا احتخؽ ال أريج تقميج الدافخات بعج حفاضي كل ىحا العسخ أنا خائفة عمى ديشي عمسا أنشي ال 

 أضع الخسار.

 الجػاب: 
جاب ال يقبل السشاقذة، لكغ ىل تديغ السخأة لدوجيا في البيت بسا يقشعو وببل إذا انصمقشا مغ أف مػضػع الح

حجود...تقبل السشاقذة...؟ أخذى أف تكػف السذكمة مع زوجظ مغ ىحا القبيل فانتبيي لشفدظ...! عمى كل 
 فإني أنرح في حل أؼ خبلؼ زوجي باتباع السشيج القخآني وىػ االحتكاـ إلى حكسيغ مغ الصخفيغ. 

 

: زوجي يخيج أف يكتب لي  010الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -فتاوى ال
 سابقة وأنا كحلظ ىل في ىحا حخج؟باسسي نرف بيت ، لجيو أوالد مغ زوجة 

 دؤاؿ: ال
أنا متدوجة مغ رجل لجيو مغ زواج سابق شفبلف وأنا أيزا لجؼ مغ زواج سابق شفبلف يسمظ السشدؿ الحؼ 

يو ومشدؿ آخخ يجفع لو أقداط ويخيج اآلف شخاء محل تجارؼ ويدجل لي نرفو مع العمع أنشي سأعصيو ندكغ ف
ذىب بقيسة مئة ألف والسحل قيستو سبعسائة ألف وليذ بشيتشا حخماف أشفالو ولكغ ىل ال يحق لمدوجة شيء 

 مغ ماؿ زوجيا.
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 الجػاب: 
 ال حخج عميكسا في ذلظ. 

 

: عجة اسئمة حػؿ العبلقة  011الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -ة األخبلؽ والتدكي -الفتاوى 
 دوج ؟بيغ الدوجة والدوج وأىل ال

 دؤاؿ: ال
 لجؼ عجة أسئمة وأنا حائخة في أمخؼ.. 

الدؤاؿ األوؿ: أنا متدوجة مشح سشة وربع ولقج نجرت إذا حسمت أف اذبح خاروفيغ . فيل الشجر يجػز؟ ولجؼ 
 ئ أخخ, فساذا أفعل؟ الساؿ لكششي بحاجة لو لذ

الدؤاؿ الثاني: أف زوجي يحىب صباحا وال يأتي إال عشج مشترف الميل وال أستصيع التحجث معو عبخ الياتف 
ألنو يبقى مذغػؿ , فبل أدرؼ فمقج دخمت مػقع شات وتعخفت عمى شخز وأصبحت أقػؿ لو ما بجاخمي حتى 

 و صحيح؟ وما معشى ىحا الكبلـ ؟ .قاؿ لي أنو يجب أف نكػف أخػة في هللا. فيل الحؼ أفعم
 الدؤاؿ الثالث زوجي يذخب الذيذو باألسبػع مختيغ عمى األقل فيل يجػز ذلظ ؟ 

الدؤاؿ الخابع: إف والجة زوجي تدكغ معي وىي ججًا ججًا تزايقشي في تجخبلتيا تأبى أف تدكغ مع زوجيا 
سبػع والشرف األخخ عشج سمفي ألسباب غيخ مقشعة , أريج أف أعخض عمييا أف تجمذ عشجؼ نرف األ

والسذكمة أنشي كشت متدوجة مغ قبل ونفذ السعاممة التي كشت أتمقاىا مغ والجة زوجي األوؿ. أشعخ بأنشي 
 سأجغ , فساذا أفعل؟ ألف كل مذكمة تحجث بيشي وبيغ زوجي تكػف بدببيا.

 الجػاب: 
، ومذكمة الشاس أنيع يدألػف بعج أف ػ مادمت نحرت وكاف األولى أال تفعمي فيجب عميظ الػفاء بالشحر 1

 يتػرشػا بالفعل...فمع ال يكػف الدؤاؿ قبل الفعل...؟
غياب زوجظ الصػيل، مع كػنو خصأ ال يبيح لظ الكبلـ مع رجل أجشبي وال يػجج في ديغ اإلسبلـ أخػة  -2

 في هللا بيغ رجل وامخأة ...إنسا ىي أخػة في الذيصاف .
 ذلظ . ال يجػز وعميو أف يقمع عغ -3
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 تمظ السذكمة تحل داخل إشار األسخة مع كل األشخاؼ السعشييغ .  -4

 

ة حػؿ العبلقة : أريج نريح 012الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 بيشي وبيغ زوجي ؟

 دؤاؿ: ال
حياتي و حياة أسختي أنا تخددت كثيخا قبل أف اكتب ىحه الدصػر و لكغ كمي أمل في أف تخشجني لحل يشقح 

امخأة متدوجة مشح أكثخ مغ سشتيغ تدوجت مغ شبيب وأنا درست اليشجسة وسافخ زوجي لمعسل في الخميج 
ولكشي تفاجأت بأنو إنداف غخيب األشػار فيػ دائسا ميسـػ و قمق...وكثيخ التأمل ثع أنو متخدد كثيخًا في 

.وكل قخار يتخحه يغيخه مئة مخة ونحغ لآلف لع نخزؽ الحياة وغيخ قادر عمى اتخاذ قخار ميسا كاف نػعو.
بصفل..بدبب معارضتو في البجاية ..ثع قبػلو باإلنجاب بعج ذلظ..وأنا لآلف ال ادرؼ ال سبب السعارضة و ال 
سبب القبػؿ وىػ ييجخني في الفخاش....رغع أني قمت لو في أكثخ مغ مشاسبة بأنشي اشعخ بالحدف مغ 

 غخفة نػمو..وإنسا يشاـ في الرالػف..مع إني اتبع كل مخغب معو..وال أجافيو..ذلظ..لكشو ال يشاـ في 
وال يخػ مشي إال كل جسيل ثع انو قج تخؾ عسمو مؤخخا وىػ اآلف ببل عسل و يجمذ معي في البيت وفي آخخ 
 مذكمة دارت بيششا شمقشي ....ثع أعادني إلى عرستو بصمب مشي سيجؼ الجميل أنا بشت عالع و ناس و ال
أريج أف أىاف ولكشي أجج باف مقػمات الدواج األساسية غيخ متػفخة في وضعي وقج رجػت زوجي أف يعيجني 
لعرستو كي ال أذؿ و أىاف بيغ الشاس و فزمت أف اسأؿ أولي األمخ في بياف وضعي يا سيجؼ أنا ال أحب 

 ؟؟اذا تشرح ابشتظ في اإلسبلـججا فسابغس الحبلؿ عشج هللا ولكشي أجج أف االستسخارية مع رجل كيحا صعبة 
عمسا بأني محجبة و ممتدمة..ديشيا..وغيخ متصمبة ماذا تشرحشي؟؟خرػصا بأنو ليذ لجؼ أشفاؿ مغ 

 زوجي؟؟؟؟

 الجػاب: 
تداليغ عغ أمخ أنت صاحبة القخار فيو وحجؾ...وهللا يقػؿ ) إف يتفخقا يغشي هللا كبل مغ سعتو ( . وكسا 

 ...فػازني بيغ السرالح والسفاسج واستعيشي باهلل ...واتخحؼ القخار . أسمفت أنت التي تعيذيغ الػاقع
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انة بإفبلـ : ىل يجػز اإلستع 013الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 في الحياة الدوجية ؟

 دؤاؿ: ال
 قة الصخفيغ " الدوج والدوجة " ؟ .ىل يجػز االستعانة بأفبلـ إباحية إلثارة الذيػة الجشدية مع الدوجة مع مػاف

 الجػاب: 
 .ال يجػز

 

: إني عمى عبلقة حسيسة  014الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ؟مع فتاة أحبيا وتحبشي لكغ والجىا يخفس مػضػع الدواج ماذا أفعل 

 دؤاؿ: ال
انشا وبعج سشتيغ )في ىحه السجة لع يكغ ىشاؾ اتراؿ أنا شاب مشح أربع أعػاـ تعخفت عمى فتاة ىي بشت جيخ 

بيشي وبيشيا باستثشاء خسذ مخات كمستيا عمى الياتف ( أرسمت أىمي لخصبة الفتاة ولكغ أىمي عارضػا 
الخصبة ألف أىل الفتاة ليدػا ممتدميغ ديشيا حتى أنيع وججوا عشجىع بعس السخالفات بعج ذىاب أىمي لخصبة 

ىمي عمى السػضػع بجأنا أنا والفتاة باالتراؿ ببعزشا البعس عغ شخيق الياتف وبذكل الفتاة وعجـ مػافقة أ 
متقصع و بعج سشة بمغ أىمي أف الفتاة ألتدمت ديشيا وبمغيع تدكيات خاصة لمفتاة مغ آنداتيا فأصخ أىمي عمى 

انية لكغ أتانا الخفس الحىاب وخصبة الفتاة مخة ثانية لسا بمغيع عشيا مغ أخبار شيبة ذىب أىمي في السخة الث
عاـ( واآلف عبلقتي بالفتاة كسا سبق اتراالت  17ىحه السخة مغ األب محتجا أف الفتاة صغيخة )عسخ الفتاة 

متقصعة لكغ يذيج هللا عميشا أنشا لع نقع بأؼ سمػؾ أو حتى كبلـ مخل بالذخع مع عمسي أف مجخد تكمسي 
تاة متعمقة بي ونخغب أف نبشي بيتا إسبلميا خاصة و أف الفتاة معيا ىػ مخالفة تؤرقشي لكشي متعمق بالفتاة والف

تصمب العمع الذخعي بذكل جيج ونحدبيا مخمرة في ىحا فالخجاء مغ شيخشا الفاضل إفادتشا بسا يحل القزية 
 عاجبل وبأسخع وقت مسكغ.
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 الجػاب: 
ض مع أبييا وإال فالشداء يجب قصع أؼ عبلقة بيشكسا فػرا، والحب ليذ حجة عمى الذخع. والحل ىػ التفاو 

 سػاىا كثيخ. 

 

: أنشي عمى عبلقة وشيجة  015الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 وأخاؼ هللا ماذا أفعل أرشجني ؟ مع شاب وأنا مؤمشة با تعالى

 دؤاؿ: ال
تعخفت عمى شاب وبقيت أتكمع معو سشيغ 3سشو قبل  23أرجػ السداعجة يا سيجؼ أنا فتاة غيخ متدوجة عسخؼ 

سشتيغ تقخيبا وبعج ذلظ تخكشا بعس لسذكبلت بيششا وأنا بعجىا الحسج هلل تبت والتدمت وبقيت عمى التػبة 
سشتيغ واآلف ىػ يخيج أف يخجع كسا كشا وأنا أصبحت أتعمق بو فساذا افعل وأنا اعمع أف ىجا الذيء حخاـ وأنا ال 

 ثخ أنا أريج جبخ هللا بالدوج الرالح فسادا افعل بعج أف تعمقت بو ؟.أريج أف اغزب ربي وبرخاحة أك

 الجػاب: 
 تعمقظ بو ليذ أمخا خارجا عغ إرادتظ...وشاعة ربظ وتخؾ الحخاـ يقجـ عمى ذلظ. 

 

: لي عبلقة مع شاب  016الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ث مغ خبلؿ الياتف أو االنتخنيت؟أف نتحاديرغخني بخسذ سشػات فيل يجػز 

 دؤاؿ: ال
سشة , درست شب األسشاف.. و بفزل هللا افتتحت عيادتي مغ شيخ و الحسج  25أنا فتاة مغ لبشاف , عسخؼ 

هلل.. أنا معجبة )كثيخا( بذاب ممتـد و لكشو يرغخني بخسذ سشػات.. ىػ يبادلشي الذعػر.. و يخيج االرتباط 
 -2ما رأيظ بدواجي مغ رجل أصغخ مشي؟  -1سشتيغ.. إلى أف يشيي دراستو.. الدؤاؿ: بي و لكغ ليذ قبل 

 إذا أخبخت أمي و أقشعتيا بالذاب... فيل يجػز أف نتحادث؟ أـ عمي أف أخبخ أبي أيزا؟ وأىمو ايزا؟ ...
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أىمو... فيل إذا أقشعشا أىمي و  -3أؼ يأستصيع أف يحجثشي دوف أف يخبخ أىمو؟ )ألنو ال يداؿ في الجامعة( 
ندتصيع أف نتحادث؟ ىل أستصيع أف ألتقي بو في السشدؿ؟ اتحجث معو عبخ الياتف؟ و أف أتحجث معو عبخ 

 اإلنتخنت؟ و جازاكع هللا عشا كل الخيخ... 

 الجػاب: 
ال تجػز شخعا أؼ عبلقة بيشكسا ولػ عغ شخيق الياتف أو اإلنتخنت، ولػ بخضا األىل، ما لع يكغ ىشاؾ عقج 

 . أما فارؽ الدغ، فالذخع لع يتجخل في ذلظ، واألمخ متخوؾ لصخفي الدواج .  لمدواج

 

حجث مع : ىل يجػز الت 017الفتػى  -عبلقة الخجل بالسخأة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 شاب عبخ الفيذ بػؾ فقط ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز الرجاقة في الفايذ بػؾ مع شاب لمتحجث في مجاالت الحياة ال غيخ؟

 الجػاب: 
ىا بدياٍج يبلئع الشفَذ البذخية .   لقج صاف اإلسبلـ العبلقات بيغ األفخاد ، وحجَّ

فحـخ العبلقة بيغ رجٍل وامخأٍة إال في ضل زواج شخعي ، وكحلظ ال يرح مخاشبة رجٍل امخأًة ، وال امخأٍة رجبل 
 إال لحاجة . 

 لظ في حجود األدب واألخبلؽ ، قاؿ تعالى : وإف كانت َثعَّ حاجٌة داعيٌة إلى الخصاب بيشيسا فميكغ ذ
 ﴿ وإذا سألتسػىغ متاعا فاسألػىغ مغ وراء حجاب ذلكع أشيخ لقمػبكع وقمػبيغ ﴾

 [ 53] االحداب : 

 وقاؿ تعالى : 

  ﴿ إف اتقيتغ فبل تخزعغ بالقػؿ فيصسع الحي في قمبو مخض وقمغ قػال معخوفا ﴾ 
 [  32] األحداب : 

 اف واإلشارة والكتابة ، فيػ عبارة عغ كل ما يبيغ عغ مقرػد اإلنداف . قاؿ تعالى : والخصاب قج يكػف بالمد
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 ﴿ قاؿ آيتظ أال تكمع الشاس ثبلثة أياـ إال رمدا ﴾ 
 [ 41] آؿ عسخاف:

 وقاؿ الذاعخ : 

 جعل المداف عمى الفؤاد دليبل        إف الكبلـ لفي الفؤاد وإنسا
بة الشداء عبخ ما يعخؼ بسػاقع الرجاقة عمى اإلنتخنت ، فحلظ مغ فالػاجب عمى السدمسيغ الححر مغ مخاش

 شخؽ الذيصاف وسبل الغػاية .
 قاؿ تعالى : 

يصاف فإنو يأمخ بالفحذاء ﴿ يا أييا الحيغ آمشػا ال تتبعػا خصػات الذيصاف، ومغ يتبع خصػات الذ
 ﴾ والسشكخ

 [21] الشػر: 

ف كل عبلقة أو صجاقة أكثخ قخبًا ومباشخة ، كالرجاقة عبخ وإذا كانت الرجاقة بالػاسصة مسشػعة محخمة ، فإ
 الياتف ، أو المقاء السباشخ ، أو غيخ ذلظ أشج تحخيسًا وأعطع خصخًا .

 وهللا أعمع 
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 الفرل الثامغ : العػرة

: أعسل في محل تجسيل حيث يحتاج  001الفتػى  -العػرة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 عػرات الدبائغ ما الحكع في ذلظ ؟ عسمي إلى كذف

 دؤاؿ: ال
أنا سيجة ممتدمة بسا يخضي هللا، اعسل في مخكد تجسيل لمشداء السمتدمات أيزا في مكاف شعبي، أىمو أناس 
ممتدمػف بسا يخضي هللا، وعسمي فيو عمى جياز لتحديغ الجدع وتشحيفو، لكشو يكذف العػرة، عمسا إف معطع 

وجيا، أو صبية تخغب بابغ الحبلؿ. ما الحكع الذخعي لي وليع مع العمع أني ال الديجات تأتي بجافع مغ ز 
 أجيج غيخ ىحا العسل واحتاج إلى أف اعسل ؟.

 الجػاب: 
 البج مغ ستخ العػرات، وإال فاإلثع يشاؿ الجسيع ) السعاِلجة والسعاَلجة (. 

 

ف الػجو لجى السخأة وما ىػ : ما حكع كذ 002الفتػى  -العػرة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الحجاب الذخعي ليا ؟

 دؤاؿ: ال
حجث ججؿ كبيخ بيشي و بيغ أحج األخػة عغ مػضػع حجاب السخأة، و قج كاف رأؼ بأف حجاب السخأه عغ 
األجانب ىػ كامل جدجىا عجا وجييا و كفييا و ذلظ كسا ىػ حجابيا بالحج.. إال أنو بيغ لي بأف عمى السخأة 

جنيا و ذلظ بالحج و غيخ الحج و ال يجػز ليا أف تبجؼ وجييا حيث أنو مغ الديشة و ىػ أف تدتخ كامل ب
محـخ شخعًا... أرجػ مشكع اإلفادة في ىحا السػضػع الحخج ججًا و خاصة و أنشي أنػؼ الدواج قخيبًا إف شاء 

اب لدامًا بدتخ الػجو هللا و بالتالي فإف اختيار زوجتي يتػقف عمى ديشيا و ستختيا و بالتالي فإف كاف الحج
فإنشي سأختارىا مسغ تػافق عمى ذلظ ألنشي أتػخى دومًا أف أشبق كل أوامخ هللا عد وجل شسعًا في مخضاتو 

 و تقخبًا لو. أفيجونا جداكع هللا عشا و عغ السدمسيغ كل خيخ و نفعشا مشكع بخيخ العمع. 
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 الجػاب: 
تعج مبتجعة أو متدمتة إلقخار الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كذف الػجو وستخه السخأة التي تختار ستخ وجييا ال يشكخ عمييا، وال 

 مغ بعس الرحابيات دوف إنكار عمى شخؼ. وكذف الػجو عشج أمغ الفتشة عشج كل الفقياء 

 

: ىل مغ واجب الدوج أجبار الدوجة عمى  003الفتػى  -العػرة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ارتجاد الحجاب قرخًا ؟

 دؤاؿ: ال
زوجتي تؤمغ تساما أف الحجاب واجب شخعي ولكشيا تقػؿ أنيا تحتاج إلى السديج مغ الػقت حتى تختجيو. 

 سؤالي: 
 ىل مغ الػاجب عمي أف اجبخىا عمى ارتجاء الحجاب أـ أف واجبي كدوج يكػف بالشرح والتذجيع ؟

 اتيا وخياراتيا أماـ هللا؟ىل أحاسب أماـ هللا عمى تخؾ زوجتي لمحجاب أـ أنيا مدئػلة عغ ترخف

 الجػاب: 
 الشظ أنظ مدؤوؿ عغ زوجتظ وأوالدؾ وعغ ديشيع بالجرجة األولى.فاهلل يقػؿ 

 ﴿ َيا َأي َيا الَِّحيَغ آَمُشػا ُقػا َأْنُفَدُكْع َوَأْىِميُكْع َنارًا َوُقػُدَىا الشَّاُس َواْلِحَجاَرُة.. ﴾
 و يقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:

اع وكمكع مدؤوؿ عغ رعيتو فاإلماـ راع وىػ مدؤوؿ عغ رعيتو والخجل في أىل بيتو راع وىػ ))كمكع ر 
 مدؤوؿ عغ رعيتو ((

 وفي حجيث آخخ

 ))إف هللا سائل كل راع عسا استخعاه، أحفع ذلظ أـ ضيع ؟ حتى يدأؿ الخجل عغ أىل بيتو (( 
 فالتكاليف الجيشية ال تتخؾ لمقشاعات واألمدجة.
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: ىل ىشاؾ فخؽ في الحنب بيغ الشطخ  004الفتػى  -العػرة  -خبلؽ والتدكية األ -الفتاوى 
 لمعػرة الحقيقية والشطخ إلى األفبلـ العارية ؟

 دؤاؿ: ال
أنا متدوج مغ ذات خمق وديغ ولع تقرخ معي البتو جسيع شمباتي جاىدة وشيادة هلل تحدغ لػالجؼ ولمجيخاف 

خػ , ولكشيا قسحية أؼ ليدت شقخاء واف نفدي تيف لمذقخ وتحب عسل الخيخ الحؼ ىػ مغ شبعشا في الق
وكثيخا ما أشاىج بعس الشداء الذقخاوات عبخ السػاقع اإلباحية، مع وجػد الكثيخ مشيغ )الذقخ( في الذارع 

 وفي مكاف العسل. ولكشي أغس برخؼ عشيغ. أخي الحبيب ىحا يقػدني لمدؤاؿ: 
 حقيقية والشطخ إلى األفبلـ العارية ؟ ىل ىشاؾ فخؽ في الحنب بيغ الشطخ لمعػرة ال

  أو بسعشى آخخ:
 ىل ىشاؾ دليل شخعي عمى حخمة الشطخ إلى ىحه السذاىج كسا لػ أنيا حقيقية ؟ 

 الجػاب: 
إف الحؼ حـخ مغ أجمو الشطخ إلى العػرات ىػ عجـ الػصػؿ إلى الدنا عغ شخيق اإلثارة... أو ليذ ىحا 

واألفبلـ أيزا...؟ الشظ أف الجػاب ) بمى ( وإًذا ىسا سػاء في  السعشى مػجػدا في الشطخ إلى الرػر
 الحخمة. 

 

: امخأة تعسل بسداعجه كبار الدغ ومغ  005الفتػى  -العػرة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 ضسغ عسميا تغييخ مبلبديع وفييع رجاؿ تخى عػراتيع ىل يجػز ذلظ ؟

 دؤاؿ: ال
 .ظ؟غ ضسغ عسميا تغييخ مبلبديع وفييع رجاؿ تخػ عػراتيع ىل يجػز ذلامخأة تعسل بسداعجه كبار الدغ وم

 الجػاب: 
 األصل أف يقـػ بتمظ السيسة رجل... وال يجػز لمسخأة أف تمي ذلظ إال في حاؿ الزخورة القرػػ. 
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: ما حكع الشطخ إلى عػرات الشداء ،  006الفتػى  -العػرة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 كبائخ ؟وىل ىي مغ ال

 : دؤاؿال
 ما حكع الشطخ إلى عػرات الشداء، وىل ىي مغ الكبائخ ؟.

 الجػاب: 
ىػ محـخ قصعا... أما سؤالظ ىل ىػ مغ الكبائخ، فاعمع أف االستسخار واالصخار عمى صغائخ الحنػب يحػليا 

 في حق مختكبيا إلى كبائخ.

 

جػز أف يحدخ الخأس أماـ أوالد : ىل ي 007الفتػى  -العػرة  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 أوالد األخ أو أوالد األخت؟

 دؤاؿ: ال
 بالشدبة البغ أخي لو مثبًل ولج شاب و ابشة أختي ىل يجػز كذف الخأس أمامو ؟

 الجػاب : 
 الطيػر أماـ السحاـر يشصبق عمى السحاـر أصػليع و فخوعيع، ىحه قاعجة عامة.
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 الفرل التاسع : الجشذ

لي أف أتخمز مغ الذحوذ  : كيف 001الفتػى  -الجشذ  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الجشدي؟

 دؤاؿ: ال
بجاية أرجػ مغ هللا العمي القجيخ أف تكػف تػبتي صادقة، واني وهللا ما كتبت لظ إال بعج أف عمست أف هللا 

إال إني كشت اعمع أف وقتي وتبتي اليشي إلى التػبة الشرػح، ومع العمع إني كشت مخارا تكخارا أريج أف أراسمكع 
لع تحغ بعج إال إني كشت أتػب وأتػب مخارا إال إنسا هللا سبحانو كاف يخيج لي ذلظ، واف الشفذ ألمارة بالدػء، 
واعمع يا سيجؼ الفاضل إني لع أراسمظ إال ألني عمست انظ مغ السيدخيغ ولدت مغ السشفخيغ، واني أتػجو إلى 

مغ العسخ  23خشجني واني وهللا كسا اصف نفدي إنشي كسا اصف نفدي شاب في هللا واني بحاجة إلى مغ ي
واني لي نفذ لػامة، واني أساؿ هللا أف أكػف مغ الشفػس السخجػ صبلحيا سيجؼ الفاضل إني عمست أف 
أكثخت مغ الكبلـ واني أريج اإليجاز، سيجؼ لقج عمست إني لع ادخخ ما ال الفتجؼ بو نفدي مغ عحاب عطيع 

لع اجتيج الجتاز امتحاف عطيع واني أساؿ هللا العمي العطيع أف يغفخ الحب فاف لع يغفخ لي ويخحسشي  واني
الكػنغ مغ الخاسخيغ. مذكمتي يا سيجؼ في الحقيقة ىي ليدت واحجة وإنسا مذكبلت أعطسا وأصعبيا وأكثخىا 

رست الجشذ مع احج األقارب إيبلما لي ىي ميػلي الجشدية. )الذحوذ( واعمع إني عشجما كشت صغيخا قج ما
أوال، ثع تعجا ذلظ إلى بعس رفقاء الدػء واستسخيت بحلظ حتى وقت قخيب إال أف معطع ىحه المقاءات كانت 
تتع دوف اجبلج بالجبػر، واعحرني عمى صخاحتي ألني أريجؾ أف تكػف عمى تفاصيل مذكمتي التي حاولت 

تعخفت عمى صجيق وكاف كإخػتي فاف في الشياية تبجأ  جاىجا أف أجج حبل ليا ولكشي فذمت إني غالبا كمسا
مشح المحطة التي بجاء فييا األفكار تخاودني حػلو وغالبا ما افخغ شيػتي الجشدية ببعس االحتكاؾ معو 
وبعجىا انجـ ولكشب كشت دائسا أعػد عمى الخغع مغ تححيخ ىؤالء األصجقاء لي وأنيع جيجوف ألنيع غالبا ما 

لربلة واني بذكل أو بآخخ بجأت افقجىع واحجا تمػ اآلخخ، واني تعب مغ ذلظ وأريج أف أجج كانػا يحثػا عمى ا
حبل ليحه السذكمة التي أرقت مزجعي، مع العمع إني غالبا غيخ مياؿ إلى الشداء قيج انسػلو وأؼ. أرجػ مشظ 

خجـ العمع بعج فادني أف ال تقػؿ لي تدوج فاف الطخوؼ ال تدسح واني في الجامعو في الدشة الخابعة ولع ا
 الشريحة ألكػف مغ الذباب الصائعيغ هلل.
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السذكمة الثانية ىي شكمي واقدع أني مخارا وتكخارا فكخت في االنتحار مغ ذلظ الذكل الحؼ اضغ اني عيخ 
محبب بو، واني وهلل الحسج ذو خمقة تامة وعقل فصيغ عمى ما أضغ إال أف بذختي سػداء وقبحة وعمى 

اني مغ لػنيا الحؼ ارحقشي فاف البشات ال يمتفتغ وال أثيخ حتى انتباىيغ والذباب غالبا ما األغمب ما أع
يدسعػنشي عبارات االستيداء الخنانة واني اقدع لػال ذلظ لكشت األسعج واني كمسا رأيت مغ ىػ أجسل مشي 

نت وسالت نفدي تسمكشي حدف ال يسكغ وصفو أو أني كمسا رأيت مغ مغ هللا عمييع بصمعة حدشة غخت وحد 
 لساذا عمى الخغع مغ أف أبي أجسل مشي.

 الجػاب: 
مذكمتظ تحتاج إلى جميذ صالح، ومبلـز ناصح، يتعاىجؾ بالتػجيو السدتسخ...ويعيشظ عمى نفدظ ويبيغ لظ 

 مايخفى عميظ...فابحث عشو تفد بإذف هلل. 

 

شمب مشي أف أفعل  إذا : ماذا أفعل 002الفتػى  -الجشذ  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الفاحذة ؟

 دؤاؿ: ال
إني شالب في أحج كميات الجامعة، وقج شمب مشي عسيج الكمية أف أفعل معو الفاحذة أؼ المػاشة، وعخض 
عمي مبمغا مغ الساؿ، ورفزت ذالظ، ثع أجبخني عمى ذالظ ورفزت، ثع ىجدني. فساذا أفعل يا سيجؼ ؟ مع 

روس العمع، وىحه اإلغخاءات كميا خارج البمج.ىل يجػز لي أف اقتمو العمع أنشي ممتـد ومغ السثابخيغ عمى د
 حتى السػت ؟.

 الجػاب: 
 ال يجػز لظ قتمو، وارفع أمخه إلى الجيات السدؤولة.
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 لقج زنيت ماذا تشرحشي أف أفعل ؟:  003الفتػى  -الجشذ  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 

 دؤاؿ:ال
 مع العمع أنشي لع اشبع حاجتي، و ربسا أكخرىا أرجػؾ أعصشي حبل .لقج زنيت ماذا تشرحشي أف افعل ؟ 

 الجػاب: 
الحل أف تجعل خػؼ هللا أقػػ مغ شيػتظ وىػاؾ، وأف تتقخب إلى هللا بالصاعات والعبادات وعمى رأسيا 
الربلة، واف تجعل لشفدظ صحبة خيخة تقزي معطع فخاغظ معيع، وأف تبتعج عغ مػاشغ اإلثارة، وأف يكػف 

ىع تحسمو، وىجؼ تدعى إليو يذغمظ عغ التفكيخ الجائع بالجشذ الحؼ سببو الفخاغ بكل معانيو، واحخص  لظ
 عمى استعجاؿ زواجظ، وعػدا عمى بجء أقػؿ لظ اتق هللا...! 

 

 حكع الذاذ جشديًا في اإلسبلـ ؟ : ما 004الفتػى  -الجشذ  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
عغ مػضػع الذحوذ الجشدي لجػ الخجاؿ وما حكع الذاذ جشديًا في اإلسبلـ، وىل الخجل أريج االستفدار 

 مدؤوؿ عغ والدتو شاذ جشديًا ؟ 

 الجػاب: 
تػىع بعزيع أف لمذحوذ عبلقة بالجيشات لجػ اإلنداف، والعقل الدميع ال يقبل أف يخمق هللا هلالج لج في أصل خمق 

عمع بعج أف تػصل إلى الخارشة الجيشية والتي أعمشيا كميشتػف بشفدو اإلنداف شحوذًا ثع يحاسب عميو، لكغ ال
تؤكج مغ أف الخارشة الجيشية ال عبلقة ليا بدمػؾ اإلنداف ويسكغ الخجػع إلى السحاضخة التي ألقيت في 

 والتي تتحجث عغ ىحا السػضػع ونػرد فيسا يمي مقتصفات مشيا:29/09/1989جامع الشابمدي بتاريػػػػخ 
ربشا سبحانو وتعالى، كل شيٍء خمقو خيٌخ مصمق، ولكغ حيشسا يدئ اإلنداف استخجاـ الذيء، يقع  يعشي أفّ 

 في مذكمة كبيخة.
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ونزػخب عمى ىػحا مثبًل، السعسل الحؼ صشػع الديارة، صشعيا كي تحقق الخاحة لئلنداف، ُصشعت كي تشتقل 
ة، إذا أىسل صيانتيا، إذا غفل في أثشاء باإلنداف مغ مكاف إلى مكاف، فإذا أساء الدائق استخجاـ الديار 

قيادتيا تجىػرت بو، فيحا التجىػر شخ، ولكغ ىحا الذخ ليذ مخمػقًا إنسا نتج عغ سػء استخجاـ السخكبة، أو 
 عغ تقريخ في تشفيح تعميسات الذخكة الرانعة.

، قـػ لػط، لساذا أىمكيع هللا عد وجل ؟ ألنيع عّبخوا عغ شيػتيع ب صخيقة غيخ صحيحة، لحلظ ىؤالء القـػ
بصخيقة شاذة، بصخيقة لع يخض هللا سبحانو وتعالى عشيا، هللا سبحانو وتعالى خمق الدوجيغ الحكخ واألنثى، 
وخمق السخأة بصخيقة تكسل الخجل، وخمق الخجل بصخيقة يكسل السخأة، فإذا ما حرل انحخاؼ، أو شحوذ، فيحا 

ال ! بل ناتج عغ جيمو، وعغ تفخيغ شيػتو بصخيقة  شخ مدتصيخ، ليذ ناتجًا عغ خصأ في َخمق اإلنداف،
غيخ مذخوعة، فالجيُغ جاء ليبيغ لئلنداف شخيقة استعساؿ كل شيء، شخيقة التعامل مع كل شيء، شخيقة 

 االستفادة مغ كل شيء.
جًا، وإليكع مثبًل تقخيبيًا، لػ وضعشا الدكخ في الصعاـ، في الصبخ، فيحا الصعاـ ال يؤكل، مع أف الصبخ ثسيغ ج
والدكخ ثسيغ، وإذا وضعشا السمح في الذاؼ، فالذاؼ ال ُيذخب، إذا وضعشا مدحػؽ التشطيف مع الصعاـ 

 فالصعاـ ال يؤكل، فحيشسا نديء استخجاـ ىحه السػاد،
نقع في شخ مدتصيخ، يعشي الذخ ال وجػد لو في األصل، الكػف خيٌخ مصمق، ولكغ الذخ ناتج عغ جيٍل في 

 جيٍل في التعامل مع األشياء، عغ جيٍل في شخيقة استخجاـ األشياء، ىحا ىػ الذخ. استعساؿ األشياء، عغ
 ىؤالء قـػ لػط خالفػا سشة هللا في خمقو، ربشا سبحانو وتعالى يقػؿ:

﴿ قج أفمح السؤمشػف، الحيغ ىع في صبلتيع خاشعػف، والحيغ ىع عغ المغػ معخضػف، والحيغ ىع لمدكاة 
حافطػف، إال عمى أزواجيع أو ما ممكت أيسانيع فإنيع غيخ ممػميغ فسغ  فاعمػف، والحيغ ىع لفخوجيع

 ابتغى وراء ذلظ فأولئظ ىع العادوف﴾
 ( 7ػ  1) سػرة السؤمشػف: 

يعشي اقتخفػا عجوانًا صارخًا، ىحه الذيػة التي أودعيا هللا في اإلنداف جعل ليا قشاًة نطيفًة تجخؼ فييا، وبذكل 
هللا في اإلنداف إال وخمق ليا شخيقًة نطيفًة مثاليًة يقخىا السجتسع، ويقخىا هللا عد أعع، ما مغ شيػة َأْوَدعيا 

وجل لتفخيغ ىحه الذيػة، والحجيث اليـػ عغ شيػة الجشذ، فيؤالء الحيغ خخجػا عغ الصخيق الرحيح، الحيغ 
ل مع الخجل أسخة خخجػا عغ األسمػب الرحيح وقعػا في العجواف، ألف ىحه السخأة حيشسا ُخمقت، ُخمقت لتذك

نافعة، يعشي الدعادة. كل الدعادة حيشسا يحقق اإلنداف سشة رسػؿ هللا َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع في الدواج، فيحه 
  .زوجٌة شاىخٌة، وفيٌة صادقة
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خبلؽ، ثسخة ىحه العبلقة أوالٌد، يعخفػف أميع وأباىع، يشذئػف في بيت إسبلمي، فيو التػجيو، فيو العمع، فيو األ
 ىحا ىػ التخصيط اإلليي.

يعشي قمت لكع سابقًا إف امخأة تعسل في السدارح سئمت، ما شعػرؾ وأنت عمى خذبة السدخح، قالت وىي 
صادقة، شعػر الخدؼ والعار، وىحا شعػر كل أنثى تعخض مفاتشيا عمى الجسيػر، إف الحب يجب أف يبقى 

 بيغ الدوجيغ، وفي غخٍؼ ُمغمقة، ىحه ىي الفصخة.
عشي حيشسا أودع هللا في اإلنداف شيػة السخأة، جعل لو نطامًا دقيقًا دقيقًا، القخآف الكخيع شافح باآليات التي ي

تشطع عبلقة الخجل بالسخأة نطاـ األسخة، نطاـ الِخصبة، نطاـ الَعقج، نطاـ الذيػد، نطاـ اإلرضاع، نطاـ 
افية وافية تشطع عبلقة الخجل بالسخأة، أما حيشسا الصبلؽ، ىحه كميا ضافية في القخآف الكخيع، أحكاـ كثيخة ض

يدمظ اإلنداف لتفخيغ شيػتو، شخيق لع يخمق لو، شخيقا شاذًا، فقج وقع في شٍخ خصيخ، ألف اإلنداف حيشسا 
 يشحخؼ، أو حيشسا يعتجؼ فإنسا يجخفو تيار األىػاء، واالنحخاُؼ واالعتجاُء ىسا شيٌء واحج ألنو:

 عمع أنسا يتبعػف أىػاءىع ﴾﴿ فإف لع يدتجيبػا لظ فا
 ( 50) سػرة القرز: 

 االنحخاؼ يدبب شعػر بالكآبة، ألف هللا سبحانو وتعالى فصخ اإلنداف فصخًة عالية، قاؿ تعالى:

 ﴿ فصخة هللا التي فصخ الشاس عمييا ﴾
 :  (  50) سػرة الخـو

بب سعادة اآلخخيغ، إذا فعل فإذا فعل اإلنداف شيئًا ُيخضي هللا عد وجل، ويجعع الخيخ في السجتسع، ويد
اإلنداف ىحا الذيء شعخ بدعادة وشسأنيشة، واستقخت نفدو، فإذا أفدج أختو في اإلندانية، أو إذا اعتجػ عمى 
أعخاض الشاس، فقج حصسيع، وحصع نفدو، لحلظ فخبشا سبحانو وتعالى، جعل قـػ لػط جّخاء ىحه السعرية 

 الكبيخة والذشيعة عبخًة لمشاس:
لحكخاف مغ العالسيػغ، وتػحروف ما خمق لكع ربكع مغ أزواجكع بل أنتع قـػ عادوف" يعشي أنتع معتجوف، " أتأتػف ا

ألف هللا سبحانو وتعالى جعل ليحه العبلقة مكانًا نطيفًا، ويثسخ شفبًل يعيغ أبػيو حيشسا يكبخاف، لكغ الصخيق 
رًا بالحنب لجػ الكبيخ، إف ىحا كمو الذاذ، شخيق قحر، وشخيق يدبب تحصيسًا لشفدية الرغيخ، ويبعث شعػ 

 يفتت السجتسع.
الحقيقة إف قـػ لػط استخفػا بأوامخ هللا، لع يقيسػا ليا وزنًا، لع يعبئػا بيا، لع يعصػىا ما تدتحق مغ التعطيع، 

  .إذًا فساذا عمى السؤمغ أف يفعل ؟ ىحا سؤاؿ دقيق، فحيشسا نقخأ ىحه القرة فشحغ السقرػدوف مشيا



   الفصل التاصع : اجليط ع : الباب الضاب 
698 

دمخىع هللا عد وجل وانتيى ذكخىع، وأصبحػا قرة، وأصبحت ىحه القرة قخآنًا، معشى ذلظ أنيا  يعشي ىؤالء
درس بميغ لكِل إنداف حتى نياية الجوراف، فسا الحكسة ؟ ما السػعطة ؟ ما الجرس البميغ الحؼ يسكغ أف 

 ندتشبصو مغ ىحه القرة ؟
الفػا أمخ ربيع، خالفػا القانػف الحؼ وضعو هللا ىؤالء قـػ لػط استخفػا بأوامخ هللا، خالفػا سشة رسػليع خ

لئلنداف، خالفػا التخصيط اإلليي لؤلسخة، خالفػا القشاة التي سسح هللا بيا إلفخاغ الذيػة خالفػا نطاـ الكػف، 
خالفػا تعميسات الرانع، خالفػا تعميسات السخبي خالفػا أمخ ربيع، فأىمكيع هللا عد وجل، فساذا يشبغي عمى 

 أف يفعَمُو ؟السؤمغ 
السؤمغ عميو أف يعطع حخمات هللا، الجرس الحؼ يسكغ أف يدتشبط مغ ىحه القرة، أف عمى السؤمغ أف يعطع 
حخمات هللا، قـػ لػط استخفػا بحخمات هللا، تجاوزوا الحجود، خخقػا القػانيغ، خالفػا التخصيط اإلليي، خالفػا 

 ىع، أما السؤمغ فعميو أف يعطع حخمات هللا.الترسيع، خالفػا تعميسات الرانع فحاقػا وباؿ أمخ 
؟ وا الحجود، فسا مػقف السؤمغ إذاً وإذا كاف قـػ لػط خاشئيغ، وإذا كانػا مشحخفيغ، فاسجيغ معتجيغ، قج تجاوز 

مػقف السؤمغ تعطيع حخمات هللا، حخمات هللا مغاضبو، أؼ األشياء التي إذا فعمشاىا غزب هللا عميشا، و 
 عشو، ما معشى تعطيسيا ؟ تخؾ مبلبداتيا، لكغ السؤمغ ال يجع السعرية فقط، بل حخمات هللا ما نيى هللا

يجعل بيشو وبيغ السعرية ىامَر أماف، يعشي نيخًا عسيقًا، لو شاشئ َزِلق، فالحكسة تقتزي أف أدع بيشي وبيغ 
 الشيخ مدافة كبيخة، ندسييا ىامر األماف،

 لحلظ فخبشا عد وجل قاؿ:

  تقخبػىا ﴾﴿ تمظ حجود هللا فبل
 ( 187) سػرة البقخة: 

يعشي ىشاؾ حػػػجود هلل عد وجل، إذا اقتخبت مشيا جحبتظ إلييا كيف أف بعس التيارات الكيخبائية، بعس 
األسبلؾ الكيخبائية التي يجخؼ فييا تيار يديج عغ آالؼ الفػلتات، إف ىحا التيار يذكل حػلو ساحػػػػة 

خب مشو جحبو التيار وأحخقو،لحلظ يجعمػف مدافًة واسعًة حػؿ أسبلؾ مغشاشيدية، بحيث إف اإلنداف إذا اقت
الكيخباء ذات التػتخ العالي، ىحه السدافة ىي ىامر أماف، وأنت أييا السدمع البج مغ أف تزع بيشظ وبيغ 

 حخمات هللا ؛ أؼ مغاضبو، ىامر أماف، يعشي أّف الدنا ُيغزب هللا عد وجل، هللا عد وجل قاؿ:

 الدنا ﴾ ﴿ وال تقخبػا
 ( 32)سػرة اإلسخاء: 
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يعشي أف تراحب زانيًا، أف تديخ سيخة مختمصة، أف تحىب إلى أماكغ مذبػىة، أف تتجػؿ في شخقات فييا 
نداء كاسيات عاريات، أف تقخأ أدبًا رخيرًا، ىحا كمو اقتحاـ ليامر األماف، ىحه مشصقة خصخة ربسا جحبتظ 

االستساع إليو، وحُخـ الشطخ إليو، وحُخـ الحجيُث عشو، ما َحُخـ فعمو ىحه  إلى الدنا، لحلظ ما َحُخـَ فعمو َحُخـَ 
قاعجة أصػلية، ما حـخ فعمو حـخ استساعو، ما حـخ فعمو حـخ الشطخ إليو، ما حـخ فعمو حـخ الحجيث فيو، ىحا 

نا ال يدني، لكشو ىامر األماف " تمظ حجود هللا فبل تقخبػىا " لحلظ اإلنداف الذخيف ليذ ىػ الحؼ إذا واجو الد 
الحؼ يبتعج عغ أسباب الدنا، فكل صجيق سػء، كل رفيق سػء، كل أدب رخيز، كل عسل فشي رخيز، كل 

 سيخة مذبػىة، كل ندىة مختمصة، ىحا كمو مغ أبػاب الدنا.
 هللا سبحانو وتعالى خدف بقـػ لػط األرض وأمصخ عمييع حجارة مغ الدساء عقابا ليع عمى فعميع..

صبيعية ليحا العسل مخض اإليجز، ذلظ الذبح السخيف الحؼ ييجد أمغ البذخية اآلف، يعشي أّف في والشتائج ال
السجتسعات الغخبية، وفي أمخيكيا، وفي أوروبا، وفي أفخيقيا، إصاباٍت في أعجاد مخيفة، وحتى اآلف ليذ ىشاؾ 

 دواء ناجع، وىحه عقػبة عاجمة، وفي بعس األحاديث: 
 اِلٍظ، َعْغ َأِبيِو، َعْغ َعَصاِء ْبِغ َأِبي َرَباٍح، َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ ُعَسَخ َقاَؿ: َأْقَبَل َعَمْيَشا َرُسػُؿ َّللاَِّ ))َعِغ اْبِغ َأِبي مَ 

، َوَأُعػُذ ِباَّللَِّ  ، َلْع َتْطَيِخ أَ  َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَؿ: َيا َمْعَذَخ اْلُسَياِجِخيَغ َخْسٌذ ِإَذا اْبُتِميُتْع ِبِيغَّ ْف ُتْجِرُكػُىغَّ
ـٍ َقط  َحتَّى ُيْعِمُشػا ِبَيا، ِإال َفَذا ِفيِيُع الصَّاُعػُف َواأَلْوَجاُع الَِّتي َلْع َتُكْغ َمَزْت   ِفي َأْسبلِفِيِع اْلَفاِحَذُة ِفي َقْػ

 الَِّحيَغ َمَزْػا (( 
 ] أخخجو ابغ ماجة [

الخصيخ، مخض نقز السشاعة، وربشا سبحانو وتعالػػػػى جعػػل ىحا  وكمكع يقخأ، ويدسع، ويصالع عغ ىحا السخض
السخض الخصيخ عقابًا عاجبًل ليؤالء السشحخفيغ، واإلحرائيات الجقيقة، أنو تدعيغ بالسائة مغ حاالت ىحا 
السخض بدبب فعل قـػ لػط، تدعيغ بالسائة قدع قميل بدبب تعاشي السخجرات، ومعاقخة الخسخ والدنا، لكغ 

في مقجمتيا فعل قـػ لػط. ومريُخ ىحا مخض خصيخ خصيخ، يعشي شبح مخيف، تئغَّ  لسعاصي الكبيخةىحه ا
 تحت وشأتو نفػس السبلييغ مغ الحيغ ألقػا أوامخ هللا ُعْخَض الصخيق.

يعشي ىحا كبلـ هللا عد وجل، فأؼُّ انحخاٍؼ في عبلقة الخجل بالسخأة، أو بغيخىا فسريُخه ىحا السريخ الحالظ 
 يمظ.السُ 
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 : ما الحكع الذخعي ورأي الجيغ في 005الفتػى  -الجشذ  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الداني الحي يدني عمى السقابخ؟

 دؤاؿ: ال
 ما الحكع الذخعي ورأؼ الجيغ في الداني الحؼ يدني عمى السقابخ ؟.

 الجػاب: 
عقػبتو وأدلة تحخيسو ال تخفى، وفعمو في السقبخة الدنا مغ كبائخ الحنػب والعياذ باهلل , أيشسا حجث أو ارتكب، و 

يرع فاعمو بقدػة القمب، وعجـ الخذية هلل، عياذا باهلل. إذ إف السقبخة مكاف لبلتعاظ والخذػع واالعتبار، 
 والخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: 

 )) كشت نييتكع عغ زيارة القبػر فدوروىا فإنيا تحكخكع السػت ((
 حؼ فإنيا تحكخ اآلخخة( )رواه مدمع ولمتخم

 وفي رواية أخخػ 

 ))كشت نييتكع عغ زيارة القبػر فدوروىا ولتددكع زيارتيا خيخا((
 ندأؿ هللا الدبلمة ونعػذ بو مغ الحػر بعج الكػر، وندأؿ هللا لسغ ابتمي بحلظ تػبة عاجمة نرػحة... 

 

وقػع الدنا ، وىل يقع : ما ىي شخوط  006الفتػى  -الجشذ  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 نا إذا دخل جدء صغيخ مغ الحكخ ؟الد 

 دؤاؿ: ال
ما ىي شخوط وقػع الدنا ؟ وىل يقع الدنا إذا دخل جدء صغيخ مغ الحكخ عمى الخغع مغ وجػد شبقتيغ مغ 
الثياب كعازؿ عغ ذلظ؟ يخجى مشكع االيزاح ألف ىحا السػضػع يدعجشي ججا )مع العمع أنشي نادـ ججا(. و 

 يل الذكخ. لكع جد 
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 الجػاب: 
 ىػ ذنب كبيخ وليذ بدنا. ومغ حاـ حػؿ الحسى يػشظ أف يقع فيو...فأقمع وتب إلى هللا واستغفخ لحنبظ. 

 

ف لي التخمز مغ : أريج الشريحة كي 007الفتػى  -الجشذ  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الذػاذ الجشدي ؟

 دؤاؿ: ال
ائمة متجيشة وكانت التخبية في صغخ سشي خاشئة فكانت التخبية بالشدبة أنا إنداف ومع األسف شاذ وأنا مغ ع

لي كالبشات وأنا أخاؼ هللا كثيخا وذىبت إلى أكثخ مغ عذخ أشباء نفدييغ وقالػا أف الذػاذ ال عبلج لو 
اف وسيبقػف شػاؿ العسخ شػاذ وأنا خائف وأريج أف اقمع عغ ىحه اليادة مع العمع أني أصمي وأصـػ وأقخغ القخ 
كل يـػ واالستغفارات واشمب مغ هللا أف يتػب عمي أنا خائف وأحب هللا وأحب ديشي أرجػ مشظ مخاسمتي واف 

 تعصيشي الجواء البلـز لمذفاء أكاد أقجـ عمى االنتحار ؟ .

 الجػاب: 
إلنداف ما مغ فعل يفعمو اإلنداف باختياره إال وتدبق الفعل إرادة، وال فعل ببل إرادة...والحؼ يذل إرادة ا

ويزعفيا ىػػ الشفذ األمارة بالدػء ...اإلقبلع عغ ىحا االنحخاؼ بإرادتظ واختيارؾ وال تيتع بقػؿ األشباء 
 .... خالف ىػاؾ وميػلظ تقػ إرادتظ واسأؿ هللا العػف وأكثخ مغ الصاعات 
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ة الغدو : ما ىي الصخيقة السثمى لسحارب 008الفتػى  -الجشذ  -األخبلؽ والتدكية  -الفتاوى 
 الثقافي وخاصة الجشذ؟

 دؤاؿ: ال
 ما ىي الصخيقة السثمى لسحاربة الغدو الثقافي وخاصة الجشذ؟ .

ىحا الغدو الثقافي التي نتحجث عشو يثيخ شيػات اإلنداف أىع شيء شيػة الجشذ ىحه واضحة نحغ عشجنا 
 بإسبلمشا حارب الذيػة...

 الجػاب : 
الشداء بخكًة أقميغ مؤونًة إذا جاءكع مغ تخضػف ديشو وخمقو  أعطع الشداء بخكًة أقميغ ميخًا، أعطع

 فدوجػه.
أنا سسعت عغ بمجة في الغػشة ليا مكانة كبيخة نديت اسسيا اجتسع وجياء القخية وقخروا أف ميخ الفتاة خاتع 
اىمشا سحب وساعة، اآلف محكسة الشقج ليا اجتياد بيت الصاعة غخفة فييا سخيخ وخدانة فقط ومخافق إذا ما تد

 ماذا قاؿ هللا عد وجل عمى لداف سيجنا شعيب: 

 ﴿َوَما ُأِريُج َأْف َأُشقَّ َعَمْيَظ﴾
إذا لع نتداىل في تدويج أبشائشا تتدع رقعة الدفاح، قج تجج في السجيشة حي أكثخه بيػت دعارة إذا ما تداىمشا 

 تتدع ىحه الخقعة حتى يغجو الدفاح محل الشكاح نعع.

 
 
 
 
 
 
 
 



   الباب الثامً : الزؤى و األحالو 
703 

 من : الرؤى و األحالوالباب الثا

 الفصل األول : األحالو

  الفصل الثاىي : التيجيه 

 الفصل الثالث : الوصوصة
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 الفرل األوؿ : األحبلـ

 : ما رأيكع باإلحبلـ وىل ىي حق ؟ 001الفتػى  -األحبلـ  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
و ابغ خاليا فػافقت تحت ضغػط شجيجة، ثع شمبت رأؼ فأجبتيا  تقجـ لخصبة ابشة خالتي شاب ىػ ابغ عستيا

أف تدتخيخ و تتخيث، فذعخت بعج ذلظ بعجـ انذخاح، وبسجخد أف لػحت بالخفس بجأت التػسبلت مغ قبل 
، وتمظ سػؼ تراب ........باإلضافة ةبالجمص األخت الكبخػ والعسات، فيحه تبكي، وأخخػ لغ تخاىا بعج اليـػ

ألحبلـ الستتالية تتعمق بخالتي الستػفاة رحسيا هللا)والجة الفتاة( . فيحه زارتيا خالتي و قالت إلى سمدمة مغ ا
ليا: أف تخبخ ابشتيا بالقبػؿ، و أخخػ رأت خالتي وىي بحالة مشدعجة بدبب رفس ابشتيا، و أخبختيا أنيا 

بشة خالتي تحت تأثيخ ىحه أصبحت رمد لمخخاب و الذـػ بجؿ اسسيا وئاـ ..................... فػافقت ا
 األحبلـ مع العمع باف والج الفتاة ال يسارس أؼ دور إيجابي مع ابشتو . فسا رأؼ فزيمتكع بيحه األحبلـ ؟ . 
وىل فعبل أف السيت ال يخبخ إال بالحق ؟ وىل يجػز اتخاذ قخاراتشا بشاء عمى ىحه األحبلـ ؟ وما رأيكع بكحا 

األقارب حيث ال يػجج أمخاض وراثية ضاىخة في العائمة إال أف ندبة زواج تحت الزغػط الشفدية وبدواج 
 الحكاء مشخفزة قميبل ؟ .

 الجػاب: 
األحبلـ ليدت حجة ال في الجيغ، وال في الدواج، وال في أؼ أمخ آخخ، والرػرة التي ذكخت متكخرة في 

 نتائج خائبة لكثيخ مغ قزايانا . مجتسعاتشا البعيجة عغ ديغ اإلسبلـ وىجيو لحلظ نججنا نحوؽ وباؿ أمخنا في 

 

 

 

 

 

 



   الباب الثامً : الفصل األول : األحالو 
705 

: حج عغ الشبي عميو الربلة والدبلـ في  002الفتػى  -األحبلـ  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 
 السشاـ ؟

 دؤاؿ:ال
يا ابغ   : ؿ ليفخأيت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في السشاـ فقا  : يخوػ أف عمي بغ مػفق حج عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حججًا قاؿ

فإني أكافئظ بيا يـػ القيامة آخح بيجؾ في   : قاؿ  . نعع  : ولبيت عشي قمت  : نعع قاؿ  : مػفق حججت عشي قمت
   السػقف فأدخمظ الجشة والخبلئق في كخب الحداب.

 الجػاب:
وليذ عشجنا في إف ديغ هللا ال يحتج لو بالسشامات والخؤػ ,وإنسا بشرػص الػحييغ القخآف والدشة الرحيحة. 

كتب الدشة كميا أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص نجب أمتو أو أحجا مغ أمتو ليحج عشو أو يرمي أو يرـػ ,كحلظ لع يشقل إليشا 
حج عغ أحج مسغ رباىع نبي الخحسة ,ملسو هيلع هللا ىلص , عمى اإلسبلـ الحق ومسغ أحبػا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حبا لع يبمغ شأوه أ

سغ جاء بعجىع ,وأعشي الرحابة الكخاـ رضػاف هللا عمييع ,لع يشقل إليشا أف واحجا مشيع فعل شيئا مغ ىحا م
حب عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,فمشقف حيث وقفػا.ورسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمخنا باتباع ىجيو والربلة عميو كمسا ذكخ ,ومغ أ

غ أراد االقتجاء ,فبخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,وأصحابو رضػاف هللا عمييع , وليذ بعمي وم،  رسػؿ هللا فميثبت ذلظ بيحيغ
 بغ مػفق وغيخه.

 

: ىل ىشالظ مغ الخؤى ما يشحر بيا هللا  003الفتػى  -األحبلـ  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 
 عبجه ، وإف كاف كحلظ فكيف نفخؽ بيشيا وبيغ رؤى التخىيب مغ الذيصاف ؟

 دؤاؿ: ال
 أود الدؤاؿ عغ الخؤػ واألحبلـ حيث قدع رسػؿ هللا األحبلـ إلى:

 الدارة أو الحدشة وىي مغ هللا . -1 
 السحدنة أو الديئة وىي مغ الذيصاف -2 
 السذػشو التي ال مفيـػ ليا وىي مغ الشفذ أضغاث أحبلـ. -3 
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 صحيح ؟ ولكششي سسعت أف ىشاؾ مغ الخؤػ ما يشحر بيا هللا عبجه فيل ىحا -
 واف كاف كحلظ فكيف نفخؽ بيشيا وبيغ رؤػ التخىيب مغ الذيصاف ؟ -

 الجػاب: 
 لتعمع أييا األخ الكخيع أف هللا يشحر عبجه ,أو إف شئت أف نقػؿ:يعاتب عبجه , بأساليب عجة مشيا الخؤػ.
تريب اإلنداف وسؤالظ كيف يسكغ معخفة الخؤيا السشحرة مغ غيخىا ,يػضحو اآلتي:مغ السعخوؼ أف السريبة 

وقج تكػف عقػبة ,أو إنحارا ,أو رفع درجات وتكفيخ خصايا ,فكيف يعخؼ السراب أييا السقرػد؟ولغ يػجج 
الجػاب عشج أحج إال عشج السراب نفدو.يحاسب نفدو ,ويعخض عسمو عمى تعاليع اإلسبلـ ,فإف وجج تقريخا 

ورفع درجات...وقل الذيء نفدو في الخؤيا..أؤكج وانحخافا عمع أف السريبة عقػبة أو إنحار ,وإال كانت تصييخا 
 مخة أخخػ أف ىحا التفخيق ال يدتصيعو أحج إال صاحب العبلقة,بتجخل نفدو المػامة ,وهللا أعمع. 

 

: ما ىي أىسية الخؤيا في األمػر الحياتية  004الفتػى  -األحبلـ  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 
 كالدواج وخبلفو ؟

 دؤاؿ: ال
ة مغ دولة السارات مغ دبي تحجيجًا....وقج تقجـ لي العجيج شمبا لمدواج وكشت استخيخ هللا عد وجل في أنا فتا

كل أمخؼ ولع يكغ لي نريب في كل المحيغ تقجمػا لي...فقج كاف هللا عد وجل يرخفيع عشي وكشت اكتذف 
تو ومع األياـ اكتذف صجؽ الحكسة في ذلظ بعج حيغ...و أحيانا كشت احمع بالخاشب قبل أف يتقجـ لي وبحال

رؤياؼ! وىحا مغ فزل هللا عمي...مشح عجة اشيخ...حمست بذخز قج تقجـ لي...لع يكغ وجيو واضحا ولكغ 
كاف مغ غيخ لحية في الحمع أؼ فقط بذشب...وعادة حيغ احمع أؼ شخز بذشب يكػف نقرا فيو في الحقيقة 

اف شابا جسيبل ممتحيا يمبذ البذت ولع يكغ فيو أؼ وكاف متأبصا ذراع خالي وابغ خالي....ثع رأيت نفدي وك
عيب جالدا في صالػف السشدؿ ومغ حػلو الخجاؿ و كأنيا حفمة خصػبتي أو عقج قخاني )وقبل رقبتي( ولكشي 

 لع أعخه أؼ اىتساـ في الحمع؟؟؟
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ذو أخبلؽ ومشح فتخة أؼ قبل عجة أياـ ومع مخور اشيخ عمى ىحا الحمع...تقجـ لي شاب مغ عائمة شيبة و 
ولكغ عيبو انو فقج حػاجبو بدبب مخض الثعمبة وعشجما رايتو لع انفخ مغ شكمو ولكششي محتارة في أمخؼ ألنشي 
غيخ متأكجة مغ مذاعخؼ نحػه وأيزا بدبب الحمع....حيث أف ىحا الذخز في الحقيقة جار لخالي وأيزا 

 يعسل في نفذ السكاف الحؼ يعسل فيو ابغ خالي؟؟؟

 الجػاب: 
قحسي األحبلـ والخؤػ في أمخ زواجظ , فبل هللا أمخؾ بحلظ وال رسػلو. والقاعجة الشبػية في ذلظ )إذا أتاكع ال ت

مغ تخضػف خمقو و ديشو فدوجػه إف ال تفعمػا تكغ فتشة في األرض و فداد عخيس ( فاجعمي ذلظ معيار 
 كسة وهللا يػفقظ.زواجظ تيتجؼ...وال تشدي االستخارة الذخعية...واستذارة أىل الخأؼ والح

 

: ما وضع تبادؿ الخػاشخ إف حجث بيغ  005الفتػى  -األحبلـ  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 
 الدوجيغ ، وىل التصابق بيغ معاممة الدوجتيغ مصمػب لمعجؿ بيشيسا ؟

 دؤاؿ: ال
بخاشخؼ، أود أف أستفدخ عغ مػضػع لصالسا شغل فكخؼ ، و ىػ أف زوجتي أفاجأ أنيا تعخؼ فكخة قج مخت 

فتحجثشي بيا، أو أكػف قج قمت كمسة لػالجؼ عمى انفخاد )شبعًا والجؼ لع يخبخىا(، و إذا بيا تقػؿ لي في اليـػ 
 التالي أنيا رأتشي في السشاـ قج أخبختيا بحلظ. 

أو أنيا تعخؼ مدبقًا أف مريبة ما ستقع بعج قميل، و ما إلى ذلظ مغ التػقعات التي تكػف بعج قميل حقيقة 
 قعة..وا

مغ ايغ تأتي بأفكارؼ؟ و مغ أيغ تأتي باألخبار التي كمست بيا غيخىا؟ شبعًا ليذ كل شيء، لكغ عجة مخات 
 عخفت ماقمت. 

ىل ىشاؾ مغ فتػح مغ رب العالسيغ عمييا؟ أـ أنيا تتعامل مع الجغ؟ و ىي شبعًا تقػؿ أنيا تعخؼ العقل 
 ىل ىحا مسكغ؟ الباششي عشجؼ ماذا يقػؿ ، أؼ أنيا تقخأ أفكارؼ...

 

 



   الباب الثامً : الفصل األول : األحالو 
708 

ثع أريج أف أسألظ أيزًا عجة أسئمة عغ زواجي الثاني لػ سسحت لي و لكع األجخ إف شاء هللا، حيث أقجمت 
سشػات: ىل ما أقجمو لمدوجة الججيجة في  7عمى الدواج مغ زوجة ثانية ألف األولى لع تشجب بعج زواج داـ 

ل لمدوجة األولى أـ يعتبخ مغ ميخ الثانية و تجييدىا فتخة الخصػبة مغ ىجايا أو سػػ ذلظ يجب أف أقجـ السث
 كسا جيدت األولى؟

 ىل األفزل أف يكػف بيت كل واحجة بعيج عغ الثاني أـ أف يكػنا متجاوريغ تسامًا؟
 كيف يكػف العجؿ في السأكل و السذخب و السمبذ ؟

الثانية نفذ السذػار؟  ىل إف كشت في السبيت عشج إحجاىغ و شمبت أف نحىب مذػار ما، ىل يجب أف آخح
 أـ كل واحجة حدب ما تحب ؟ السيع أف تكػف كل واحجة مدخورة و فقط؟

 الجػاب: 
أما ما تحكخه عغ زوجتظ ,فمعمو نباىة زائجة ودقة عالية في متابعة أحػالظ يخيل إليظ أنو كذف أو تعامل مع 

والحخكات عسا فاتيا مشظ في  الجغ.وقج يكػف لمسرادفة دور فيسا يجخؼ ,ولعميا تعػض في ىحه األعساؿ
 الدواج الثاني عالج السػضػع بيجوء وحكسة واستعغ باهلل.

أما العجؿ بيغ الدوجات فبلبج أف يكػف في كل ترخؼ يسمظ اإلنداف التحكع فيو , فيخخج بحلظ ميل القمب 
 والحب فبل مؤاخحة فييسا.

 

تفديخ تصابق كثيخ مغ األحبلـ : ما ىػ  006الفتػى  -األحبلـ  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 
 مع الػاقع الحي يحجث بعج ذلظ ؟

 دؤاؿ: ال
أرجػ مشظ أف تفدخ لي ما سأكتبو اآلف، لقج حجث معي كثيخا مشح كشت صغيخا أف أرػ في نػمي أشياء 

 تتحقق:
فقج رأيت عشجما كشت في العاشخة مغ عسخؼ شخرًا تعخفت عميو عشجما أصبح عسخؼ ستة عذخ عاما بأدؽ • 
 تفاصيل التي رأيتيا في نػمي آنحاؾ.ال
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 ورأيت أشخاصا ال أعخفيع في نػمي ثع أراىع في اليـػ التالي يأتػف لديارتي أو يعخفشي عمييع أحج معارفي.•
ومخة رأيت في نػمي أني أصمي الجسعة في أحج السداجج فأتت جشازة متأخخة وقاؿ اإلماـ بأف يزعػىا • 

 الجسعة صميت في ذلظ السدجج وأتت الجشازة. جانبا، ثع في اليـػ التالي وكاف
 .وأخخػ رأيت نفدي أتذاجخ مع أحجىع ويزخبشي عمى عيشي فتتػـر وحجث ىحا فعبلً •
ومخة رأيت صجيقي في نػمي وكاف مدافخًا يخبخني بيـػ وصػلو وساعة وصػلو، وفعبل وصل في اليـػ •

 السحجد...؟
 ل أف تحجث:وغيخ ذلظ أرػ أحيانا في اليقطة أشياء تحجث قب

كأف في مخة تخيمت أني رأيت أحجىع أعخفو يزخب صجيقًا لي فأتاني صجيقي بعج نرف ساعة وأنفو 
 مكدػر... 

 وكثيخًا ما أعخؼ عشجما يخف الياتف أف ىحا السترل يخيجني أـ ال.!
 وغيخ ذلظ كثيخ، أفتشي حفطظ هللا كي ال أفتتغ بشفدي !

 الجػاب: 
 عمى ذلظ , ووضفو لمخيخ ومخضاة هللا عد وجل. وفيسا يخز نفدظ إف كاف األمخ كسا ترف فاحسج هللا

وخذيتظ مغ الفتشة فاعمع أف مثل ىحه األحػاؿ ال تخفع وال تخفس عشج هللا، وإنسا السعيار عشجه تبارؾ وتعالى 
صًا. التقػػ واالستقامة والعسل الرالح، وليددؾ ما حباؾ هللا مغ فزمو شكخًا لو وشاعة , وقخبًا مشو وإخبل

 وهللا أعمع.

 

: شاىجت نفدي بالسشاـ أحسل نعر سيجنا  007الفتػى  -األحبلـ  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 
 دمحم ونجخل الجشة ؟

 دؤاؿ: ال
انشي والحسج هلل قج شاىجت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في الخؤية اكثخ مغ مخة ودائسا يصمب مشي حاجة ولقج شاىجت كحلظ 

ميو الدبلـ في الخؤية حيث كشت الفتى الحؼ رافقو في البحخ بحثا عغ سيجنا الخزخ عميو سيجنا مػسى ع
 الدبلـ. وكحلظ شاىجت سيجنا عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو. 
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واخخ الخؤيا واغخبيا انشي شاىجت نفدي سائخا ومعي حػالي مائة شخز ومعشا نعر وفيو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
لجشة لمجخػؿ مغ باب الكػثخ وىػ عبارة عغ فتحة باب ببل باب وفي االسفل مشو سػر حجيجؼ سائخيغ باتجاه ا

اخزخ المػف معمق باليػاء ببل قػاعج فياتي رب العالسيغ هلالج لج ويػسع لشا باب الجشة بتمظ يجيو الذخيفتيغ وهلل 
ا الباب واخذى عمى نفدي اف كشت قج السثل االعمى. وانشي اشعخ بالخىبة كمسا تحكخت هللا هلالج لج وىػ يػسع لش

ضمستيا كمسا وصفت هللا جل جبل لو. فأسأؿ هللا اف ال يحاسبشي. والدؤاؿ ما تخوف حزختكع في ىحه الخؤيا 
 .ولكع جديل الذكخ 

 الجػاب:
الأرػ االىتساـ بيحه األمػر، ونديانيا والحخص عمى تصبيق أوامخ الجيغ ىػ الصاعة هلل ورسػلو....وىػ ما 

ا بو... واليتختب عمى الخؤػ شيء...ومثل ىحه السدائل والتعاشي غيخ الذخعي معيا فتح أبػابا مغ الذخ أمخن
 عمى الشاس في الساضي والحاضخ، وأعصى الفخصة لمججاليغ والكحابيغ... 

 

 : ما عبلقة السشاـ باالستخارة ؟ 008الفتػى  -األحبلـ  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
هللا عمى أف خيخ لي أف أشمق مغ زوجي أو ال، أف هللا سبحانو وتعالى أراني في رؤية أني واقفة أنا استخخت 

 وزوجي وأمامشا بحخة فييا ماء والساء يخخج مغ الشافػرة وشخبت مشو لػحجؼ.

 الجػاب: 
ية، والسعصيات ال عبلقة لبلستخارة بالسشاـ...وأمخ الصبلؽ والدواج يقخر بالجراسة الذخعية، والشطخة الػاقع

االجتساعية وأخيخا بتحسل مدؤولية القخار أماـ هللا أوال ثع أماـ األشخاؼ السعشييغ. وما أنا مسغ يحدغ تفديخ 
 األحبلـ. 
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: عخض عمي وضع اسسي باقتخاع تابع  009الفتػى  -األحبلـ  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 
 ت مخاوؼ بالسشاـ ما تفديخ ذلظ ؟لمجولة لمحرػؿ عمى بيت فرميت صبلة االستخارة فخأي

 دؤاؿ: ال
عخض عمي وضع اسسي باقتخاع تابع لمجولة لمحرػؿ عمى بيت مقابل دفع مبمغ يخد لي أف لع احرل عمى 
ىحا البيت فذعخت بالخػؼ مغ ىحا االقتخاع ألني أحددت بأنو كاليانريب فرميت صبلة االستخارة كسا 

فخأيت نفدي داخل ابشيو ضخسو نتفخج عمييا أنا وأىمي وفجاه ندسع صػت تكديخ  عمسشا إياىا الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص
كرػت تكديخ الدجاج فشيخب خارج ىحه األبشية فأرػ تمظ األبشية تتحصع كالدجاج واف عيشا تتفجخ مغ داخميا 

 وترعج السياه لمدساء مختفعو وتحصع تمظ األبشية واسسع مشاد يقخا قػلو تعالى:

َذ ُبْشَياَنُو َعَمَى َشَفا ُجُخٍؼ َىاٍر َفاْنَيارَ ﴿ َأَفَسْغ َأسَّ   ِبِو َذ ُبْشَياَنُو َعَمى َتْقَػى ِمَغ َّللّاِ َوِرْضَػاٍف َخْيٌخ َأـ مَّْغ َأسَّ
 { ﴾109ِفي َناِر َجَيشََّع َوَّللّاُ اَل َيْيِجي اْلَقْػـَ الطَّاِلِسيَغ }

 ]سػرة التػبة[ 

أماـ عيشي وأنا ارددىا عمسا باني لع أكغ حافطة ليحه اآلية مغ القخآف  واستيقع فأرػ تمظ اآلية كأنيا مكتػبة
فاستغخبت كيف ارددىا حافطة ليا عمسا باني بعجىا لع أسجل في ىحا االكتتاب بحكع ما رأيت وأنا قج قخأت 
لظ عجة أجػبو مسغ يدألظ عغ بعس الخؤػ وأنت تجيب باف السشامات ال عبلقة ليا بالػاقع فيل ما رأيت 

 حلظ ال عبلقة لو باألمخ.ك

 الجػاب:
الخؤيا رسالة ال يبشى عمييا حكع شخعي، لكغ قج يكػف ليا عبلقة بالػاقع، بالشدبة لمبيت الحؼ تخيج شخاءه 
فميذ ىشاؾ مذكمة مغ ناحية شبيو باليانريب فيحه قخعة جائدة أما السذكمة في أف يكػف فيو مذكل ربػية 

 شاـ رسالة أف ابتعج عغ ىحا البيت.مثبًل فإف كاف األمخ كحلظ كاف الس
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ىل ىي : ما حكع رؤية السيت في الحمع  010الفتػى  -األحبلـ  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 
 حق كسا يقاؿ أـ غيخ ذلظ ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع رؤية السيت في الحمع ىل ىي حق كسا يقاؿ أـ أنيا ربسا تعبخ عغ حالة نفدية لجػ الذخز ؟ .

لجؼ الستػفى في حالة تحدنشي و تفصخ قمبي. فيل تجؿ عمى حاجتو إلى صجقة جارية. رايتو مشعدال فقج رأيت وا
في بيت اقل مغ متػاضع و مبلبدو ليدت جيجة و قجماه تؤلساه و فخح بي عشج رؤيتي في الحمع و أجمدشي 

نبو يخجمو مع مقابمو و لكغ مغ دوف قرج خبلؿ جمػسي أصجمت بذكل خفيف بقجميو فتألع. و ال احج بجا
وجػد حذخات تذبو الدحالي. و عخضت عميو في السشاـ أف آخحه معي إلى البيت فقاؿ لي و ىل تخضى 
أمظ فقمت ال اعمع و ذىبت ألساليا. و ىحه السخة األولى التي أرػ فييا والجؼ مشح وفاتو. و رأيت ىحا الحمع 

 في الداعة الخامدة صباحا. 

 الجػاب: 
 يخ الخؤيا..أوال: إني ال أعخؼ تعب

ثانيا: ال تذغمي نفدظ باألحبلـ والسشامات فاهلل لع يتعبجنا بيا ... وتأممي ىحا الحجيث عغ رسػؿ هللا صمى هللا 
عميو وسمع )إذا رأػ أحجكع الخؤيا يحبيا فإنسا ىي مغ هللا فميحسج هللا عمييا و ليحجث بيا و إذا رأػ غيخ ذلظ 

 باهلل و ال يحكخىا ألحج فإنيا ال تزخه (. مسا يكخه فإنسا ىي مغ الذيصاف فميدتعح

 

 ا صحة الخؤية في صبلة االستخارة؟: م 011الفتػى  -األحبلـ  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
لقج رأيت مشامًا وكشت قج صميت صبلة االستخارة عمى نية شخز بقرج الدواج رأيت في السشاـ أنشي أقخأ 

مخة وقج رددت عمى ذلظ الرػت بأنشي  20ػتًا يشاديشي ويقػؿ لي أقخئييا سػرة الفاتحة وبعج ذلظ سسعت ص
 .فيقػؿ لي أكسمي حتى السخة العذخيغ  19قخأت 
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 الجػاب: 
يخصئ مغ يطغ أف الخد عمى االستخارة يكػف بالسشاـ ثع ىػ يخىق نفدو في تفديخات ضشية ليحا السشاـ والحق 

مػر وإتساميا أو بتعديخىا وعجـ تساميا كل ىحا شبعًا بعج الدؤاؿ أف الخد عمى االستخارة يكػف أما بتيديخ األ
 السدتفيس عغ خمق ىحا الخاشب وديشو واتخاذ األسباب.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الثاني : التشجيع

 : ما حكع قخاءة الكف في اإلسبلـ ؟ 001الفتػى  -التشجيع  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 

 اؿ:دؤ ال
 ما ىػ حكع قخاءة الكف في اإلسبلـ ؟

مع أنشي ال أؤمغ بيا لكغ ذكخ أحجىع أمامي أف شخرًا ما كاف قج قخأ لو كفو وقج حجث لو ما ذكخه، وذلظ 
 بعج عجة سشيغ. 

 الجػاب: 
 … قخاءة الكف والترجيق بيا حخاـ ألنيا مغ التشجيع السشيي عشو

 

: سؤالي حػؿ عمع الفمظ وبيغ التشجيع  002لفتػى ا -التشجيع  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 
 وادعاء الغيب والتججيل ؟

 دؤاؿ: ال
إني أتػجو إليظ بدؤاؿ شالسا شغل بالي وباؿ الكثيخيغ مغ أىل الجعػة، ولصالسا كشا نأخح العمـػ مغ أىل العمع 

ى الداحة اإلسبلمية كأمثالكع حيث جسعتع عمع الجنيا وعمع الجيغ. ومغ أىع األمػر التي تشاقر اليـػ عم
والعخبية والتي أخحت تشتذخ كالخياح في اليذيع، مػضػع األبخاج، حقيقتيا، وعمسيا، واإليساف بيا، مػاقع 

وججت مغ خبللو بعس الحقائق  -إذا كشا ندسيو عمسا -االستفادة مشيا، خرػصا وبعج دراستي ليحا العمع
 أعمع بيغ عمع الفمظ وبيغ التشجيع وادعاء الغيب أستصيع سخدىا إذا أردتع ذلظ. عمسا أف ىشاؾ فخؽ وهللا

والتججيل، وتخػ كل مغ ُيدأؿ مغ السذايخ عغ مػضػع األبخاج تخاىع ُيعخضػف بدخعة ويػبخػف وكأف الدائل 
قج ارتكب إثسا ال مغفخة لو. أرجػ مغ حزختكع التقبل بسشاقذتي عبخ البخيج اإللكتخوني ألف عشجؼ الكثيخ مغ 

ثبتيا حػؿ األبخاج وحقيقتيا. وال أخذى سػػ الفتشة عمى نفدي مغ وراء ذلظ، عدى أف تشقحوني الحقائق التي أ
 مغ ىحه الفتشة التي ال أعخؼ إذا كانت كفخا أـ إيسانا أـ خمبل في العقيجة.
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 الجػاب: 
، فيحا ىػ األخ الكخيع: ليدت السذكمة في عمع الفمظ قصعًا، وإنسا السذكمة في ربط الشجـػ بالكيانة والتشبؤ

السحـخ قصعًا ألنو يعارض صخيح القخآف الحؼ يؤكج أنو ال يعمع الغيب إال هللا، كسا أف األحاديث الكثيخة قج 
 .نيت عشو وإليظ بعزيا 

عغ واثمة بغ األسقع رضي هللا عشو: قاؿ: سسعت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: ' مغ أتى كاىشًا فدألو عغ شيء 
 أربعيغ ليمة فإف صجقو بسا قاؿ كفخ '.حجبت عشو التػبة 

َقو بسا يقػؿ فقج بخؼَء مسَّا ُأنِدَؿ  عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو: أف رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ' مغ أتى كاىشا فرجَّ
 .عمى دمحم' 

قة بسا يقػؿ فقج بخغ مسا عغ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو: قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ' مغ أتى كاىشًا فرج
 أندؿ عمى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ومغ أتاه غيخ مرجؽ لو لع تقبل لو صبلة أربعيغ ليمة '.

 عغ عبج هللا بغ عباس رضي هللا عشيسا: َأفَّ رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : ' َمِغ اْقَتَبَذ بابًا مغ الشجـػ لغيخ ما ِذْكخِ 
 مغ الّدحخ. السشّجع كاىغ. والكاىغ ساحخ. والداحخ كافخ '  هللا، فقج اقتبذ شعبة

فيحا الحجيث كسا تبلحع قج ربط الحخمة والشيي بكػف دراسة الشجـػ ليدت لحكخ هللا أؼ أنيا لع تكغ عمسًا في 
 .الفمظ يقػد إلى تعطيع هللا تعالى واإليساف بو 
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 الفرل الثالث : الػسػسة

: كيف لي التخمز مغ الػساوس التي  001الفتػى  -الػسػسة  -ـ الخؤى واألحبل -الفتاوى 
 تشتابشي؟

 دؤاؿ: ال
في الحقيقة كاف عشجؼ وساوس ومازاؿ بعزيا والحسج هلل إني أحاوؿ التغمب عمييا أريج أف أسأؿ ىل يجػز 

ييا كمسة مذتقة دائسًا أف نقػؿ مثبل يا هلل لػ كشت راٍض عشي فمتكغ أو آية تقع عيشي عمييا عشج فتح القخآف ف
مغ اإليساف مثبل ولػ كشت غاضب فل تكغ فييا كمسة مذتقة مغ الكفخ أو مغ ىحا القبيل يعشي يارب لػ 
صبلتي صحيحة يريخ ىيظ لػ ماصحيحة يريخ ىيظ وإذا كانت التجػز ىل تجػز في حالة االضصخار 

اليـػ اغتدمت فقط بالساء يعشي  عشجؼ وسػسة بالشدبة لمسشي والسحؼ والتفخيق بيشيسا حتى لػ مغ حيث المػف 
سكبت عمي الساء ومغ ثع تػضأت وذىبت لمربلة وتػسػست في شيارة مبلبدي فجمدت ودعيت لػ كاف 
يجػز لي القخاءة بالقخآف أو الربلة ال أعخؼ أشعخ بالحدف وإف هللا غيخ راض عشي وأسألو الخضى والخحسة 

 راتب وبارؾ بظ هللا ووفقظ وإيانا لسا ُيحب ويخضى والسغفخة أرجػ أف تداعجني بذيء فزيمة األستاذ دمحم
 حدبي هللا ونعع الػكيل.

 الجػاب: 
ال يجتسع الجيغ و ) التشجيع (...!وما ىحا الحؼ تفعمو إال ثسخة الجيل...يا أخي الجيغ عمع، وكسا انظ ال يسكغ 

ا إال بجراسة أف تكػف شبيبا إال بجراسة الصب، وال ميشجسا إال بجراسة اليشجسة، وال محامي
الحقػؽ...وال...وال...وال...فبل يسكغ أف تكػف مدمسا، مؤمشا، متجيشا إال بجراسة اإلسبلـ مغ أصميو القخآف 

 والدشة...ودعظ مغ اليخشقة والتشجيع. 
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: أنا شالب عمع وأعاني مغ وساوس  002الفتػى  -الػسػسة  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 
 الذيصاف في الػضػء ؟

 اؿ: دؤ ال
أنا شالب عمع شخعي وأعاني مغ وساوس الذيصاف في الػضػء حتى أني ال أستصيع أف أذىب إلى السدجج 
بدبب الػسػسة فإذا ذىبت إلى السدجج ذىبت متػتخا حتى تشتيي الربلة، أقع في كثيخ مغ الذظ فبل أستصيع 

نيا تػقع الذظ في نفدي أف أتحخؾ بحخكة ضشا أني أنقس وضػئي أخػؼ ما أخاؼ مغ السجافعة بالخيح أل
 كثيخًا أفتػني.

 الجػاب: 
إف مدألة الػسػاس في العبادات مغ أخصخ لعب الذيصاف بابغ آدـ ليفدج عميو ديشو، وال حل غيخ أال 
 يدتجيب اإلنداف لسا يخيجه الذيصاف وىحا بيجؾ...ودليل ذلظ معالجة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ليحه السدالة حيث قاؿ:

أحجكع في الربلة فػجج حخكة في دبخه أحجث أو لع يحجث ؟ فأشكل عميو فبل يشرخؼ حتى  ) إذا كاف 
 يدسع صػتا أو يجج ريحا (.

 ثع يأتي حجيث آ خخ ليؤكج أف ىحا مغ فعل الذيصاف:
 ) يأتي الذيصاف أحجكع فيشقخ عشج عجانو، فبل يشرخؼ حتى يدسع صػتا، أو يجج ريحا (. 

 

: أحيانًا عشجما آتي لمربلة أشظ  إف  003الفتػى  -الػسػسة  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 
 كشت قج صميت ذلظ الفخض قببًل أـ ال، ما العسل يا شيخشا؟

 دؤاؿ: ال
أنا فتًى أعير في نابمذ، لجؼ استفدار حػؿ أمٍخ معيغ وىػ: أحيانًا عشجما آتي لمربلة أشظُّ إف كشت قج 

 ا شيخشا؟ صميت ذلظ الفخض قببًل أـ ال، ما العسل ي
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 الجػاب: 
 ىحا مغ وساوس الذيصاف فأرغسو بتخؾ ذلظ واستبعاده مغ خاشخؾ. 

 

: أنا أعاني مغ الػسػاس القيخي  004الفتػى  -الػسػسة  -الخؤى واألحبلـ  -الفتاوى 
 وخاصة بالعقيجة ما ىػ شخيق العبلج مغ ىحه السدألة؟

 الدؤاؿ: 
لعمي أحرل عمى إجابة أستفيج مشيا بإذف هللا الخجاء أف أنا فتاة مدمسة أريج أف أعخض مذكمتي عميظ 

تداعجني في حميا أعاني مغ مذكمة مغ سشة ونرف تقخيبا أال وىي أني مخيزة بسخض نفدي وىػ 
الػسػاس القيخؼ بجأت معي السذكمة بأفكار غخيبة وأفكار تغزب هللا تعالى ولكغ أنا ال أقرج التفكيخ فييا 

ي كل األوقات و تجبخ عقمي عمى قػليا ولكشي ال أريجىا أبجا فعشجما تخاودني أسارع وال أريجىا فيي تخاودني ف
في االستغفار مع العمع أف ىحه األفكار تذتسل أحيانا عبارات كفخ ثع تصػرت معي الحالة حتى أصبحت 
ا نيائيا أدعي عمى نفدي بأمخاض خصخة وأرػ نفدي تكخرىا مغ دوف أف أمتمظ اإلرادة ألوقفيا فأنا ال أريجى

وليذ عشجؼ الشية الرادقة ألقـػ بقػؿ ىحه األفكار أو األدعية وأحيانا تذتسل الحمفاف باهلل بأف أصاب بذيء 
مثبل اقدع باف أصاب بسخض الدخشاف فيسا بعج ولكشي ال أقرجىا صجقشي ال أقرجىا الدؤاؿ ىػ، ىل هللا 

ي مغ ىحه األيساف وىل يدتجيب هللا ليا؟؟؟؟ يدتجيب ليحه األدعية واألفكار الغيخ مقرػدة ؟؟؟ وىل عمي ش
أرجػؾ يا شيخ أريج إجابة ألف السذكمة أثخت عمي بذكل سمبي فبل أستصيع الشـػ وال األكل و أرػ البكاء ىػ 

 الحل الػحيج وما ىػ الحل لكي أتخمز مغ ىحه السذاكل.

 الجػاب:
العبادة كالصيارة والربلة ويسكغ أف يكػف أعتقج أف الػسػاس يسكغ أف يكػف في االعتقاد ويسكغ أف يكػف في 

في أشياء دنيػية، وعمى كل فالػسػسة أمخ قج يعخض لكل واحج مشا ولكغ شخيقة السعالجة الخاشئة ىي التي 
تؤدؼ إلى تحػيمو إلى مخض فعمى سبيل السثاؿ لػ أف إندانًا تسادػ في فكخة عقجية مثل مغ خمق هللا ؟ 

تابات السمحجيغ حػليا ولع يمق مغ يعالج وسػاسو بذكل ديشي عمسي فإنو قج وأشمق لشفدو العشاف بيا وقخأ ك
 .سػاس اعتقادؼ مخضي يحتاج عبلجاً يرل إلى و 
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وكحلظ لػ أف امخأة تػسػست في شيارة أو نجاسة شيء مغ األشياء ثع سألت فرادفت معمسة مػسػسة أكثخ 
ابا في الفقو ال فقو فيو لخبسا مخضت مغ مشيا لخبسا نقمتيا مغ مجخد سؤاؿ إلى مخض وكحلظ لػ فتحت كت

 وسػاسيا وما أالحطو في كثيخ مغ حاالت الػسػاس التي أسأؿ عشيا أف سببيا سػء تػجيو أو سػء عبلج.
وما داـ سؤالظ حػؿ الػسػاس في االعتقاد فإليظ الصخيقة الشبػية في العبلج والتي تػضح أنو مػجػد فعبًل 

 مخضا. وتبيغ دواؤه العاجل قبل أف يربح
رفع الحخج واإلثع عغ اإلنداف الستػسػس: ثبت عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فى الرحيحيغ أنو قاؿ: "إف هللا تجاوز  -1

 عغ أمتى ما حجثت بو أنفديا مالع تعسل أو تتكمع" )متفق عميو( ,
ال يعخض إال  الػسػسة في حجىا الصبيعي ليدت نقزًا لئليساف وإنسا ىي جدء مشو إذ إف الذيصاف -2

لسؤمغ: ثبت أف الرحابة رضى هللا عشيع سألػه ملسو هيلع هللا ىلص عسا يخصخ ليع مغ ىحه الػساوس والسذار إلييا فى 
 الدؤاؿ فأجابيع ملسو هيلع هللا ىلص بقػلو:"ذاؾ صخيح اإليساف" )رواه مدمع( ,

اشخ الذيصاني:قاؿ عميو الربلة مثاؿ نبػؼ مع حل سخيع يتسثل في العػدة إلى الثػابت فػر وجػد الخ -3
والدبلـ: "اليداؿ الشاس يتداءلػف حتى يقاؿ ىحا خمق هللا الخالق فسغ خمق هللا ؟ , فسغ وجج مغ ذلظ شئ 

 فميقل آمشت باهلل ورسمو " )متفق عميو( , وفى رواية أخخػ "فميدتعح باهلل وليشتو" )رواه مدمع(.
 أمخىع أف يجفعػا الخػاشخ باإلعخاض عشيا مغ غيخ استجالؿ وال نطخ يقػؿ الشػوػ: وضاىخ الحجيث أنو ملسو هيلع هللا ىلص

فى إبصاليا , فكأنو لسا كاف أمخا شارئا بغيخ أصل دفع بغيخ نطخ فى دليل إذ ال أصل لو يشطخ فيو , وأما 
خه عشو قػلو: فميدتعح باهلل وليشتو , فسعشاه: إذا عخض لو ىحا الػسػاس فميمجأ إلى هللا تعالى فى دفع ش

 وليعخض عغ الفكخ فى ذلظ , وليبادر إلى قصعو باإلشتغاؿ بغيخه . 
وروػ مدمع عغ عبج هللا قاؿ: سئل رسػؿ هللا عغ الػسػسة قاؿ: "تمظ صخيح اإليساف" )أػ كخاىية األفكار 

و سبو بل الػسػاسية والذعػر باأللع بدببيا دليل عمى اإليساف باهلل تعالى , فالسمحج ال يتألع إلنكار هللا أ
 يدتستع بحلظ ويتباىى بو (.

أصل الػسػسة مغ الذيصاف وىي أقل أسمحتو فاعمية إذا عػلجت بذكل صحيح: روػ اإلماـ أحسج بدشجه  -4
إلى ابغ عباس رضى هللا عشيسا قاؿ: "جاء رجل إلى الشبى ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: يا رسػؿ هللا إنى ألحجث نفدى بالذئ 

حب إلى مغ أف أتكمع بو. قاؿ: هللا أكبخ هللا أكبخ الحسج هلل الحػ رد كيجه إلى الػسػسة إلف أخخ مغ الدساء أ
" ) ورواه أيزا أبػ داوود والشدائى , والحجيث صحيح(. وفى صحيح مدمع بذخح الشػوػ باب: "بياف الػسػسة 

غ أصحاب الشبى فى اإليساف وما يقػلو مغ وججىا فيو" , عغ أبى ىخيخة رضى هللا عشو قاؿ: جاء ناس م
 ملسو هيلع هللا ىلص فدألػه: إنا نجج فى أنفدشا ما يتعاضع أحجنا أف يتكمع بو. 
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قاؿ: وقج وججتسػه ؟ قالػا: نعع , قاؿ: "ذاؾ صخيح اإليساف " , وفى الخواية األخخػ: سئل الشبى ملسو هيلع هللا ىلص عغ 
: ذاؾ صخيح اإليساف , ومحس اإليساف معشاه استعطاميع الػسػسة قاؿ: "تمظ محس اإليساف ". فقػلو ملسو هيلع هللا ىلص

فإف استعطاـ ىحا وشجة الخػؼ مشو ومغ الشصق بو إنسا يكػف لسغ استكسل  .الكبلـ بو ىػ صخيح اإليساف 
اإليساف استكساال محققا وانتفت عشو الخيبة والذكػؾ. وقيل معشاه أف الذيصاف إنسا يػسػس لسغ يئذ مغ 

 و بالػسػسة. إغػائو , فيشكج عمي
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 الفرل األوؿ : الصب الجوائي

أة إلى شبيب )) : ىل يجػز أف تحىب السخ  001الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 
 (( لمعبلج ؟ رجل

 دؤاؿ: ال
 ىل يجػز المخأة أف تحىب إلى شبيب رجل لمعبلج وأريج جػاب حفطكع هللا ؟.

 الجػاب :
 يجػز، عسبل بالقاعجة أف ما حـخ سجا لمحريعة يباح لمحاجة. 

 

خيق الخقبة : ىل يجػز غدل الكميتيغ عغ ش 002الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 
 ؟مع اآلالـ الذجيجة 

 دؤاؿ: ال
 انا شبيب متخخج مشح فتخة قريخة:

يدألشي أصحابي بعس األسئمة الصبية و التى قج استصيع اإلجابة عمييا مغ الشاحية العمسية ولكغ أجج 
 صعػبة في السشاقذة معيع في حاؿ أخحت ىحه السدألة مغ الشاحية الجيشية.
الكميتيغ حتى أصبحت ندبة عسل الكمية ال  امخأة عسخىا ستيغ عاـ تعاني مغ مخض الدكخؼ بعج فتخة أصيبت

 % وبالتالي تحتاج لمغديل أو استبجاؿ الكمية.10يتجاوز 
 والغديل أما عغ شخيق ربط األوردة باليج أو عغ شخيق البصغ أو عغ شخيق الخقبة.• 
 استبجاؿ الكمية غيخ مسكغ بدبب وجػد أمخاض أخخػ القمب والكبج.• 
 فمع تشجح بدبب تزيق األوردة.تع الغديل بالصخيقة األولى • 
 تع الغديل بالصخيقة الثانية واستسخت سشة تقخيبا واآلف لع تعج مججية.• 
ومغ السعخوؼ أنيا ال ، ولع يبقى إال الصخيقة األخيخة عغ شخيق الخقبة و ىحه الصخيقة ىي شخيقة اسعافية • 

 تجـو إال بزعة أياـ ولكغ فييا معاناة شجيجة لمسخيس.
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 السذكمة:
س األقخباء ال يػافقػف عمى إجخاء غديل الخقبة لع فييا مغ عحاب لمسخيس وإنيا لغ تحدغ مغ حالة بع

 السخيس أبجا وىع مسغ يحبػف ىحا الذخز كثيخا )أوالده(.
 القدع األخخ يجج انو يجب إجخاء ىحه الصخيقة ولػ لع تكغ مججية.

 الصخفيغ يقػلػف األعسار بيج هللا.
 الدؤاؿ:

 حه الصخيقة أـ ال ؟ىل يجب إجخاء ى
 مبلحطة:

ىشاؾ عجة أمخاض مغ خبلؿ التحاليل والسخاقبة لمسخيس يتبيغ لمصبيب إف السخيس لغ يدتصع العير إال أياـ 
قميمة ىل يجب إجخاء عسميات وإسعافات تديج مغ وجع السخيس وقج تكػف مكمفة ماديا أـ يتخؾ السخيس 

 أليامو القميمة الستبقية.

 الجػاب: 
ؼ بسا في ذلظ العسل الجخاحي وغديل الكمى ليذ عمى الػجػب.وحجيث )يا عباد هللا تجاووا فإف الحؼ أف التجاو 

 خمق الجاء خمق الجواء ( مع أف ضاىخه الػجػب إال أنو يشدؿ إلى االستحباب بقخيشة حجيث السخأة الدػداء:
ة مغ أىل الجشة ؟ فقمت: بمى. )عغ عصاء بغ أبي رباح قاؿ: قاؿ لي ابغ عباس رضي هللا عشو: أال أريظ امخأ 

قاؿ: ىحه السخأة الدػداء ، أتت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: إني أصخع وإني أتكذف فادع هللا تعالى لي. قاؿ: "" إف 
شئت صبخت ولظ الجشة ، وإف شئت دعػت هللا تعالى أف يعافيظ "" فقالت: أصبخ ، فقالت: إني أتكذف فادع 

عا ليا(.)متفق عميو ( والذاىج أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص , خيخىا,ودعاؤه أنجع دواء...!ولػ كاف هللا أف ال أتكذف ، فج
 التجاوؼ واجبا ما خيخىا.فمػ اختار السخيس تخؾ السعالجة ,أو ذووه ,لع يكغ في ذلظ إثع أو حخج وهللا أعمع.
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ل في حاؿ عجـ تسكشو لخج: ما وضع زواج ا 003الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 
 مغ اإلنجاب ؟

 ؤاؿ: الد
شاب في الخامدة والعذخيغ مغ عسخه غيخ متدوج، اجخػ تحميل خاصة باالنجاب وجج اف عجد الشصاؼ ال 

مميػف  30% وباقي السقايذ شبيعية بعج العبلج ارتفعت الشدبة الى 10مبلييغ ندبةالحخكة  8يتجاوز 
 .% 30والحخكة 
 : االمل ضعيف ويجب عجـ الدواج ابجا.رأؼ الصبيب االوؿ • 
 رأؼ الصبيب االثاني : لغ يشجب اال عغ شخيقة شفل االنابيب ويجب اخبار الفتاة قبل الدواج بحلظ.• 
 رأؼ الصبيب الثالث : الدواج دوف إخبار الفتاة ومتابعة العبلج الحؼ قج يشجح او االنتقاؿ لصفل االنابيب.• 

 السذكمة:
 يتعخض الذاب لسػاقف فتغ عجيجة تؤدؼ بو الى الدنى.في عجـ الدواج قج • 
 اػ فتاة سيتع اخبارىا بالحقيقة سػؼ تخفس اكيج.• 
 الدواج بجوف اخبارالفتاة اخفاء لمحقيقة. • 

 عمسا اف الذاب يدتصيع مسارسة عسميات الدواج بذكل شبيعي وال يػجج أؼ مذاكل ، فقط السذكمة بالتعجاد.
 الدؤاؿ: 

 ء الثبلث صح , أو يػجج حل آخخ.اػ رأؼ مغ اآلرا

 الجػاب: 
 فاألضيخ أف ال تخبخ الفتاة ماداـ الذاب ,قادرا عمى الػضيفة الجشدية.

 ويتخؾ أمخ اإلنجاب هلل عد وجل.وما يجرؼ الدميع متى يبتمى , وال السبتمى متى يعافى...! 
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از عغ السخيس الحي : ىل يجػز إزالة الجي 004الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 
 باء مغ شفاءه إلنقاذ مخيس آخخ ؟يأس األش

 دؤاؿ: ال
مخيس في حالة السػت الدخيخؼ يتشفذ بجياز لػ أزيل ىحا الجياز لجقائق مات السخيس واألجيدة محجودة 
ججا في البمج ثع جاء مخيس آخخ وضعو الرحي أفزل مغ األوؿ بكثيخ ويحتاج إلى ىحا الجياز إلنقاذه 

 إزالة الجياز عغ السخيس األوؿ الحؼ يأس األشباء مغ شفاءه إلنقاذ اآلخخ. فيل يجػز

 الجػاب: 
 نعع يجػز ذلظ. 

 

: ىل يجػز لمصبيب أف يشرح أىل السخيس  005الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 
 س مغ شفائو أف يبقػه في البيت ؟السيؤ 

 دؤاؿ: ال
سيؤس مغ شفائو أف يبقػه في البيت حتى تػافيو السشية وعجـ ىل يجػز لمصبيب أف يشرح أىل السخيس ال

 عخضو عمى السدتذفيات التي لغ تقجـ لو اؼ عبلج بدبب حالتو الستجىػرة وتػفيخ الساؿ والتعب والسذقة .

 الجػاب: 
 نعع يجػز . 
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غ الثام : ما ىػ حكع إنياء الحسل في الذيخ 006الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 
 إذا كاف الجشيغ مذػىا ؟

 دؤاؿ: ال
ما ىػ حكع إنياء الحسل في الذيخ الثامغ إذا كاف الجشيغ مذػىا عجة تذػىات ال تتشاسب مع الحياة بعج 

 الػالدة مع العمع انو حي يخزؽ في الخحع ؟
 مبلحطة:

ث مخات متتالية، كذفت التذػىات في الجماغ والشخاع الذػكي والعسػد الفقخؼ بػاسصة الترػيخ باإليكػ ثبل
 واستسخار الحسل حتى الذيخ التاسع يؤدؼ إلى عدخ والدة وغالبًا قيرخية.

 الجػاب: 
ال يػجج فتػػ بإسقاط الجشيغ السذػه، وقج يكػف وصف الصبيب مبالغًا فيو، وال تجرؼ لعل هللا يحجث بعج ذلظ 

ىة، بعج حيغ قريخ مغ الػالدة، ىل أمبًل، وسأ سألظ، لػ أف الجشيغ خخج مغ بصغ أمو سميسًا، ثع أصابتو عا
 تدتصيع أف تقتمو ! ؟

 .ارض بقزاء هللا وقجره وادع هللا أف يحػشو، ويحػشظ وأمو بخعايتو 

 

: شبيب يصمب مشو القياـ بإجياض السخأة  007الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 
 ذلظ بسػافقة الػالجيغ ؟الحامل بجشيغ فيو تذػه و 

 دؤاؿ: ال
شبيب أكسل اختراصي بفخندا. يصمب مشي القياـ بإجياض السخأة الحامل بجشيغ فيو تذػه وذلظ بسػافقة أنا 

 الػالجيغ.

 الجػاب: 
القياـ بعسمية اإلجياض حخاـ ميسا كانت األسباب إال سببا واحجا استثشاه العمساء وىػ أف ييجد الحسل حياة 

 ,فشدأؿ السبيحيغ لئلجياض...  الحامل فيجػز عشجىا إسقاط الحسل، أما ذكخؾ التذػه
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وكحلظ الجشيغ  لػ تعخض الصفل بعج والدتو إلى التذػه بدبب حادث أو مخض ,فيل يجػز إنياء حياتو..؟! 
 فيػ مخمػؽ ذو روح ويشبس بالحياة فبل يجػز قتمو، وهللا أعمع.

 

ألمخاض اإلسبلمية في ا: ما حكع الذخيعة  008الفتػػ  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوػ 
 الشفدية ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع الذخيعة اإلسبلمية في األمخاض الشفدية مثل االكتئاب والقمق والػسػاس ؟

 الجػاب: 
األمخاض الشفدية كاألمخاض العزػية، تحتاج إلى العبلج والجواء وقج نجب الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ,إلى ذلظ بقػلو )تجاووا 

( واإليساف باهلل والتدميع إلرادتو ومذيئتو وحكسو، مغ أنجح الػسائل في فإف الحؼ خمق الجاء خمق الجواء 
 معالجة األمخاض الشفدية كاالكتئاب وغيخه، بل إنيا ما كانت لتػجج لػ وجج اإليساف الحق.

 

ـ ومغ : دائسًا أشعخ بالخػؼ الجائع مغ الطبل 009الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 
 أفعل ؟البقاء وحيجة ماذا 

 دؤاؿ: ال
أشعخ بالخػؼ الجائع مغ الطبلـ ومغ البقاء وحيجة في السشدؿ رغع أنشي أقخأ السعػذات بذكل دائع أرجػ مشظ 

 فزيمة الذيخ أف تخشجني وشكخا.

 الجػاب: 
 ال بأس مغ استذارة شبيب نفداني. 
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 ؟شبيب ندائية مسخأة الحىاب إلى: ىل يجػز ل 010الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 في أؼ حالة يجػز المخأة السجاواة عشج شبيب ؟ 

 ىل تػليج الصبيب المخأة حخاـ ؟ .
 شفل ( فسا ىػ جداء الػالجيغ ؟ .  -في حاؿ وفاة )مػلػد

 الجػاب: 
 يجػز ذلظ لمحاجة . -1
 إف صبخا عمى فقجه واحتدباه عشج هللا يججاه في استقباليسا عمى باب الجشة .  -2

 

غ فيو تذػه وىػ ابغ : ىل يجػز إسقاط جشي 011الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 
 ثبلثة أشيخ ؟

 دؤاؿ: ال
إف كانت السخأة حامل وعشجما صػرت إيكػ بالذيخ الثاني أو الثالث اتزح أف في رأس الجشيغ ماء وىحا 

فأسقصتو فيل ىحا يجػز أـ ارتكبت سػؼ يؤدؼ الف يكػف مذػه عشج والدتو فشرححيا األشباء أف تدقصو 
 حخاـ مع العمع أف الجكتػر أكج تذػه الجشيغ ؟. 

 الجػاب: 
 ال يجػز إسقاط الجشيغ وإف كاف مذػىا. 
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جيخ شيادات : ما ىػ الحكع الذخعي لتأ 012الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 
 ؟األشباء السخبخييغ

 دؤاؿ: ال
خ شيادات األشباء السخبخييغ " أنا شبيبة مخبخيو ىل يجػز لي تأجيخ شيادتي ما ىػ الحكع الذخعي لتأجي

الصبية لذخز فشي مخبخؼ وليذ شبيب بأجخ شيخؼ مقصػع ؟؟ وما ىػ الػضع في حاؿ عجـ مػافقة زوجي 
 )حدب قػلو أف في ىحا غر لعامة السدمسيغ لعجـ وجػدؼ في السخبخ (؟؟ 

 الجػاب: 
 ػؿ بو في وزارة الرحة يبيح ذلظ فبل حخج، وإال فبل.إذا كاف نطاـ السخابخ السعس

 

خآني لسغ : ىل يػجج عبلج شبي أو عبلج ق 013الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 
 أصيب بالذحوذ الجشدي ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يػجج عبلج شبي أو عبلج قخآني لسغ أصيب بالذحوذ الجشدي ػ المػاط ػ عفاكع هللا ػ ؟ وىل الكي عبلج
نافع ؟ وأيغ مػضعو مغ الجدع وما ىي شخيقة استخجامو ؟ ىل وصل العمع الصبي الحجيث لعبلج جحرؼ 
وفّعاؿ لسغ أصيب بالذحوذ الجشدي ػ المػاط ؟. نخجػ مغ الجكتػر الفاضل أف يفرل لشا في الجػاب وأنا 

ائع في شخيقة تػصيمو يخشجنا لعبلج نيائي ليحه البمػؼ ػ نذكخ الجكتػر عمي جيػده الصيبة وأسمػبو الخ 
 السعمػمة وغدارة ثقافتو الجيشية ؟.

 الجػاب: 
مغ أكبخ الخصأ ، بل أقػؿ وعمى مدؤوليتي الخاصة إف مغ الكفخ اعتبار الذحوذ الجشدي مخضا ، ألف ذلظ 
تسييج إلسقاط السدؤولية عغ فاعمو وىحا خبلؼ ما جاء في القخآف والدشة...إف هللا تبارؾ وتعالى دمخ قخية 

شبي لػط وجعل عالييا سافميا القتخافيع ذنب المػاط ، وخاشبيع ) إنكع لتأتػف الخجاؿ شيػة مغ دوف الشداء ( ال
 ولػ كاف مخضا لسا حػسب مختكبو... فيل يحاسب اإلنداف إف أصيب بالدخشاف أو الفذل الكمػؼ...؟
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ذنػب يفعميا اإلنداف بإرادتو دوف أؼ  فححار مغ انتذار ىحه األفكار الكفخية...والدنا والمػاط وأكل الخبا والغر
 مؤثخ فػؽ إرادتو وسيحاسب عشيا.

 

: ىل يجػز عسمية زراعة بػيزة المخأة في  014الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 
 يسكغ اإلنجاب عغ شخيق التجاوي ؟رحع امخأة أخخى شالسا ال 

 دؤاؿ: ال
 أة أخخػ شالسا ال يسكغ اإلنجاب عغ شخيق التجاوؼ ؟.ىل يجػز عسمية زراعة بػيزة المخأة في رحع امخ 

 الجػاب: 
 ال أرػ جػاز ذلظ، فإف أمكغ اإلنجاب عغ شخيق التجاوؼ وإال فالخضا بسا قدع هللا. 

 

 زرع األعزاء ؟: ما حكع  015الفتػى  -الصب الجوائي  -الصب  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع زرع األعزاء ؟ .

 الجػاب: 
 الكع ، نفيجكع بسا يمي:إجابة عمى سؤ 

 حكع زراعة األعزاء :
 لعسميات زراعة األعزاء صػرتاف : 

 الرػرة األولى : 
أف يشقل الذخز عزػًا أو جدءًا مشو مغ مكاف مغ جدسو إلى مكاف آخخ مشو ، والشقل في ىحه الرػرة 

 بثبلثة قيػد : –إف شاء هللا  –جائد 
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 ذ مجخد التدييغ .أف تكػف ىشالظ حاجة ماسة إلى ىحا ولي -1
 أف يؤمغ حجوث خصخ عمى الحياة خبلؿ ندع العزػ أو تخكيبو . -2
 أف يغمب عمى الطغ نجاح زراعة األعزاء ىحه .  -3

 الرػرة الثانية :
 أف يشقل العزػ مغ شخز إلى آخخ ، وليا حالتاف : 

 الحالة األولى : 
ا مقيج بسا إذا كانت حياة الذخز السشقػؿ أف يكػف الذخز الحؼ أخح مشو العزػ ميتًا ، وجػاز الشقل ىش

إليو العزػ في خصخ داىع إف لع يشقل إليو ، أو كانت ىشالظ حاسة مفقػدة عشجه كحاسة البرخ ، باإلضافة 
 إلى غمبة الطغ عمى نجاح العسمية ، وأف يػصي السيت بحلظ أو يأذف الػرثة في نقل العزػ السخاد زراعتو . 

 الحالة الثانية : 
بعزػ مشو أو جدئو إلى مدمع مزصخ إلى ذلظ وىحا جائد ،  -بغيخ عػض  -خع اإلنداف الحي أف يتب

بذخط غمبة الطغ بشجاح عسمية الدرع وعجـ حرػؿ ضخر عمى الذخز السشقػؿ مشو العزػ ، ألنو في ذلظ 
زػ تتػقف كمو إنقاذ معرـػ وإزالة ضخر واقع ، وىحه مغ السقاصج الذخعية السخعية ، وليذ لو أف يتبخع بع

عميو الحياة كالقمب ، أو عزػ يتختب عمى فقجانو زواؿ وضيفة أساسية في حياتو كشقل قخنية العيغ ، ألف 
 الزخر ال يداؿ بسثمو . 

 ىشاؾ أمػر عامة يجب مخاعاتيا في عسمية نقل وزرع األعزاء :
 أواًل : 

أو ىجية ولع تدتذخؼ نفدو لحلظ فبل  ال يجػز إخزاع أعزاء اإلنداف لمبيع بحاؿ ، وإذا بحؿ لمستبخع مكافأة
 حخج عميو في أخحىا . 

 ثانيًا : 
ال يجػز نقل األعزاء التشاسمية كالخريتيغ أو السبيزيغ مغ إنداف إلى آخخ ، كسا قخره أىل االختراص 
مغ أف ذلظ يػجب انتقاؿ الرفات الػراثية السػجػدة في الذخز الستبخع إلى أبشاء الذخز السشقػلة إليو 

 ية ، كسا يػجب انتقاؿ الحيػانات السشػية الستبقية في خرية الستبخع إلى الستمقي . الخر

 

 



   اب التاصع : الفصل األول : الطب الدوائي الب 
732 

 ثالثًا : 
ال يجػز نقل األعزاء أو الترخؼ في جدج مغ قيل إنو مات دماغيًا ، ما لع يشقصع نفدو ، ويتػقف قمبو ، 

 وتطيخ عميو عبلمات الػفاة الذخعية . 
 رابعًا : 

 أىبًل لمتبخع ، وذلظ ببمػغو ورشجه .  يذتخط في الستبخع أف يكػف 
 خامدًا : 

تجػز االستفادة مغ جدء مغ العزػ الحؼ استؤصل لعمة مخضية لذخز آخخ ، كأخح قخنية العيغ إلنداف ما 
 عشج استئراؿ العيغ لعمة مخضية . 
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 الفرل الثاني : الصب الػقائي

: ىل يجػز وضع اليج في أي مكاف وقخاءة  001الفتػى  -الصب الػقائي  -الصب  -الفتاوى 
 القخآف أو الجعاء كسا جاء في الحجيث الذخيف ؟

 دؤاؿ: ال
عمسشا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف نزع يجنا مكاف األلع ونقخأ القخآف أو نجعػ بسا ورد عشو مغ رقى , ولكغ لػ كاف مكاف 

 ذا يفعل الذخز. األلع في مشصقة ال تميق قييا وضع اليج وذكخ هللا ما
معي احتقاف بغجة البخوستات، ومعخوؼ أنيا تحت السثانة تذخيحيًا، ويقـػ األشباء بفحريا عبخ فتحة الذخج، 
ومغ السعخوؼ أف استجابتيا لمسعالجة الجوائية بصيئة ججًا ججًا، وأنا أعاني مشيا مشح سبع سشػات، وقج سببت 

 لي فقجاف شيػة جشدػية، وفقجاف انتراب.
أرجػ أف تخشجني في ىحا األمخ وباعتبارؾ أستاذ اإلعجاز العمسي وصمتظ بأصحاب االختراص واسعة لحلظ 

أرجػ أف تشرحشي بعبلج شافي ليا، وأنا أدعػ هللا دائسًا أف يذفيشي، وأنت بإذف هللا رجل صالح، وأرجػ هللا 
 سبحانو وتعالى أف تجعػ لي أيزًا أف يغفخ لي ذنػبي ويذفيشي شفاء تامًا.

 لجػاب: ا
ماداـ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص الحؼ عمسشا لع يسيد بيغ مػضع ومػضع مغ الجدع فافعل ما جاء عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وال حخج. 

 ومع سؤالي هللا أف يذفيظ، فإف عمع األشباء ورأييع يغشيظ عغ سؤالي فيسا لدت فيو متخررا...! 
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: ما ىي السخاجع العمسية التي مغ السسكغ  002الفتػى  - الصب الػقائي -الصب  -الفتاوى 
 الخجػع إلييا مغ أجل مػضػع الحجامة ؟

 دؤاؿ: ال
مرخؼ وقج شاىجت مشح يػميغ بخنامجًا  -ياألشارة إلى السػضػع السحكػر أعبله وباخترار شجيج، أنا مدمع 

اإلنداف ولسا تعخفت عمى السغدػ  أذيع عمى أحج الفزائيات، تحجث عغ الحجامة وما ليا مغ أثخ بالغ عمى
الجيشي والصبي والعمسي ليحا السػضػع شعخت بحجع التفخيط الحؼ لقيو الصب الشبػؼ مغ السدمسيغ في أيامشا 
تمظ. وقج نػيت أف أتقغ ىحا العمع الشبػؼ الذخيف وأشبقو لػجو هللا تعالى، ولحلظ فقج بجأت البحث عغ 

في ىحا السجاؿ، فػججت أف لكع خصبة جسعو مدجمة بتاريخ السرادر التي مغ السسكغ أف تداعجني 
تشاولتع فييا الحجيث عغ الحجامة وعميو فإنشي أشكخ لكع ىحا الجيج وأىشئكع عمى ىحا الرخح  6/1/1995

التكشػلػجي عمى اإلنتخنت وأشمب إلى سيادتكع مداعجتي في ىحا السجاؿ بإرشادؼ إلى أية كتب أو صفحات 
تداعجني في ىحا السجاؿ ولديادتكع جديل الذكخ وأدعػ هللا لي ولكع أف يشفعشا بسا  إنتخنت مغ السسكغ أف
 .عمسشا ويعمسشا ما يشفعشا

 الجػاب: 
سأرسل لكع إف شاء هللا كل السػضػعات التي ألقيتيا عغ الحجامة عغ شخيق اإليسيل أو عغ شخيق البخيج، 

ية عغ الصب الشبػؼ لمجكتػر الشديسي .، فيو بقي أف تخسمػ عشػانكع البخيجؼ، وىشاؾ كتاب صجر في سػر 
 .بحث مصػؿ عغ الحجامة، فابحث عشو في مكتبات القاىخة 
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: الدؤاؿ عغ ويب سيتذ لتعميع الحجامة أو  003الفتػى  -الصب الػقائي  -الصب  -الفتاوى 
 يتشاوؿ ىحا السػضػع ؟

 دؤاؿ: ال
استصعت إلى االنزساـ إلى دورة تجريبية تعقج بػزارة الرحة ال تترػر كع أنا سعيج بيحا الخد، فالحسج هلل لقج 

 السرخية عغ الحجامة كسا أنشا تعخفت عمى شخز دلشي عمى بعس الصخؽ السؤدية إلى ىحه السعخفة .

 أرجػ مغ سيادتكع إرشادؼ إذا كاف ىشاؾ ويب سيتذ لتعميع ذلظ السػضػع أو تشاولو ولكع جديل الذكخ.

 الجػاب: 
 عمى سبيل السثاؿ . googleىشاؾ مػقع معيغ، يسكغ لظ البحث في مػاقع البحث أحجىا  ال أعمع إف كاف

 

 : أسئمة فقيية متشػعة ؟ 004الفتػى  -الصب الػقائي  -الصب  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
مغ عسخؼ أنييت دراستي الجامعية مشح ثبلث سشػات ولع تتح لي فخصة العسل حتى اآلف  26أنا فتاة في الػ
غ األخػات تػفي والجؼ ونحغ صغار فتػلت والجتي ميسة تخبيتشا حتى انتياء السخحمة الجامعية لي عجد م

لكشيا أصيبت بسخض نفدي يجعى االكتئاب بسعشى أنيا تقخيبا تخفس األكل والذخب والربلة والتحجث مع 
أختي عغ مػعج أحج لسجة شيخ كامل وىي باإلضافة لحلظ شجيجة التعمق بشا فعمى سبيل السثاؿ إذا تأخخت 

دقيقة تبجأ بالتعريب والقمق وعشج عػدتيا كأف شيء وفي أحج السخات ذىب أخي إلى  15عػدتيا ولػ لسجة 
سيخة مع أصجقائو كالسعتاد وبعج مزي ثبلث ساعات عمى ذىابو اترمت بو عمى ىاتفو السحسػؿ وبجأت 

أخي بعج جيج أخحىا لصبيب نفدي لكشيا  بالبكاء فسا كاف مشو إال أف تخؾ الديخة وعاد مدخعا لتيجئتيا حاوؿ
لع تفرح عغ الدبب الحؼ يذغل باليا ولع تمتـد بالعبلج ىحه الدشة ذىب أخي مع أختي وأمي مػضفات وأخ 
شبيب لمحج في البجاية عشجما عمست أمي بأنيا ستحىب فخحت ججا لكشيا فيسا بعج قخرت عجـ الحىاب كػنيا 

ألخيخة ثع شاء هللا أف تحىب لكغ حتى وىي في الحج عادت ليا ستتخكشا لػحجنا فخفزت حتى المحطة ا
 .الحالة
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فبقيت عجة أياـ في الغخفة أحيانا ترمي وأخخػ ال وكحلظ الحاؿ في السجيشة السشػرة وعشج العػدة لمسصار عادت 
 لصبيعتيا األولى كأف شيء لع يحجث ىحه فكخة مػجدة عغ عائمتي أسئمتي ىي:

 الدؤاؿ األوؿ:
قخيبا أراد أخي الحىاب لمعسخة فصمبت الحىاب معو لكغ أمي حمفت اليسيغ ورفزت ذىابي أنا أو مشح شيخ ت

أحج مغ أخػاتي فيل يجػز أف أكدخ اليسيغ أـ ال كػف العسخة سشة عمسا أني ال أستصيع الحىاب وحجؼ لمحج 
 أـ ىي ؟أو العسخة لرغخ سشي وعجـ وجػد محـخ مع كػني مقتجرة وفي حاؿ وفاتي مغ يحاسب أنا 

 الدؤاؿ الثاني:
يتقجـ العجيج مغ الذباف لخصبتي مشيع مغ يكػف لدفخ {إنداف جيج عائمة جيجة وضع جيج وعمى خمق وديغ 
ممحػضة أنا محبة لمدفخ وأخخيغ إلى ىشا ليذ بشفذ الػضع السيع بعج أف يأتي الذاب مع والجتو وإما بعج 

ػالجة لتعخؼ الجػاب تجيب أمي بالخفس بجوف عحر وأحيانا ذىابيع مباشخة أو في اليـػ التالي عشجما تترل ال
بجوف أخح رأؼ وتحىب مباشخة إلى الشـػ ىخبا مغ مشاقذتي وتبجأ الحالة معيا حتى أني في بعس األحياف 
أشعخ بأني الدبب في ذلظ مع أنيا عشجما تعمع بخصبة أؼ شخز سػاء قخيب أو بعيج فيي تفخح فخح شجيج 

فعمو فيل ىحا يعشي أنيا تقصع نريبي بيجىا فيي تقػؿ عشجما يأتي الشريب فإف هللا وكأنو يخريا فيل ما ت
يدكتشا فبل ندتصيع الشصق بكمسة فيل نحغ مديخوف أـ مخيخوف وإذا كشا مديخيغ لسا قاؿ الخسػؿ إذا أتاكع مغ 

 تخضػف ديشو وخمقو........
سشة بشاء عمى إلحاح أو إجبار  20يكبخىا بممحػضة في أحج األياـ ذكخت والجتي بأنيا تدوجت والجؼ الحؼ 
 .مغ أخييا األكبخ فيل مغ السسكغ أف يكػف ليحا عبلقة بشا

 الدؤاؿ الثالث:
 في حالة مخضيا ال ترمي فيل ىي محاسبة أـ ال ؟.

 الدؤاؿ الخابع: 
سػت فيل في حالة مخضيا أرغب بالحىاب لمدػؽ أو الجامع فتخفس وأحيانا تبجأ بالجعاء عميشا وأحيانا بال

 .الجعاء مدتجاب أـ ال عمسا عشجما ندأليا بعج الذفاء ال تتحكخ شيء مسا قالت 
 الدؤاؿ الخامذ :

أرغب بااللتحاؽ بكمية األزىخ التي تع فتحيا ىحه الدشة في معيج أبي الشػر ألتعمع ما يشقرشي في أمػر ديشي 
 .عمع فخيزة عمى كل مدمع ومدمسة ففي حاؿ رفزيا ىل عمي الخضػخ لؤلمخ أـ ماذا أفعل مع أف شمب ال
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 الدؤاؿ الدادس: 
أتعامل مع مؤسدة استيبلكية قخيبة مغ مشدلي أشتخؼ مشيا بعس مػاد غحائية كػف الدعخ أرخز لكشيا تبيع 

 .الخسخ فيل يجػز التعامل معيا أـ ىحا حخاـ 
 الدؤاؿ الدابع:

 ػؼ عمى رسع الكعبة أـ ال ؟.بالشدبة لدجادة الربلة التي عمييا رسع الكعبة ىل يجػز الػق

 الجػاب: 
فيبجو مغ كبلمظ أف أمظ مخيزة ,وىي بالتالي ناقرة أو فاقجة  بالشدبة لؤلسئمة الخسدة األولى ,

األىمية.ويتختب عمى ذلظ عجـ شاعتيا في األمػر اليامة التي تفػت بدبب شاعتيا , كحىابظ لمعسخة أو الحج 
ف ترخفاتيا السخالفة كتخؾ الربلة والحشث باليسيغ التؤاخح عمييا في أو زواجظ ,ودراستظ وغيخ ذلظ....كسا أ

 حاؿ تأثخىا بالسخض.
يجب عميظ وعمى إخػتظ وأخػاتظ االىتساـ بػالجتكع ,ومعالجتيا شبيا ونفديا ومدايختيا فيسا اليمحق بكع 

 ضخرا...فبخ الػالجيغ اليشقصع حتى في مثل ىحه الحاالت.
التعامل مع مغ يبيع الخسخ لقػلو تعالى ) َوَتَعاَوُنػا َعَمى اْلِبخِّ َوالتَّْقَػػ َوال َتَعاَوُنػا  أما الجػاب الدادس ,فبليجػز

ْثِع َواْلُعْجَواِف َواتَُّقػا َّللاََّ ِإفَّ َّللاََّ َشِجيُج اْلِعَقاِب(  .َعَمى اأْلِ
 أما الدابع فبلحخج إف لع تقرج اإلىانة واألولى عجـ اقتشائيا.
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 الثالث : الشفذالفرل 

: مع االلتداـ الذجيج والكامل بالتعميسات الجيشية تأتيو  001الفتػى  -الشفذ  -الصب  -الفتاوى 
 أفكار وخػاشخ شيصانية ، فسا العسل ؟

 دؤاؿ: ال
 .قاؿ الحبيب الميع صل عميو: مغ فخج عغ مؤمغ كخبة 

أو أفكار ال أستصيع أف أتكمع بيا مغ شجة  أنا شالب عمع وأستاذ في أحج معاىج القخآف الكخيع تأتيشي خػاشخ
قبحيا وأضيق ذرعا مغ كثخة ورودىا عمي حتى أنيا تقخيبا ال تفارقشي. عمسا أف ىحه القاذورات لع تكغ تخد 

 عمي.
أمخ آخخ ىحه الخػاشخ ليدت شكػؾ في العقيجة بل ىي >أستغفخ هللا < نػع مغ وصف هللا بسا ال يميق أبجًا 

 أقـػ الميل وأقخأ القخآف ولي ورد يػمي وأتػجو إلى هللا بالجعاء في كل أوقاتي أف يرخؼ أبجا. وأنا الحسج هلل
عشي ىحا األمخ مع البكاء أحيانا أمخ آخخ أنا أعتقج وأعمع أف هللا لغ يحاسبشي عمييا ولكغ أحيانا أشعخ قمبي 

 أنقبس انقباض شجيج وأصبحت حياتي جحيع.
 تذخػ في عقمي وقمبي ؟فيل مغ عبلج ليحا الدخشاف الحؼ اس

 الجػاب: 
أشسئشظ أييا األخ الدائل ,بادغ ذؼ بجء ,أنظ عمى حاؿ خيخة إف شاء هللا ,مادمت تشكخ عمى نفدظ تمظ 
الخػاشخ,وتشقبس وتحدف لػرودىا عمى بالظ. ولقج جخػ لرحابة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مثل ذلظ )عغ أبي ىخيخة قاؿ: 

 فقاؿ يا رسػؿ هللا إني أحجث نفدي بذيء مغ أمخ الخب عد وجل ألف أخخ مغ سأؿ رجل رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
الدساء أحب إلى مغ أف أتكمع بو قاؿ ذلظ محس اإليساف(وعشو )قاؿ جاء أناس مغ أصحاب رسػؿ هللا 

جنا أف نتكمع بو قاؿ وقج فدشا ليتعاضع عشج أحملسو هيلع هللا ىلص إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالػا يا رسػؿ هللا إنا نجج الذيء في أن
؟ قالػا نعع قاؿ ذلظ صخيح اإليساف (.ومغ رحسة هللا بعبجه السؤمغ أف ال يحاسبو عغ خصخات الشفذ وججتسػه

ووساوس الذيصاف)سئل ملسو هيلع هللا ىلص عغ الػسػسة قاؿ: ذلظ صخيح اإليساف(وفي رواية)أف رجاال مغ أصحاب رسػؿ 
 سألػا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عغ الػسػسة التي يػسػس بيا الذيصاف في أنفدشا أف يدقط أحجنا مغ عشج الثخيا هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .أحب إليو مغ أف يتكمع بو فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قج وججتع ذلظ صخيح اإليساف(
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 والحجيث األخيخ يرح بذػاىجه.
العقيجة السػافقة محىب أىل الدشة والجساعة ,فتعخؼ ربظ حق السعخفة وتصخد عشظ  فبل تبتئذ واقخأ في كتب

 .الذيصاف 

 

 : ىل يجػز قتل الكبلب ؟ 002تػى الف -الشفذ  -الصب  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
ىل قتل الكبلب حبلؿ أـ حخاـ ؟ وما حكع مغ يقتميا،عمسًا أنيا تتدبب في اإلزعاج ونقل األمخاض واألذػ مغ 

ا وبخازىا عمى الصخقات ومجاخل األبشية واألدراج، ناىيظ عسا تدببو لجػ البعس مغ خػؼ ورعب بػلي
 وخاصة األشفاؿ أثشاء تػجييع صباحًا إلى السجرسة.

 الجػاب: 
 أمخ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أوؿ األمخ بقتل الكبلب ,ثع ندخ ىحا الحكع بحكع آخخ كسا في األحاديث اآلتية:

اؿ: )أمخ نبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقتل الكبلب، حتى إف كانت السخأة تقجـ مغ البادية يعشي بالكمب فشقتمو، ثع عغ جابخ ق
وعغ عبج هللا بغ مغفل )قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "" لػال أف الكبلب أمة ،  قتميا وقاؿ: "" عميكع باألسػد ( نيانا عغ

وعغ عبج هللا بغ مغفل أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمخ بقتل  ،ػا مشيا األسػد البييع يا، فاقتممغ األمع ألمخت بقتم
وعمى ذلظ يقتل ،  كمب الدرع وكمب العيغ )الحخاسة (الكبلب ثع قاؿ ما ليع ولمكبلب ثع رخز ليع في 
 الكمب األسػد وأؼ كمب آخخ يثبت أذيتو وضخره.

 

اري في القفز داخل البيت : ىل حبذ عرفػر الكش 003الفتػى  -الشفذ  -الصب  -الفتاوى 
 حخاـ ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل حبذ عرفػر الكشارؼ في القفز داخل البيت حخاـ ؟.
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 الجػاب: 
 ليذ حخاما واألولى إشبلقو، فمع يخمق لمحبذ.

 

يئة ويخاؼ مشيا ، فسا ىػ : كثيخ الػساوس الد 004الفتػى  -الشفذ  -الصب  -الفتاوى 
 الحل ؟

 : دؤاؿال
أنا و الحسج هلل اصمي و محافع عمى الرمػات و اكثخىا في السداجج، و بفزل هللا وعغ شخيقكع كخىت 
اإلستساع إلى األغاني و كثيخ مغ األمػر األخخػ التي ليذ مشيا ججوػ و لكغ ما يقمقشي ىػ أنو ىشاؾ 

دتحي مغ شيء و لكغ صػت داخمي ال يشفظ يعتخض و يفكخ بأشياء ال تميق أبجأ و مدعجة ججا"، و ال ت
شبعا" و الحسج هلل ىي مجخد أفكار وسخعاف ما أستغفخ هللا، و لكشيا في نفذ الػقت سخعاف ما تعػد. ال ادرؼ 
ما ىي، ىل ىي كفخ، ىل ىي شخؾ،ىل ىي ابتبلء ؟ و اني اخاؼ أف أمػت و أنا عمى ىحه الػساوس 

 فأكػف مغ الخاسخيغ و العياذ باهلل.
 ئسا"، و عجد معيغ مغ االوردة في الرباح و السداء ولكغ ىحه األفكار تكاد تخشقشي .فأنا أقخأ السعػذات دا

 أرجػ أف تخشجوني إلى الصخيق التخمز مشيا.

 الجػاب: 
إف مغ رحسة هللا بالسدمع أف هللا ال يحاسبو عمى خػاشخ الشفذ الديئة إف لع تتخجع أقػاال أو أفعاال, لقػلو 

تعالى تجاوز ألمتي عسا حجثت بو أنفديا ما لع تتكمع بو أو تعسل بو (.فاستسخ في مجاىجة  ملسو هيلع هللا ىلص ) إف هللا
 نفدظ عمى شخيق الخيخ ولظ األجخ وهللا يتػالؾ.
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: لساذا ال تشقخض السخمػقات التي تعتبخ متعة  005الفتػى  -الشفذ  -الصب  -الفتاوى 
 ؟ لئلنداف ، وما ىي حكسة خمق شائخ كالعشجليب

 ؤاؿ: دال
مشح أياـ، سسعت خبخا في السحياع،اعتبختو اإلذاعة شخيفا ولكشو ربسا لع يكغ كحلظ قالػا إف رجبل مذخدا في 
إحجػ السجف اليابانية، دخل حجيقة الحيػاف وأكل أحج أثسغ الصيػر الشادرة. وقاؿ الخبخ إف الصيخ كاف نػعا 

مائة ألف دوالر. وال يػجج مغ ىحا الصيخ سػػ اثشاف نادرا ججا مغ أنػاع العشجليب، ويقجر ثسشو بحػالي ثساف 
في أوروبا وعجد قمقل ججا في أمخيكا. وأف العمساء يحاولػف السدتحيل لسشع انقخاض ىحا الصيخ وغيخه مغ 

 السخمػقات. 
 ىشا بخز في ذىشي سؤاؿ 

 لساذا ال تػشقخض إال السخمػقات التي تعتبخ متعة لئلنداف وليدت أساسية لحياتو ؟ 
 ا ىي أىسية شائخ كالعشجليب وما ىي حكسة خمقو ؟وم

وكاف الجػاب مسا تعمسشاه مغ دروسكع الصيبة بأف هللا خمق كثيخا مغ السخمػقات لستعة اإلنداف وإكخاما لو 
فالصيػر المصيفة واألزىار الجسيمة والعصػر الفػاحة وكثيخا غيخىا مسا خمق هللا عد وجل إنسا خمقت إلمتاع ىحا 

سكـخ وىػ اإلنداف. وال نشدى شبعا أف الغاية مغ ىحا اإلمتاع ىػ تحقيق أسساء هللا الحدشى السخمػؽ ال
 وخاصة اسع الجسيل والمصيف والكخيع.

فعشجما ندي اإلنداف التائو حقيقة خمق ىحه السخمػقات، وأنيا إنسا خمقت لتحكخه بالجميل األكـخ كانت عقػبة 
بيحا السخمػقات وقخضو ليا وىحا االنقخاض التجريجي لمسخمػقات إنسا هللا ليحا اإلنداف ىػ حخمانو مغ الستعة 

ىي إنحارات وتشبيو لئلنداف التائو ليؤوب إلى هللا تعالى ويعير حياتو ليذكخه عمى نعسو كميا، نعع الستعة 
أتي دور والشعع األساسية. والححر مغ أف ال نفيع ىحه الخسائل التي يخسميا لشا ربشا لتشبييشا، ألنو بعجىا سي

 حخمانشا مغ السخمػقات األساسية وأىسيا الساء والغحاء وبييسة األنعاـ.
أرجػ مغ هللا أف يشػر قمػبشا بعطيع معخفة وأف نتعمع مغ التشبييات الرغيخة وأف ال نحتاج لمجروس األكبخ وهللا 

 .السػفق لكل خيخ والدمع عميكع ورحسة هللا وبخكاتو
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 الجػاب: 
سكغ أف أضيف إلى مبلحطاتكع القيسة أف هللا هلالج لج خمق آالفًا مغ أنػاع الشباتات لستعة الشطخ بارؾ هللا بكع، وي

فقط بجليل أف بعزيا سع قاتل لػ أكميا اإلنداف "الجيفيسباخيا" وقالػا إف واحجًا مغ الشاس أعصى دابة ُفمَّة 
 عامًا لمجواب. فأكميا ولع يفقو أنيا لئلنداف ليدبح هللا مغ خبلؿ رائحتيا وليدت ش

 

ؾ أي حخمة : أشعخ بمحة عشج تعحيب نفدي ىل ىشا 006الفتػى  -الشفذ  -الصب  -الفتاوى 
 شخعية فيسا أقـػ بو ؟

 دؤاؿ: ال
مغ العسخ غيخ متدوج متعمع لمسخحمة الجامعية ولكغ مشح صغخؼ وأنا أعاني مغ حالة ىي  29أنا شاب في الػ 

و التقييج أو أؼ شيء يدبب األلع وفي بعس األحياف أصل حب تعحيب نفدي كأف أقـػ بزخب نفدي أ
لجرجة اإلدماء كسا أحب مذاىجة ىحه السذاىج عمى شكل صػر أو مقاشع مرػرة وعشج تصبيق ىحه الحالة 
يشتابشي شعػر غخيب ونذػة رائعة حتى باتت ىحه الحالة تجخل أحبلمي وسؤالي ىػ ىل ىشاؾ أؼ حخمة 

 شخعية فيسا أقـػ بو ؟

 : الجػاب
الشػظ أف ىحا، أعشي تعحيب الشفذ والتمحذ بحلظ، حخاـ... وىػ مخض وانحخاؼ نفدي يدػسى ) بالدادية ( وقج 

 يتصػر معظ ليربح حبا لتعحيب األخخيغ...أنرحظ بالسعالجة الشفدية... 
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: ما عقػبة اإلجياض في الجنيا واآلخخة وىل تعتبخ  007الفتػى  -الشفذ  -الصب  -الفتاوى 
 فذ ؟نقتل 

 دؤاؿ: ال
أشفاؿ صغار واآلف  3ما عقػبة اإلجياض في الجنيا واآلخخة وىل يعتبخ قتل نفذ عمسا بأنشا زوجاف ولجيشا 

زوجتي حامل في الذيخ األوؿ ونخيج باالتفاؽ التخمز مغ الجشيغ ألسباب تتعمق بتخبية الرغار لجيشا وصحة 
 .األـ الحامل بذكل عاـ بعج األشفاؿ الثبلثة 

 : الجػاب
ال تفعبل ...! فإف االجياض اعتجاء عمى خمق هللا، وىػ حخاـ قػال واحجا ... ولع يأت نز عمى نػع العقػبة 

 ... وىي متخوكة هلل الفعاؿ لسا يخيج .

 

ذػائيًا بحكع عسمي في : ما حكع قتل الكبلب ع 008الفتػى  -الشفذ  -الصب  -الفتاوى 
 البمجية ؟

 دؤاؿ: ال
وائخ اإلدارة السحمية ومغ مياـ الػضيفة مكافحة الكبلب الذاردة التي تزخ بالشاس أعسل مػضف في إحجػ د

 والسػاشي ولعجـ التسييد بيشيا وبيغ الكبلب العادية فإنشي مزصخ لمقتل بذكل عذػائي ما حكع ىحا العسل ؟.

 الجػاب: 
 قتل الكبلب السؤذية جائد، أما القتل العذػائي فبل يجػز. 
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مسخأة قبل أربعيغ يـػ مغ : ىل يجػز اإلجياض ل 009الفتػى  -الشفذ  – الصب –الفتاوى 
 الحسل ؟

 دؤاؿ: ال
 أياـ فقط فيل يجػز إسقاط الحسل ؟. 3سؤالي عغ مػضػع اإلجياض لمسخأة، الف زوجتي حسمت مغ 

ي لع عمسا أنشا نعير حاليا في فخندا وانأ شالب ىشا ووضعي بيحه الفتخة غيخ مدتقخ وليذ لجؼ إقامة ألن
استصع التدجيل حتى اآلف في أؼ جامعة فخندية وىشا يذتخشػف التدجيل مغ اجل تججيج اإلقامة وأنا اآلف 

 برجد البحث ولكغ لدت متأكج أف كشت سأنجح بحلظ. 
أشيخ وىػ متعمق ججا بأمو  9ومسا يجفعشا ليحا األمخ أيزا أف لجيشا شفل والحسج هلل لكشو مازاؿ صغيخ عسخه 

خبخة وال حتى وقت لبلىتساـ بيحا الصفل وأشعخ دائسا بالتقريخ نحػه فكيف إذا رزقشا هللا بآخخ  وأنا ليذ لجؼ
سيكػف األمخ متعب ججا وخاصة في ضل ىحه الطخوؼ الرعبة وال يػجج احج مغ عائمتي وال مغ عائمة 

 زوجتي ىشا ليداعجونا قميبل كسا لػ كشا في ببلدنا أرجػ اإلجابة بأقرى سخعة مسكشة.

 جػاب:ال
مػضػع اإلجياض مغ السػضػعات التي كثخ فييا األخح والخد في عرخنا ىحا وقج ذىب الفقياء قجيسًا فيو 

 محاىب يسكغ تمخيريا بسا يمي:
يػمًا عمى الحسل لع يخالف  ٕٓٔحخمة اإلجياض مصمقًا وباتفاؽ الفقياء بعج نفخ الخوح أؼ بعج مزي  -ٔ

 في ذلظ أحج.
الخوح لعحر وضخورة وىحا محىب الحشفية وما يحكخ مغ أعحار السدمسيغ اليـػ  إباحة اإلجياض قبل نفخ -ٕ

 ال يعج ضخورة في محىب الحشفية وال في محىب غيخىع. 
 اإلباحة قبل األربعيغ يػمًا وىػ قػؿ لبعس فقياء الذافعية وليذ قػؿ السحىب. -ٖ
 ىػ محىب الحشابمة. التحخيع مصمقًا وىػ محىب السالكية وىػ األوجو عشج الذافعية و  - ٗ

إذًا يتزح مسا سبق أف محىب الجسيػر ىػ التحخيع مصمقًا وىػ ما تفتي بو السجامع الفقيية وىيئات العمساء 
 والحؼ أرػ أنو الرػاب والحق وهللا أعمع. 
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ىحا مغ ناحية الحكع الفقيي أما مغ زاوية شخعية أخخػ فإني أوصي مغ أكخمو هللا تعالى ومغ أكخميا هللا 
عالى بالػلج أف تذكخ هللا تعالى عمى نعستو العطيسة فكع مسغ يتسشى أف يكػف عشجه الػلج وال يججه ثع أف ت

يقبل الػالجاف بسا أكخميسا هللا تعالى بو ولعمو يكػف خيخ أوالدىع فميذ مغ شأف السؤمغ أف يخفس ىجية هللا 
 وال أف يعارض إرادتو وهللا اعمع.
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 ظر : اإلعجاز العلنيالباب العا

 الفصل األول : اإلعجاس العلني مً خالل الكزآٌ

 الفصل الثاىي : اإلعجاس العلني مً خالل الضية
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 الفرل األوؿ : اإلعجاز العمسي مغ خبلؿ القخآف

: كيف ميدت الشسمة الرغيخة  001الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -اإلعجاز العمسي  -الفتاوى 
 ساف عغ باقي الخمق ؟سيجنا سمي

 دؤاؿ: ال
ال أعمع ىحه الشسمة الرغيخة مع دقة حجسيا وصغخىا كيف ميدت سيجنا سميساف عغ الشاس السػجػديغ ) 

 أصحابو وغيخ( وشكخًا .

 الجػاب: 
 ألع يفتظ مغ عمع الجيغ غيخ ىحه السعمػمة...؟ 

 بالعمع الشافع.  إلـد وصية نبيظ ملسو هيلع هللا ىلص ) إحخص عمى ما يشفعظ ( واشتغل

 

: يدأؿ عغ مػضػعات في  002الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -اإلعجاز العمسي  -الفتاوى 
 اإلعجاز العمسي )) سخعة الزػء (( ؟

 دؤاؿ: ال
لبشاف عغ " في يـػ "كاف مقجاره ألف سشة مسا تعجوف  -قج سألتظ أثشاء السؤتسخ الحؼ انعقج في أزىخ البقاع

الكتخوني حػؿ السػضػع فأردت تحكيخكع بحلظ وأرجػ ارسالو مع الذكخ الجديل وكحلظ  وقمت لي أف لجيظ بخيج
 .اذا كاف لجيكع مػاضيع مذابية

 الجػاب: 
ػءِ   .سخعُة الزَّ

 يقػُؿ هللُا تعالى في كتاِبو العديِد:  

ـٍ  َساِء ِإَلى اأَلْرِض ُثعَّ َيْعُخُج ِإَلْيَو ِفي َيْػ وَف )﴿ ُيَجبُِّخ اأَلْمَخ ِمَغ الدَّ  ( ﴾1َكاَف ِمْقَجاُرُه َأْلَف َسَشٍة ِمسَّا َتُعج 
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َشَة القَسخيَة، حيث إّف القسَخ يجوُر حػَؿ األرِض كلَّ شيٍخ دورًة، فمػ ِقدشا  إّف القخآَف يخاِشُب أناسًا يعتسجوف الدَّ
، وَحَدْبشا محيَط ىحه ُبْعَج مخكِده عغ مخكِد األرض، أؼ نرَف قصِخ الجائخِة التي ىي مداُر القسِخ حػَؿ األرضِ 

الجائخَة َبْعَج معخفِة ِنرِف ُقصِخىا، َلَعَخْفشا عجَد الكيمػ متخات التي يقصعيا القسُخ في دورتو حػَؿ األرض كلَّ 
شيخ، ولػ أخْحنا شػَؿ محيِط ىحه الجائخة، وضخْبشاه في اثشي عذخ شيخًا، لعخفشا السدافَة التي يقصُعيا القسُخ 

ـِ، ولػ ضخبشاىا في ألٍف لعَخْفشا ما يقصُعو القسُخ في رحمِتو  مَغ الكيمػمتخات في رحمتو حػؿ األرض في العا
ـٍ،   حػَؿ األرِض في ألِف عا

وَف ) ـٍ َكاَف ِمْقَجاُرُه َأْلَف َسَشٍة ِمسَّا َتُعج   ( ﴾2﴿ ِفي َيْػ
ـٍ ما يقصعو الزػُء في يـػ واحٍج، بجليِل أّنشا لػ  َقدسشا ما يقصعو القسُخ في رحمتو إّف القسَخ يقصُع في ألِف عا

ـٍ عمى ثػاني اليػـِ، وىي أربعٌة وعذخوف ساعة، ُتزَخب في ستيغ، ثع في ستيغ  حػَؿ األرِض في ألِف عا
(، لكانت ىحه الشتيجَة ىي زمغ ما يقصعو الزػُء في يـػ واحٍج، ولػ َقَدسشا السدافَة  60×60×24أخخػ، ) 

التالي، وىػ مئتاف وتدٌع وتدعػَف ألفًا وسبعسئة واثشاِف وتدعػَف كيمػمتًخا ونرف  عمى الدمِغ لَطَيَخ َمَعَشا الخقعُ 
كيمػمتخ، وىحه الشتيجُة تتفُق تسامًا مع سخعِة الزػِء السعَمشِة دوليًا، شبقًا لبياِف السؤتسِخ الجوليِّ السشعقِج في 

في القخِف العذخيغ، وىحه الدخعُة ىي أعمى  باريذ، مع العمِع أّف سخعَة الزػِء ىي أىعُّ قانػٍف عخفتُو البذخيةُ 
سخعٍة في الكػف، فالذيُء إَذا سار بدخعِة الزػِء أصبَح ضػءًا، وأصبحت كتمُتو صفخًا، وحجُسو ال نياية لو، 
َخ عغ الزػِء تخاَخى الدمُغ.  وعشجئٍح يتػقُف الدمُغ، فإَذا سبق في سخعِتو سخعَة الزػِء تخاجع الدمُغ، وإذا قرَّ

تداِوؼ السدافَة التي  دافَة التي يقصُعيا القسُخ في مجاِره الخاّصِ حػَؿ األرِض في ألِف سشٍة قسخيةٍ إّف الس
 يقصُعيا الزػُء في يػـٍ أرضيٍّ واحٍج، وىحه ىي الشطخيُة الشدبية التي يتيُو الغخُب بيا.

 أّما اآلية الثانية، وىي قػلو تعالى: 
وُح  ـٍ َكاَف ِمْقَجاُرُه َخْسِديَغ َأْلَف َسَشٍة )﴿ َتْعُخُج اْلَسبَلِئَكُة َوالخ   (﴾1ِإَلْيِو ِفي َيْػ

وف، ألف ىحه سخعُة السبلئكِة، وىي تتجاوُز سخعَة الزػِء.   فميذ فييا قػلو: مسا تعجُّ
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: أريج معخفة حقيقة دوراف  003الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -اإلعجاز العمسي  -الفتاوى 
 الكتاب ؟األرض حػؿ الذسذ مغ خبلؿ 

 دؤاؿ: ال
حزخة الجكتػر أود أف أسألكع عغ دالئل عمسية في القخآف الكخيع تذيخ إلى دوراف األرض حػؿ الذسذ حيث 
مغ خبلؿ تجػالي عبخ الشت اكتذفت أف ىشاؾ أقػاؿ تذيخ إلى أف الذسذ ىي التي تجور حػؿ األرض أشمب 

 مشكع التػضيح في ىحا األمخ 

 غخافيا وأريج أف اعخؼ الحقيقة العمسية(())عمسًا أنشي ادرس مادة الج

 الجػاب: 
 قاؿ تعالى: وتخػ الجباؿ تحدبيا جامجة وىي تسخ مخ الدحاب.

 

: ما رأي فزيمتكع باإلعجاز  004الفتػى  -مغ خبلؿ القخآف  -اإلعجاز العمسي  -الفتاوى 
 العمسي والعجدي في القخآف الكخيع ؟

 دؤاؿ: ال
 .مسي والعجدؼ في القخآف الكخيع؟ دوف أمثمة ما رأؼ فزيمتكع باإلعجاز الع

 الجػاب: 
ىػ حق، مع التحفع عمى عجـ التسادؼ والتػسع في األمخ، والتعدف في تحسيل الشرػص ما ال تحسل أو 

 تحتسل...
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 الفرل الثاني : اإلعجاز العمسي مغ خبلؿ الدشة

ىشالظ عبلقة بيغ العبادة  : ىل 001الفتػى  -مغ خبلؿ الدشة  –اإلعجاز العمسي  –الفتاوى 
 واإلعجاز العمسي ؟

 دؤاؿ: ال
ىل ىشالظ عبلقة بيغ العبادة واإلعجاز العمسي مثبًل الربلة عبادة وفي نفذ الػقت ىي رياضة كسا أثبت 
ذلظ في دراسات عجيجة، إذا مارس اإلنداف الربلة شبعًا كعبادة أواًل ثع ليدتفيج مشيا كخياضة ثانيًا ىل في 

عبادتو ونيتو، إذا كاف ىحا يشافي اإلخبلص فكيف لشا عشجما نقـػ بقخاءة سػرة ما مثبًل )) سػرة  ذلظ خمل في
 . الػاقعة لئبل يريبشا الفقخ والبقخة ليحفطشا هللا ((

 الجػاب: 
نحغ نمتـد األمخ ألنو أمخ، فعمة كل أمخ في القخآف أو الدشة انو أمخ، أما الحكسة فذئ آخخ وحيغ يعخفيا 

يدداد تعطيسًا هلل محبًا بو ورغبة في شاعتو، أما أف نديج في الدجػد لفػائجه الرحية فالربلة ليدت اإلنداف 
رياضة جدع وإنسا رياضة روح، وقج يزعف اإلخبلص في الربلة مع االلتفات لمحكسة بيحا الذكل، والفخؽ 

البقخة وقاية مغ الدحخ فانا  بيغ تمظ الحالة وحالة قخاءة سػرة ليجؼ واضح، وىػ وجػد الشز، فأنا حيغ أقخأ
امتثل أمخًا ورد في نز صحيح ػ وىػ أف البقخة ال تدتصيعيا البصمة ػ فبل أخخج بحلظ عغ معشى العبػدية وىػ 
التداـ األمخ، أما في الربلة وفػائجىا الخياضية فميذ ىشاؾ نز التدمو يتحجث عغ أف الدجػد مفيج لمجدع 

 . أنسا ىػ مجخد دراسة
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 حلادي ععر : الدعوةالباب ا

  الفصل األول : أصاليب الدعوة

 الفصل الثاىي : وصائل الدعوة
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 الفرل األوؿ : أساليب الجعػة

: نخيج شخيقة صحيحة إلقشاع الغخب  001الفتػى  -أساليب الجعػة  -الجعػة  -الفتاوى 
 باإلسبلـ كيف لشا ذلظ؟

 دؤاؿ: ال
هللا، و أحب أف اعسل ما استصيع كي أكػف عمى خمق رسػؿ هللا، و ال اخفي  أنا أحب هللا و سيجنا دمحم رسػؿ

باني مغ السقرخيغ، و لي اقتخاح عغ حسمة اعمسية جادة لشخؼ الغخب حب اإلسبلـ لمدبلـ، و ما ىي نطخة 
اإلسبلـ لقتل الشفذ بغيخ الحق، و عغ سبب تعجاد الدواجات في اإلسبلـ، و بأسمػب شفاؼ و بإذف هللا 

نغيخ نطخة الغخب عميشا، و أنا اعمع ىحا عغ تجخبة بدب معخفتي بالكثيخ مغ أىل الغخب ومغ السمحػظ  سػؼ
أف ىحه ىي مذكمتشا معيع، و بإذف هللا سػؼ يكػف الكثيخ مغ أخػانشا في الغخب مغ السدمسيغ. و نصمعيع 

باف السذكمة باألشخاص  كيف كاف الخسػؿ األعطع يعامل ندائو، و كيف كاف رحيسا في الحخب و أف نخييع
الحيغ يقتمػف األنفذ بغيخ الحق و ليدت السذكمة في اإلسبلـ ألني اعمع باف الكثيخ مغ أىل الغخب يعخفػف 
أف اإلسبلـ ىػ ديغ األخبلؽ و الحق و لكغ ىحه ىي تدالتيع عغ اإلسبلـ و أنا أود أف أكػف خادـ لجيغ دمحم 

سػضػع اىتسامكع و أف يػفق هللا كل مغ يعسل عمى نرخة ديغ دمحم و لكغ أيغ أنا مغ العمع أتسشى أف يشاؿ ال
و اتسشى أف أناؿ شخؼ أف ييتجؼ احجىع بعج إثارة ىحا السػضػع و أف يؤجخني هللا عمى ىحا العسل فمعمي أف 

 أكػف مغ أىل الجشة ولظ جديل الذكخ و اتسشى الخد و الدبلـ عميكع و رحسة هللا و بخكاتو.

 الجػاب: 
السدمسػف اليـػ إلى إسبلميع الحق، إسبلـ ) ما أنا اليـػ عميو وأصحابي ( عمسا وعسبل وتصبيقا، كانػا إذا عاد 

الشساذج الحية التي تذج أنطار واىتساـ غيخ السدمسيغ إلييع...أما أساليب الجعاية ) وال أعتبخىا دعػة ( أف 
مػكا وعسبل في كل شؤونشا يػميا فالشتيجة نخوج لئلسبلـ وكأنو سمعة في الدػؽ، ونحغ أىل اإلسبلـ لع نحيو س

 خائبة والحراد ىذيع. 
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: ىل مصمػب مشا نحغ الذباب تبميغ  002الفتػى  -أساليب الجعػة  -الجعػة  -الفتاوى 
 الجعػة ؟

 دؤاؿ: ال
بو  ىل السصمػب مششا اليـػ نحغ الذباب السمتـد تبميغ الجعػة إلى أخػانشا الذباب، و إذا كاف ىحا، فمقج قست
أحجىع لكشو مشكخ الجيج الحؼ بحلتو دوف ججوػ و أنا أشعخ بالحدف الذجيج لحلظ و أنا أحبو و ىػ يبادرنت 

 باإلساءة أرشجني يا سيجؼ .

 الجػاب: 
 الجعػة إلى هللا تقـػ عمى ركشيغ اثشيغ: 

لحق... وإذا تحقق ذلظ إبخاء الحمة أماـ هللا بتبميغ دعػة الحق...وإقامة حجة هللا عمى السجعػ بتبميغو دعػة ا
فمغ يزخ أو يزيخ الجاعية إلى هللا استجابة مغ يجعػ أو صجوده...وال يفػتشي أف أنبو عمى أمخ ىاـ وىػ أف 
 الحمة ال تبخأ، وأف الحجة ال تقـػ إال بالجعػة إلى الجيغ الحؼ دعا إليو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص دوف زيادة أو نقراف. 

  

بيغ أخبلؽ الجعاة وأخبلؽ  : الفخؽ  003الفتػى  -أساليب الجعػة  -ة الجعػ  -الفتاوى 
 ؟الجياد

 دؤاؿ: ال
 .سيجؼ ايغ اجج بحثكع القيع عغ الفخؽ بيغ اخبلؽ الجعاة و اخبلؽ الجياد 

 الجػاب: 
 .أثبت لظ مػضػعًا متعمقًا بأصػؿ الجعػة إلى هللا

 القاعجة األولى: القجوة قبل الجعػة..
 عابجًا متحشثًا، وقائجًا فحًا، شيَّج أمًَّة مغ الُفتات الستشاثخ، ورجل حخب يزع الخصط، ويقػد الجيػش، كاف ملسو هيلع هللا ىلص

وأبًا عصػفًا، وزوجًا، تحققت فيو السػدة، والخحسة، والدكغ، وصجيقًا حسيسًا، وقخيبًا كخيسًا، وجارًا تذغمو ىسـػ 
  .وعصفو ما يجعميع يفتجونو بأنفديعيع مغ مػدتو، جيخانو، وحاكسًا تسؤل نفدو مذاعخ محكػميو يسشح
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ومع ىحا كمو فيػ قائع عمى أعطع دعػة شيجتيا األرض، الجعػة التي حققت لئلنداف وجػده الكامل، وتغمغمت 
لتي في كيانو كمو، ورأػ الشاس الخسػؿ الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص تتسثل فيو ىحه الرفات الكخيسة كميا، فرجقػا تمظ السبادغ ا
جاء بيا كميا، ورأوىا متسثمة فيو، ولع يقخؤوىا في كتاب جامج، بل رأوىا في بذخ متحخؾ، فتحخكت ليا 
نفػسيع، وىفت ليا مذاعخىع، وحاولػا أف يقتبدػا قبدات مغ الخسػؿ الكخيع، كلٍّ بقجر ما ُيصيق فكاف أكبخ 

ذخري، قبل أف يكػف بالكمع الصيب الحؼ قجوة لمبذخية في تاريخيا الصػيل، وكاف ىاديًا ومخبيًا بدمػكو ال
 يشصق بو.
وألف القجوة ىي أعطع وسائل التخبية ذلظ، ألف دعػة الستخؼ إلى التقذف دعػة ساقصة، ودعػة الكحوب إلى  

الرجؽ دعػة مزحكة ودعػة السشحخؼ إلى االستقامة دعػة مخجمة، لحلظ كانت مػاقف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وشسائمو، 
ومكارمو قجوًة صالحة، وأسػة حدشة، ومثبًل ُيحتحػ، وىي ليدت لئلعجاب الدمبي، وال لمتأمل  وفزائمو،

 التجخيجؼ، ولكشيا ُوججت فيو لشحققيا في ذوات أنفدشا، كل بقجر ما يدتصيع.
 وقج ورد في وصية رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لديجنا معاذ أف 
والػفاء بالعيج، وأداء األمانة، وتخؾ الخيانة، وحفع الجار،  ))يا معاذ أوصيظ بتقػى هللا، وصجؽ الحجيث،

ورحسة اليتيع، وليغ الكبلـ، وبحؿ الدبلـ، وحدغ العسل، وقرخ األمل، ولدوـ اإليساف، والتفقو في القخآف، 
وحب اآلخخة والجدع مغ الحداب، وخفس الجشاح، وأنياؾ أف َتُدبَّ حكيسػػػػًا، أو تكحب صادقًا، أو ُتصيع 

ًا، أو تعري إمامًا عاداًل، أو ُتفدج أرضًا.. وأوصيظ باتقػػاء هللا عشج كل حجخ، وشجخ، ومجر، وأف آثس
 ُتحجث لكل ذنب تػبة، الدخ بالدخ، والعبلنية بالعبلنية((

 ]أخخجو البييقي في كتاب الدىج[

، أو اليشجسة مغ دوف أف ت تصمب ىحه العمـػ مسغ يدتصيع اإلنداف أف يكػف عالسًا جيبحًا في الصب، أو العمـػ
يتعمسيا قيجًا سمػكيًا، وال ُيفدج حقائقيا أف يتبع الشابغ فييا ىػػ نفدو، في حياتو الخاصة، إال عمع الجيغ، فإنظ 
إف كشت مغ الستجيشيغ السخمريغ، أو مغ عمسائو أو الجاعيغ إليو، فبل بج أف تكػف قجوة حدشة لسغ تجعػىع 

ػ كشت أكثخ الشاس اشبلعًا وعمسًا في ديغ هللا، ولغ يشطخ إليظ أحج نطخة إليو، وإال ما استسع إليظ أحج، ول
 احتخاـ ججيخة بظ، إال إذا كاف سمػكظ وفقًا لقػاعج الجيغ.

قاؿ ممظ عساف، وقج التقى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: وهللا ما دلشي عمى ىحا الشبي األمي، إال أنو ال يأمخ بخيخ إال كاف أوؿ 
ى عغ شيء إال كاف أوؿ تارؾ لو، وأنو يغمب فبل يبصخ، وُيغمب فبل يزجخ، ويفي بالعيج آخح بو، وال يشي
 ويشجد الػعج. 
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قاؿ أحج ُكتاب الديخة الغخبييغ الحيغ أسمسػا: " كاف دمحم ممكًا، وسياسيًا، ومحاربًا، وقائجًا، ومذخِّعًا، وقاضيًا، 
ف يمقشيا لمشاس، ولغ تجج في القخآف ُحكسًا أو أمخًا لع وفاتحًا، ومياجخًا، مارس بالفعل جسيع السبادغ التي كا

يعسل بو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، إذا كاف يسارس بالفعل كل ما كاف يجعػ إليو بالقػؿ، فالسخء مثبًل لغ يكػف عفػًا، إال أف 
تحت رحستو، يكػف لو عجو يمقى مشو أشج اإلساءة، ثع تجور الجائخة عمى ىحا العجو فيقع في قبزتو، ويربح 

ثع يسمظ القجرة عمى االنتقاـ مشو، ثع يعفػ عشو.. ثع يقػؿ الكاتب: " تأمل دخػؿ الشبػي ملسو هيلع هللا ىلص مكة دخػؿ الطافخ 
السشترخ، وقج خخَّت جديخة العخب صخيعة تحت قجميو، وأصبحت مكة قمعة العجو تحت رحستو، فمػ شاء 

، الحيغ كانػا باألمذ ألج أعجائو، الحيغ اتخحوه ىدوًا، وأمعشػا في اضصياده واالستخفاؼ بو،  لقصع رؤوس القـػ
ولػ أنو عاقبيع بحنبيع لكاف ُمحقّا، ولع يكغ ممػمًا، ولع تطيخ فزيمة العفػ قط برػرتيا الكاممة في تاريخ أؼ 

  ديغ مغ األدياف حتى جاء الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ولػاله لطمت ىحه الفزيمة معصمة إلى األبج ".
 القاعجة الثانية: اإلحداف قبل البياف..

 لقج عمَّسشا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أف نكػف رحساء قبل أف نكػف أوصياء، فسغ ال يخحع ال ُيخحع.. 
 (﴾107﴿ َوَما َأْرَسْمَشاَؾ ِإالَّ َرْحَسًة ِلْمَعاَلِسيَغ )

 ]سػرة األنبياء[

أساء إلييا فيػ ملسو هيلع هللا ىلص فتح أقفاؿ القمػب بخحستو ورفقو،  فالشفػس ُجبمػت عمى ُحب مغ أحدغ إلييا، وبغس مغ
 حتى النت لو القمػب القاسية، واستقامت الجػارح العاصية، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ))إنسا ُبعثت بسجارات الشاس(( 
غ عمى ىجاية الشاس وحخؼ الجخ )الباء( في كمسة السجاراة، يفيج معشى االستعانة، أؼ أف الشبي الكخيع يدتعي

بسجاراتيع، والسجاراة شيء والسجاىشة شيء آخخ، السجاراة بحؿ الجنيا مغ أجل الجيغ، والسجاىشة بحؿ الجيغ مغ 
 أجل الجنيا.

بعث الشبي الكخيع خيبًل قبل نجج، فجاءت بخجل مغ بشي حشيفة ُيقاؿ لو " ثسامة بغ آثاؿ "، وكاف ثسامة قج 
 وأصحابو، فخبصػا ثسامة بدارية مغ سػارؼ السدجج، فخخج الشبي الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص إليو أوقع أشجَّ األذػ بالشبي ملسو هيلع هللا ىلص

فقاؿ: ماذا عشجؾ يا ثسامة؟ فقاؿ: عشجؼ خيخ، إف تقتمشي تقتل ذا دـ، وإف تشعْع تشعع عمى شاكخ، وإف كشت 
و: ما عشج يا ثسامة ؟ فقاؿ: ما قمت لظ، إف تخيج الساؿ فدل مشو ما شئت.. فتخكو حتى كاف الغج ثع قاؿ ل

تشعع تشعْع عمى شاكخ، فتخكو حتى كاف بعج الغج فقاؿ: ما عشج يا ثسامة ؟ فقاؿ: عشجؼ ما قمتو لظ فقاؿ: 
أشمقػا ثسامة، فانصمق إلى نخل قخيب مغ السدجج فاغتدل، ثع نجخل السدجج فقاؿ: أشيج أف ال إلو إال هللا، 

 .هللا يا دمحم وأشيج أف دمحمًا رسػؿ 
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وهللا ما كاف عمى وجو األرض أبغس إليَّ مغ وجيظ، فقج أصبح وجيظ أحبَّ الػجػه إلي، وهللا ما كاف مغ 
ديغ أبغس إلي مغ ديشظ، فأصبح ديشظ أحّب الجيغ إلي، وهللا ما كاف بمٌج أبغس إلي مغ بمجؾ، فأصبح بمجؾ 

ة فساذا تخػ ؟ فبذخه رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأمخه أف يعتسخ، فمسا أحبَّ الببلد إلي، وإف خيمظ أخحتشي، وأنا أريج العسخ 
 قجـ مكة قالػا لو: صبػت ؟ قاؿ: 

))ال وهللا، ولكغ أسمست مع دمحم رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال وهللا ال يأتيكع مغ اليسامة حبة حشصة حتى يأذف فييا 
 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ((

 في السغازؼ[ 69-8/68اـ البخارؼ ]أخخجو اإلم

 وىحا نػع مغ الحرار االقترادؼ.
 القاعجة الثالثة: التخغيب قبل التخىيب..

بو في اإلخبلص،  ـ لمسجعػ التخغيب قبل التخىيب، والتبذيخ قبل اإلنحار، وأف نخغِّ لقج عمَّسشا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أف نقجَّ
ي شمب العمع ونذخه، قبل أف نخىبو مغ اإلعخاض عشو وكتسانو، وأف قبل أف نخىبو مغ الخياء، وأف نخغبو ف

نخغبو في الربلة في وقتيا، قبل أف نخىبو مغ تخكيا أو تأخيخىا، ألف تقجيع أسمػب التخغيب يكػف أنفع 
 مع.وأججػ مغ تقجيع أسمػب التخىيب، يتَّزح ىحا مغ مػقف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وحجيثو لعجؼ بغ حاتع حيشسا أس

يخوؼ عجُؼ بغ حاتع الصائي عغ نفدو فيقػؿ: ما مغ رجل مغ العخب كاف أشج كخاىية لخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيغ 
ُيحكخ مشي، وكشت ممكًا في قػمي فالتقيت بو فقاؿ لي: لعمظ يا عجؼ إنسا يسشعظ مغ الجخػؿ في ىحا الجيغ ما 

ػشكغ الساؿ أف يفيس فييع حتى ال يػجج مغ يأخحه، ولعمظ تخػ مغ حاجتيع، ) أؼ فقخ السؤمشيغ(، فػ هللا لي
إنسا يسشعظ مغ دخػؿ فيو، ما تخػ مغ كثخة عجوىع وقمة عجدىع تقػؿ: إنسا اتَّبعو ضعفة الشاس، فوهللا ليػشكغ 
أف تدسع بالسخأة تخخج مغ القادسية عمى بعيخىا تدور ىحا البيت ال تخاؼ أحجًا إال هللا، ولعمظ إنسا يسشعظ مغ 
دخػؿ فيو أنظ تخػ أف الُسمظ والدمصاف في غيخىع، وايع هللا ليػشكغ أف تدسع بالقرػر البيس في أرض بابل 

 قج ُفتحت عمييع، قاؿ عجؼ: فمسا سسعت بحلظ أسمسُت ".
 القاعجة الخابعة: التيديخ ال التعديخ..

 فِّخ، فقج ورد عشو ملسو هيلع هللا ىلص عشو ملسو هيلع هللا ىلص: قػلو: لقج عمسشا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أف ُنيدخ وال ُنعدخ، وأف ُنبذخ وال نش
 ))يدخوا وال تعدخوا، وبذخوا وال تشفخوا((

 ]رواه البخارؼ[

خ  خ مخة وعدَّ قاؿ اإلماـ الشػوؼ رحسو هللا: لػ اقترخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في قػلو عمى " يدخوا " لرجؽ عمى ف يدَّ
 كثيخًا فمسا قاؿ: 
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خوا(()  )وال تعدِّ
فمكي نجتشب التعديخ في كل األحػاؿ، قاؿ ابغ مدعػد رضي هللا عشو: " كاف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يتخػلشا بالسػعطة في 

 األياـ، كخاىة الدآمة عميشا ".
الشاس ما ال أؼ كاف يعطشا مغ حيغ آلخخ، دوف تتابع لئبل ندأـ السػعطة، وقج نيى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عغ تكميف 

يصيقػف ليدتسخ سيخىع في شخيق اإليساف، فالجاعية الستبع لدشة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يأخح نفدو بالعدائع، ويدسح 
لمسجعػييغ بالخخز، تخفيفًا عمييع وتيديخًا ليع، وعغ أنذ رضي هللا عشو: " أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص رأػ شيخًا ُييادؼ 

اؿ ىحا ؟ قالػا: نحر أف يسذي.. قاؿ: إف هللا عغ تعحيب ىحا نفدو لغشي، وأمخه أف بيغ ابشيو، قاؿ: ما ب
 يخكب".

، فأمخه  وقج رأػ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص رجبًل قائسًا في الذسذ، فقاؿ: ما باؿ ىحا ؟ قالػا: نحر أال يدتطل، وال يتكمع، ويرـػ
 ف، فإف هللا ال يسلُّ حتى تسمػا.أف يدتطل، ويتكمع، ويرـػ ويفصخ، وقاؿ: عميكع بسا تصيقػ 

 وقج قاؿ اإلماـ عمي كـخ هللا وجيو:
 ))" إف لمقمػب إقبااًل وإدبارًا فإذا أقبمت فاحسمػىا عمى الشػافل، وإف أدبخت فاقترخوا بيا عمى الفخائس((
 [113]راجع السائة السختارة لمجاحع، وغخر الحكع لآلمجؼ ص

 ..القاعجة الخامدة: التخبية ال التعخية
لقج عمَّسشا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مغ خبلؿ أقػالو وأفعالو ومػاقفو مغ أصحابو في شتى مدتػياتيع، وأحػاليع أف الجعػة 
ميسة تخبػية أساسيا الشفدي الحب الرادؽ، والخحسة الػاعية، والذفقة الحانية عمى السجعػ، وأساسيا العقمي: 

عة الشفذ اإلندانية، في قػتيا وضعفيا في تألقيا وفتػرىا في إقباليا السعخفة الجقيقة والعسيقة والذاممة لصبي
 وإدبارىا.

لسا تجيد رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لفتح مكة كتب حاشب بغ أبي بمتعة إلى أىل مكمة يخبخىع بحؿ، وقاؿ ليع: إف رسػؿ 
الػحي عمى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يخبخه  هللا يخيج أف يغدوكع فخحوا ححركع، ثع أرسل الكتاب مع امخأة مدافخة، فشدؿ

بحلظ، فبعث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عميًا والدبيخ والسقجاد وقاؿ: انصمقػا حتى تأتػا مػضع كحا، فإف بو ضعيشة معيا 
ي كتاب، فخحوه مشيا فأتػني بو، يقػؿ الخاوؼ: فخخجشا حتى أتيشا الخوضة، وىػ السكاف الحؼ حجده ليع الشب
ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا نحغ بالطعيشة فقمشا ليا: أخخجي الكتاب فقالت: ما معي مغ كتاب، فقمشا ليا: لُتخِخجغَّ الكتاب، أو 
لتمقيغ الثياب فأخخجتو مغ عقاصيا، أؼ مغ ضفائخ شعخىا، فأتيشا بو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا فيو: مغ حاشب بغ أبي 

خكيغ بسكة، يخبخىع ببعس أمخ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لحاشب: ما ىحا يا بمتعة إلى ُأناس مغ السذ
 حاشب ؟ وما حسمظ عمى ما صشعت؟.. 
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فقاؿ: يا رسػؿ هللا، ال تعجل عميَّ إني كشت امخأ ممرقًا في قخير، ولع أكغ مغ أنفديا، وكاف مغ معظ مغ 
ػف بيع أىميع، وأمػاليع، بسكة، فأحببت إذ فاتشي ذلظ الشدب مشيع أف أتخح عشجىع السياجخيغ ليع قخابات يحس

يجًا يحسػف بيا قخابتي، وما فعمت ذلظ كفخًا، وال ارتجادًا عغ ديشي، فقاؿ عسخ رضي هللا عشو: دعشي يا رسػؿ 
عمى أىل بجر فغفخ ليع " ثع التفت إلى  هللا أضخب عشق ىحا السشافق، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: إنو شيج بجرًا ولعل هللا اشمع

 أصحابو، وقاؿ: " صجقػه وال تقػلػا إال خيخًا ".
إنو القمب الكبيخ، والرجر الػاسع، والتفيُّع العسيق لمحطة ضعف شارئة ألست بيحا الرحابي، وأراد الشبي 

بيا، وال يجع أحجًا يصارده.. وسخ  ملسو هيلع هللا ىلص مغ ىحا السػقف الخحيع، أف يعيشو ويشيزو مغ عثختو فبل يصارده
التفاوت بيغ مػقف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ومػقف عسخ رضي هللا عشو، أف عسخ نطخ إلى الحنب نفدو فإذا ىػ خيانة 
عطسى هلل ولخسػلو ولجيشو، بيشسا نطخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى لحطة الزعف الصارئة التي ألست براحب الحنب فتفيسو 

 .ورحسو
 …القاعجة الدادسة: مخاشبة العقل والقمب معًا 

عمَّسشا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مغ خبلؿ سشتو وسيختو، أف اإلنداف عقل يجرؾ وقمب يحب، وأف العقل غحاؤه العمع، وأف 
 القمب غحاؤه الحب، وأف العقل أميخ القمب، لحلظ ورد عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أف: 

كع  حبًا(( ))أرجحكع عقبًل أش  ج 
وإذا كاف العقل لمشفذ كالعيغ تبرخ بو فإف اليجؼ الخباني نػر ليحه العيغ، فأنى لمعقل أف يخػ الحقائق مغ 
دوف نػر يكذفيا لو ؟ وإذا كاف القمب وما يشصػؼ عميو مغ حب محخكًا لئلنداف، يشتقل ويخقى بو فإف العقل 

 خاؼ واليبلؾ.مقػٌد يػجو الحخكة نحػ اليجؼ، ويجشبيا االنح
اؿ: يا لحلظ كاف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يخاشب العقل في اإلنداف فعغ أبي أمامة رضي هللا عشو أف شابًا أتى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: فق
الخسػؿ نبي هللا أتأذف لي في الدنا ؟ فراح الشاس بو، فقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قخبػه، فجنا حتى جمذ بيغ يجيو، فقل لو 
بشتظ ؟ ملسو هيلع هللا ىلص: أتحبو ألمظ ؟ قاؿ: ال، جعمشي هللا فجاؾ، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: فكحلظ الشاس ال ُيحبػنو ألمياتيع.. أتحبو ال

 قاؿ: ال جعمشي هللا فجاؾ، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: كحلظ الشاس ال يحبػنو لبشاتيع، قاؿ: أتحبو ألختظ ؟ قاؿ: ال، جعمشي هللا
صجره  فجاؾ، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: كحلظ الشاس ال يحبػنو ألخػاتيع، ثع ذكخ لو العسة والخالة، ثع وضع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يجه عمى

 وقاؿ: 
غ فخجو((   ))الميع شيخ قمبو، واغفخ ذنبو، وحرِّ

 فمع يكغ شيء أبغس إليو مغ الدنا ".
 عغ ابغ جخيخ[ 13614]راجع كشد العساؿ 
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ذا كانت مخاشبة العقل ُتحجث قشاعة، فإف مخاشبة القمب ُتحجث مػقفًا، فمقج خاشب األنرار الحيغ وججوا وإ
 عيو في أنفديع، عقب غدوة حشيغ، وتػزيع الغشائع، فقاؿ ليع: 

))يا معذخ األنرار، ألع آتكع ُضبلاًل فيجاكع هللا بي، وعالة فأغشاكع هللا، وأعجاء فألف هللا بيغ قمػبكع ؟.. 
أوججتع يا معذخ األنرار في أنفدكع في لعاعة مغ الجنيا تألفت بيا قػمًا لُيدمسػا، ووكمتكع إلى إسبلمكع، 
أما تخضػف يا معذخ األنرار أف يحىب الشاس بالذاة والبعيخ، وتخجعػا أنتع بخسػؿ هللا إلى رحالكع ؟.. 

 عشجئح بكى األنرار حتى أخزمػا لحاىع(( 
 والتعميل..القاعجة الدابعة: الجليل 

 عمسشا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مغ خبلؿ ما ُأوحي إليو، أف القخآف الكخيع كبلـ خالق الدساوات واألرض.. قاؿ تعالى: 
َساَواِت َواأْلَْرِض ِإنَُّو َكاَف َغُفػرًا َرِحيسًا ) خَّ ِفي الدَّ  (﴾6﴿ ُقْل َأْنَدَلُو الَِّحي َيْعَمُع الدِّ

 ]سػرة الفخقاف[

بج مغ تصابق دقيق وتاـ بيغ مزاميغ القخآف الكخيع، وقػانيغ الكػف بدساواتو وأرضو ومخمػقاتو، وال إذًا ال 
سيسا اإلنداف، كسا أف العقل بسبادئو، مبجأ الدببية والغائية وعجـ التشاقس، يتفق مع سشغ الكػف الثابتة، 

لسعخفة هللا، وكسشاط لسدؤولية  ودعػة القخآف الكخيع إلى إعساؿ العقل في خمق الدساوات واألرض، كأداة 
اإلنداف، يؤكج ىحا التػافق، ىحا مغ جية ومغ جية أخخػ فإف الفصخة اإلندانية تتفق اتفاقًا تامًا مع اإليساف 

 باهلل واليـػ اآلخخ وشاعة هللا، والمجػء إليو والدعادة بقخبو، قاؿ تعالى: 
يِغ َحِشيفًا ِفْصَخَة َّللاَِّ  يُغ اْلَقيُِّع َوَلِكغَّ َأْكَثَخ ﴿ َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ  الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا اَل َتْبِجيَل ِلَخْمِق َّللاَِّ َذِلَظ الجِّ

 (﴾30الشَّاِس اَل َيْعَمُسػَف )
]  ]سػرة الخـو

سة، ليحا ندتشتج أف كل دعػة إلى هللا ال يتقاشع في دائختيا الشقل الرحيح مع العقل الرخيح مع الفصخة الدمي
 مع الػاقع السػضػعي ىي دعػة غيخ مقبػلة، وال يسكغ أف تحقق نجاحًا لحلظ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ))إنسا الصاعة في معخوؼ(( 
 [840، وسمع 8/47]رواه البخارؼ 

 القاعجة الثامشة: اآلمخ قبل األمخ..
 ػ الػسيمة والصخيق إلى هللا، قاؿ تعالى: عمسشا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مغ خبلؿ ما أوحي إليو، أف العمع وحجه ى

ـِ ُمْخَتِمٌف َأْلَػاُنُو َكَحِلَظ ِإنََّسا َيْخَذى َّللاََّ ِمْغ ِعَباِدِه اْلُعمَ  َوابِّ َواأْلَْنَعا َساُء ِإفَّ َّللاََّ َعِديٌد َغُفػٌر ﴿ َوِمَغ الشَّاِس َوالجَّ
(28﴾) 

 ]سػرة فاشخ[
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ؿ آياتو الكػنية، وآياتو التكػيشية، وآياتو القخآنية، فإنو ال يسمظ الخذية وإف السخء ما لع يتعخؼ إلى هللا مغ خبل
 الكافية التي تحسمو عمى شاعتو، واتباع سشة نبيو، وكاف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يجعػػ ويقػؿ: 

 ))هللا اقدع لغ مغ خذيتظ ما تحػؿ بيششا وبيغ معاصيظ(( 
 متخمحؼ والحاكع عغ ابغ عسخ []ذكخه الديػشي في الجامع الرغيخ، وعداه ل

لحلظ كاف التفكُّخ في خمق الدساوات واألرض شخيقًا إلى خذية هللا التي ىي شخيق إلى شاعتو، وشاعتو 
 شخيق إلى سعادة الجاريغ، قاؿ تعالى:

ْبُو َعَحابًا َأِليسًا )﴿ َوَمْغ ُيِصِع َّللاََّ َوَرُسػَلُو ُيْجِخْمُو َجشَّاٍت َتْجِخي ِمْغ َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َوَمْغ يَ   (﴾17َتَػؿَّ ُيَعحِّ
 ]سػرة الفتح[

وأؼ دعػة إلى هللا تقترخ عمى التعخيف بأمخه ونييو، وال ُتقجـ عمى التعخيف بأمخه التعخيف بو ىي دعػة ال 
 ُيكتب ليا الشجاح، قاؿ تعالى: 

َبيََّغ َلُيْع َأنَُّو اْلَحق  َأَوَلْع َيْكِف ِبَخبَِّظ َأنَُّو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء ﴿ َسُشِخيِيْع َآَياِتَشا ِفي اآْلََفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِيْع َحتَّى َيتَ 
 (﴾53َشِييٌج )

 

جاية شخز بمغ مغ : ما ىػ الدبيل لي 004الفتػى  -أساليب الجعػة  -الجعػة  -الفتاوى 
 العسخ الدتيغ ؟

 دؤاؿ: ال
قغ لعسمو بذكل مسيد ويستمظ شخرية قػية. ال رجل مدمع في الدتيغ مغ عسخه أتعامل معو مشح فتخة , مت

يغر وال يكحب وال يحب أكل الحخاـ. يداعج الشاس. يتعامل مع أسختو وأصحابو وعسالو بذكل جيج. عائمتو 
متجيشة. و قجـ لي خجمات متعجدة خبلؿ الفتخات الساضية ولكشو ال يرمي وال يرـػ وىػ بعيج عغ هللا. كيف 

 ىجايتو عمسا انو اكبخ مشي بالعسخ ومغ الرعب السشاقذة معو بأمػر الجيغ.  الدبيل لتعامل معو لسحاولة

 الجػاب: 
 تعاممظ مع الذخز السحكػر ، فالجعػة ال تعخؼ مخاعاة فػارؽ الدغ. 
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: أنا متدوج مغ امخأة أشمب مغ هللا عد  005الفتػى  -أساليب الجعػة  -الجعػة  -الفتاوى 
 أف أفعمو ؟ يوجل أف تربح مؤمشة فساذا يجب عم

 دؤاؿ: ال
ػ أنا متدوج مغ امخأة أجشبية مشح فتخة قخيبة أشمب مغ هللا عد وجل أف تربح مؤمشة عغ قشاعة كاممة بل  1

 أسبلـ فسا الحؼ يجب أف أفعمو أرجػ مشكع السذػرة والجعاء ؟.

 الجػاب: 
  عميظ دعػتيا إلى اإلسبلـ باستسخار... بالقجوة أوال ثع بالحػار اليادؼء....

 

: ىل مغ السسكغ أف ادعػ أخػات  006الفتػى  -أساليب الجعػة  -الجعػة  -الفتاوى 
 ات لصالب يجرس عشجي في السدجج ؟متبخج

 دؤاؿ: ال
ىل مغ السسكغ أف أدعػ أخػات متبخجات لصالب يجرس عشجؼ في السدجج وذلظ أف أذىب إلى بيتيغ 

ات وآندات يجرسغ في مجارس ابتجائية وأنا الفقيخ وبحزػر أميغ أتكمع معيغ عغ الحجاب عمسا أنيغ متفيس
إلى هلل أعدب ومتخدد في ذلظ خػفا مغ العػاقب في الجنيا و اآلخخة وأنا شالب في كمية اليشجسة السيكانيكية 

سشة لكغ أدرس السػاد الذخعية في أحج السداجج بجمذق مشح الرغخ وعشجؼ بشفذ الػقت ثقة  24عسخؼ 
ذيادة مذايخي جداؾ هللا وإياىع أفزل الجداء واني ال أفكخ بعسمي ىحا إال بالجعػة كبيخة بأسمػبي الجعػؼ ب

إلى هللا وأحب أف أدعػ إلى هللا الخجاؿ والشداء والذباب والفتياف والفتيات في الذارع أو عمى الياتف بذكل 
 ي صحيح ؟. رئيدي أو في الكمية في السدجج في البيت كسا في ىحه الحالة فأرشجني يا سيجؼ ىل عسم

 الجػاب: 
اقترخ في دعػتظ عمى الحكػر وتبخأ بحلظ ذمتظ، وال تجخل في الصخؽ السمتػية...وهللا يقيس لمشداء مغ 

 يجعػىغ مغ الشداء. 
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: ما ىي الكتب التي تشرح بيا لصالب  007الفتػى  -أساليب الجعػة  -الجعػة  -الفتاوى 
 العمع؟

 دؤاؿ: ال
 الجعػة والسػعطة فأؼ كتاب نشرح أف نذتخيو مغ الكتب.لصالب العمع في السدتقبل في 

 الجػاب : 
 ، الحقيقة ما يصبع مغ الكتب في اليـػ الػاحج بمغة واحجة ال تدتصيع قخاءتو في مئتيغ عاـ، ما يصبع في اليـػ
إذًا ال بج مغ أف ترصفي، لػ دخمت إلى مكتبة الكتب في الججراف األربعة مغ األرض إلى الدقف وعشجؾ 

يػميغ امتحاف مريخؼ ولو كتاب والكتاب في ىحه السكتبة فأؼ كتاب تقخأ مغ ىحه السكتبة، الكتاب  بعج
 السقخر.

فأنت بادغ ذؼ بجء كصالب عمع ال بج لظ مغ تفديخ لكتاب هللا قيع يكػف في بيتظ، الحقيقة التفاسيخ كثيخة 
 ججًا.

ديخ مقيج بالكتاب والدشة كالتفديخ القاسسي، لكغ في تفديخ فقيي كالقخشبي، في تفديخ أدبي كالطبلؿ، في تف
 في تفديخ لغػؼ كاأللػسي. 

التفاسيخ متشػعة لكغ أنا أنرحظ أف تقتشي كتاب تفديخ أنت قانع بو يكػف لظ مخجع، مغ كتب التفديخ التي 
وجسع أنا انتفعت بيا ػ محاسغ التأويل لجساؿ الجيغ القاسسي ػ اسع عمى مدسى، يعشي ىحا قخأ مئتيغ تفديخ، 

أجسل ما في ىحه التفاسيخ في تفديخ، وىػ مقيج بالكتاب والدشة، أما كتفديخ فقيي تفديخ القخشبي، واآلف لو 
 شبعة ججيجة مخترخ، خسدة أجداء.
 ال بج مغ كتاب حجيث معتسج وليكغ:

 رياض الرالحيغ مثبًل. 
 كتاب رائع ججًا. أو كتاب إتحاؼ السدمع لسا فيو مغ التخغيب والتخىيب في صحيح بخارؼ ومدمع

 تحتاج إلى كتاب سيخة مغ ىحه الكتب:
 صػر مغ حياة رسػؿ هللا ألميغ دويجار ػ 

 ىحا مغ أروع الكتب التي انتفعت بيا في الديخة.
 وفي الذسائل، كتب الذسائل كثيخة، أنا أعصيكع مغ كل باب مغ أبػاب الجيغ كتاب قيع.
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قو عمى السحاىب كميا فقو الدشة ػ لمديج سابق ػ بعجه يأتي ال بج لظ مغ كتاب فقو مثبًل، يعشي أبدط كتاب ف
 فقو ػ الجكتػر الدحيمي ػ ىحا كتاب الفقو. 

اآلف كتاب في الصخيق إلى هللا، أنا درست تيحيب مجارج الدالكيغ، مغ أجسل ما قخأت ودرست في حياتي 
 كع بيا، ألنيا مخجعية.تيحيب مجارج الدالكيغ في مشازؿ إياؾ نعبج وإياؾ ندتعيغ، ىحه الكتب أنرح

أما أف شالب عمع مغ دوف مكتبة في بيتو مدتحيل، لكغ الحسج هلل اآلف في أقخاص مجمجة سي ديات الكتاب 
ألف ليخة ثسغ كتب، سي دؼ ثسشو خسديغ ليخة،  200ألف ليخة،  200في سي دؼ واحج، في كتب ثسشيا 

اآلف وأنا أقػؿ لكع ىحه الكمسة وال تبجو لكع قاسية  األمػر ميدخة بذكل كبيخ ججًا، لكشكع بحاجة إلى كسبيػتخ،
الحؼ ال يتقغ ىحا الجياز أمي العرخ، ألف الجيج ندؿ مغ السميػف لمػاحج والجقة صعجت مغ الػاحج لسميػف، 
أنت مسكغ أؼ حجيث بثػاني تعخؼ تخخيجو وأصمو ووجػده فأنا أنرحكع باقتشاء جياز كسبيػتخ، وأف تكثخوا 

 مجة ألنو ىحه كتب ثسيشة ججًا بأسعار زىيجة ججًا.مغ األقخاص السج

 

: ىل الجعػة إلى هللا واجبة عمى كل  008الفتػى  -أساليب الجعػة  -الجعػة  -الفتاوى 
 مدمع؟

 دؤاؿ: ال
 ىل الجعػة إلى هللا واجبة عمى كل مدمع؟. 

 الجػاب : 
فخض عيغ، والجعػة إلى هللا فخض عيغ أواًل: ىل ترجقػف أف الجعػة إلى هللا فخض عيغ، لساذا ترمي ألنيا 

 والجليل قاؿ تعالى:

اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوتَ  ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ* ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ ْبِخ﴾﴿َواْلَعْرِخ* ِإفَّ اإلِْ  َػاَصْػا ِبالرَّ
ومرخ، ألف الدمغ يدتيمكو أنت بزعة أية خدارة، والعرخ مصمق الدمغ، واإلنداف أؼ إنداف في عرخ 

أياـ كمسا انقزى يـػ انقزى بزع مشظ، ما مغ يـػ يشذق فجخه إال ويشادؼ يا بغ آدـ أنا خمق ججيج وعمى 
 عسمظ شييج، فتدود مشي فإني ال أعػد إلى يـػ القيامة.

 



   الدعوة أصاليب:  األولالفصل الباب احلادي عغز :  
764 

 الجعػة إلى هللا فخض عيغ ألف هللا يقػؿ:
ْنَداَف َلِفي ْبِخ﴾ ﴿َواْلَعْرِخ* ِإفَّ اإلِْ اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ  ُخْدٍخ* ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ

يػجج أربع أركاف لمشجاة، ربع ىحه األركاف التػاصي بالحق، التػاصي بالحق تشسػ دوائخ الحق، وإذا لع نفعل 
ال نكػف، قزية وجػد، فأنت إذا لع تتػاص بالحق ذلظ نست دوائخ الباشل وأنيت الحق، فقزية نكػف أو 

ضاقت دوائخ الحق وغمبتيا دوائخ الباشل، العبخة أف ال يشفخد الباشل بالداحة، لػ كاف مدجج صغيخ يػجج 
 حق، والحق يشسػ ويشسػ وبشسػه يحافع عمى وجػده. 

حجود ما تعمع سسعت آية  الجعػة إلى هللا فخض عيغ : لكغ الذخشيغ في حجود ما تعمع وحجود مغ تعمع، في
شخحيا تأثخت تأثخ بالغ فيو، سسعت حجيث صحيح، سسعت حكع فقيي، سسعت مػقف بصػلي لرحابي 
جميل ىحه سسعتيا وتفاعمت معيا وتأثخت بيا، عميظ أف تبمغيا لمشاس، عميظ بخاصة أىمظ أقخباؤؾ، جيخانظ، 

حجود ما تعمع ومع مغ تعمع، أما فخض أصجقاؤؾ، أصحابظ، ىؤالء فقط، فالجعػة إلى هللا فخض عيغ في 
 الكفاية قاؿ تعالى:

 ُىُع اْلُسْفِمُحػَف ﴾ ﴿َوْلَتُكْغ ِمْشُكْع ُأمٌَّة َيْجُعػَف ِإَلى اْلَخْيِخ َوَيْأُمُخوَف ِباْلَسْعُخوِؼ َوَيْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ َوُأوَلِئظَ 
ة التفريمية، الخد عمى كل الذبيات، ىحه يتقشيا ىحا فخض الكفاية التبحخ، معخفة أدؽ التفاصيل، معخفة األدل

الخبخاء في الجعػة، االختراصيػف في الجعػة ىحه فخض كفاية، إذا قاـ بيا البعس سقصت عغ الكل، أما 
 كل مدمع مكمف أف يكػف داعية إلى هللا في حجود ما يعمع ومع مغ يعخؼ، دليل ثالث قاؿ تعالى:

 ى َّللاَِّ َعَمى َبِريَخٍة َأَنا َوَمِغ اتََّبَعِشي َوُسْبَحاَف َّللاَِّ َوَما َأَنا ِمَغ اْلُسْذِخِكيَغ﴾﴿ُقْل َىِحِه َسِبيِمي َأْدُعػ ِإلَ 
دقق اآلف إف لع تجعػ عمى بريخة لدت متبعًا إلى رسػؿ هللا، ومغ لع يتبع رسػؿ هللا ال يحب هللا والجليل قاؿ 

 تعالى:

ُ َغُفػٌر َرِحيٌع﴾﴿ُقْل ِإْف ُكْشُتْع ُتِحب ػَف َّللاََّ َفا ُ َوَيْغِفْخ َلُكْع ُذُنػَبُكْع َوَّللاَّ  تَِّبُعػِني ُيْحِبْبُكُع َّللاَّ
كبلـ خصيخ إف كشت تحب هللا يجب أف تتبع رسػؿ هللا، الشبي يأمخؾ فالجعػة إلى هللا فخض عيغ، مغ لػاـز 

ع نقل العمع فخض عيغ يقػؿ الجعػة إلى هللا أف تجعػ نفدظ أواًل أف تصمب العمع، شمب العمع فخض عيغ، ث
 عميو الربلة والدبلـ: 

 )) بمغػا عشي ولػ آية ((
 



   الدعوة أصاليب:  األولالفصل الباب احلادي عغز :  
765 

واآلف ال يػجج شخيق إال أف تصمب العمع بمقاءاتظ اليػمية، ال يػجج أحج مغ الحاضخيغ وأنا معكع إال ولو 
عتو لقاءات في أسختو، مع أصجقائو، ومع جيخانو، في سفخ... في كل لقاء أحخص أف تشقل الحق الحؼ سس
مغ رجل مػثػؽ إلى اآلخخيغ، فالجعػة واجب عمى كل مدمع وىي فخض عيغ عمى كل مدمع، لكغ لع نكمفظ 
فػؽ شاقتظ، لػ حزخت خصبة الجسعة فقط وأخحت مشيا شيئًا ثسيشًا وسجمتو، يػجج أسبػع كمسا التقيت مع 

السدمسيغ أما الجعػة إلى هللا صجيق في سفخ في لقاء في حفمة، انقل ىحه اآلية لآلخخيغ، ىحا في مجاؿ عامة 
التي ىي فخض كفاية تحتاج إلى وقت كثيخ وإلى متابعة وإلى تعسق وتبحخ، وأنت كسدمع يكفيظ أف تشتقي 
خصيب تثق بعمسو وإخبلصو وورعو وأف تأخح مشو بعس الحق، وأف تشقميا لمشاس، في أؼ لقاء، في أؼ 

 جيفة حسار، قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: مجمذ لع يحكخ هللا فيو إال قاـ أصحابو عغ أنتغ مغ

ـٍ َيُقػُمػَف ِمْغ َمْجمِ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: َما ِمْغ َقْػ ٍذ ال َيْحُكُخوَف َّللاََّ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
 َحْدَخًة((ِفيِو ِإال َقاُمػا َعْغ ِمْثِل ِجيَفِة ِحَساٍر َوَكاَف َلُيْع 

الجنيا تفخؽ أييا األخػة وهللا يجسع، أما ما جمذ قـػ يحكخوف هللا عد وجل إال حفتيع السبلئكة وغذيتيع 
 الخحسة وندلت عمييع الدكيشة قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُ ))َعِغ اأَلَغخِّ َأِبي ُمْدِمٍع َأنَُّو َشِيَج َعَمى َأِبي ُىَخْيَخَة َوَأِبي َسِعيٍج اْلخُ  ْجِريِّ َأنَُّيَسا َشِيَجا َعَمى َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
حْ  ـٍ َيْحُكُخوَف َّللاََّ ِإال َحفَّْت ِبِيُع اْلَسبلِئَكُة َوَغِذَيْتُيُع الخَّ ِكيَشُة َعَمْيِو َوَسمََّع َأنَُّو َقاَؿ: َما ِمْغ َقْػ َسُة َوَنَدَلْت َعَمْيِيُع الدَّ

ُ ِفيسَ   ْغ ِعْشَجُه((َوَذَكَخُىُع َّللاَّ
 وعػد نفدظ في أؼ لقاء أف تقػؿ آية، حجيث، حكع فقيي، والشاس يدتأندػف تدعج وتدعج.
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 الفرل الثاني : وسائل الجعػة

: أقـػ بتعميع القخآف في مدجج ال وجػد  001الفتػى  -وسائل الجعػة  -الجعػة  -الفتاوى 
 ىحا حخج؟ لسرمى لمشداء حيث أعمع األوالد في مرمى الخجاؿ ىل في

 دؤاؿ: ال
أنا ابشتظ كشت مقيسة في مشصقة الجبة ووالجؼ مغ أحج محبيظ ودائع صبلة في مدججؾ وكشت ووالجؼ نرمي 
التخاويح في مدججؾ كتب هللا عمي أف أكػف مغ سكاف الجنسارؾ مشح ثساف سشػات وقج أقست عبلقة أخػية مع 

فزل مغ هللا ومشو أعمع المغة العخبية وأعسل عمى أخػاتي السدمسات واني أقـػ بػاجبي تجاه ديشي فأنا وب
تحفيع كتاب هللا عد وجل ولكغ سؤالي أف ال يػجج مكاف لمشداء في السرمى الحؼ يجتسع فيو السدمسيغ وال 
يػجج درس خاص لمشداء وال لتحفيع القخاف وهللا لػ كشت أقيع بقخب مكاف مرمى لفتحت بيتي الخػاتي الشداء 

كع وكع فخحت بسػقعكع وانشي لع أحـخ مغ سساع خصبة الجسعة التي كانت ترل 14شو ولكشي أقصغ بعيجة ع
لبيت أبي عغ شخيق مكخفػف جامع فجداكع هللا عشي كل خيخ فأنا واألوالدؼ نجمذ وندسع الخصبة ونتعمع 
حا أمػر ديششا سؤالي ىػ أني أعمع القخأف بسكاف مرمى لمخجاؿ يـػ األحج بيغ صبلة الطيخ والعرخ فيل ى
جائد وال يجخل الخجاؿ السرمى بيحا الػقت ولع يعتخض أحج ألنو ىجانا هللا واياىع ال يشدؿ أحج في يـػ راحة 

 لمسرمى أشاؿ عسخؾ ونفعظ بظ وجداؾ هللا عشا كل خيخ ابشتظ أـ ببلؿ.

 الجػاب: 
 ال حخج في ذلظ. 
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اؿ الجعػة والتبميغ المحيغ : ما رأيظ في رج 002الفتػى  -وسائل الجعػة  -الجعػة  -الفتاوى 
 يخخجػف في سبيل هللا لتحكيخ الشاس بالجيغ وتصبيق الدشغ ؟

 دؤاؿ: ال
ما رأيظ في رجاؿ الجعػة والتبميغ المحيغ يخخجػف في سبيل هللا لتحكيخ الشاس ودعػة الشاس إلى الجيغ وتصبيق 

ـ عجد كبيخ مغ األجانب عمى أيجييع الدشغ وىحه الجساعات تػجج بكثخة في اليشج وباكدتاف وفمدصيغ وتع إسبل
 فيل تؤيجىع وىل تعتقج أف صبلح األمة بيحه الصخيقة أـ ال ؟. 

 الجػاب: 
بغس الشطخ عغ السدسيات فاألمة اليـػ بحاجة ماسة إلى الجعػة بالحكسة والسػعطة الحدشة، فإذا كانت 

 شبلؽ. الجعػة مدتسجة مغ كتاب هللا تعالى وسشة رسػلو فيحا أعطع عسل عمى اإل

 

: ما الػسيمة إلقشاع إنداف غيخ مدمع بجيغ  003الفتػى  -وسائل الجعػة  -الجعػة  -الفتاوى 
 اإلسبلـ؟

 دؤاؿ: ال
كيف نقشع اإلنداف غيخ السدمع أف اإلسبلـ ديغ هللا في األرض والدساء، أؼ كيف يتعامل السدمع مع غيخ 

 السدمع ؟

 الجػاب : 
آالؼ السحاضخات ال يقتشع باإلسبلـ، إال إذا رأػ مجتسعًا مدمسًا كامبًل يقتشع، وهللا غيخ السدمع لػ تمقي عميو 

 لغة العسل أبمغ مغ لغة القػؿ، ألف السجتسع اإلسبلمي غيخ إسبلمي.
 شخز أحب فتاة في أمخيكا فأرسل إلى أبيو إشارة أنو يػجج فتاة جسيمة أتأذف لي بالدواج مشيا؟ 

 بشي ولغ تشاؿ مشي شيئًا.فقاؿ لو أباه: إف تدوجتيا فمدت ا
 ولكشو أحبيا فسا العسل ؟ خصخ ببالو خاشخ فاستأذف أباه قائبًل: إف أسمست أتدسح لي بالدواج مشيا.

 قاؿ لو: نعع.
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فجاءىا بخسديغ كتاب متخجع وقاؿ ليا: اقخأؼ ىحه الكتب فإف أسمست تدوجتظ، ىي ذكية ججًا فقالت لو: 

وشمبت إجازة أربعة أشيخ كي تقخأ الكتب، ىػ يعج األشيخ بالداعات، سأقخؤىا بعيجًا عشظ لئبل تزغط عمي، 
بعج أربعة أشيخ ألقت عميو كمسة كاد يختل تػازنو مغ فخحو قالت لو: لقج أسمست، ولكششي لغ أتدوجظ ألنظ 

 لدت مدمسًا.

 

: ما ىػ دور السخأة السدمسة في مجاؿ  004الفتػى  -وسائل الجعػة  -الجعػة  -الفتاوى 
 ػة إلى اإلسبلـ؟الجع

 دؤاؿ: ال
 ما ىػ دور السخأة السدمسة في مجاؿ الجعػة إلى اإلسبلـ ؟ 

 الجػاب : 
يػجج أحاديث لػ تعخفيا السخأة حق السعخفة لكانت في حاؿ غيخ ىحا الحاؿ، مغ ىػ أعمى شيء في اإلسبلـ ؟ 

 ما ىػ ذروة سشاـ اإلسبلـ الجياد، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ:
 ا السخأة وأعمسي مغ دونظ مغ الشداء أف حدغ تبع السخأة زوجيا يعجؿ الجياد في سبيل هللا(())اعمسي أيتي

السخأة مكمفة ومكخمة ومذخفة ومدؤولة كالخجل تسامًا، أية نطخة مغ الخجل تتػىع أنيا دونو فيي نطخة جاىمية، 
أرقى معاممة، الديجة عائذة  ولػ رجعت إلى الدشة السصيخة لخأيت الشبي عميو الربلة والدبلـ عامل زوجاتو

كانت أسيخة عشج رسػؿ هللا لجرجة أنيا تدألو مغ حيغ إلى آخخ كيف حبظ لي، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 
 كعقجة الحبل، أصبحت بيشيسا شيفخة، تقػؿ لو مغ حيغ إلى آخخ كيف العقجة يقػؿ عمى حاليا.

إال لئيع يغمبغ كل كخيع ويغمبيغ لئيع، وأنا أحب أف أكػف  أكخمػا الشداء فوهللا ما أكخميغ إال كخيع، وال أىانيغ
كخيسًا مغمػبًا مغ أف أكػف لئيسًا غالبًا بالسقابل إنداف خصب فتاة، أراد أف يشرحيا أو أف يستحشيا فقاؿ ليا: 

 إف في خمقي سػًء، فقالت لو: إف أسػأ خمق مشظ مغ حاجظ إلى سػء الخمق.
ي شخيح لقيو زميمو الفزيل فقاؿ لو كيف حالظ يا شخيح، قاؿ: وهللا مشح تخوؼ كتب األدب والديخة أف القاض

عذخيغ عامًا لع أجج ما يعكخ صفائي، قاؿ: وكيف تع ذلظ، قاؿ: خصبت فتاة مغ أسخة صالحة فمسا كاف يـػ 
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الدفاؼ وججت صبلحًا وكسااًل، يعشي صبلحًا في ديشيا وكسااًل في خمقيا، فرميت ركعتيغ شكخًا هلل عمى 
  .دوجة الرالحة، فمسا انتييت مغ صبلتي وججت زوجتي ترمي بربلتي وتدمع بدبلمي وتذكخ شكخؼ ال

فمسا خبل البيت مغ األىل واألحباب، دنػت مشيا فقالت لي: عمى رسمظ يا أبا أمية، ثع قامت فخصبت، 
تحب حتى أتيو، وما  فقالت: أما بعج فيا أبا أمية إنشي امخأة غخيبة ال أعخؼ ما تحب وال ما تكخه فقل لي ما

تكخه حتى أجتشبو، ويا أبا أمية لقج كاف لظ مغ نداء قػمظ مغ ىي كفء لظ، وكاف لي مغ رجاؿ قػمي مغ 
ىػ كفء لي ولكغ كشت لظ زوجة عمى كتاب هللا وسشة رسػلو ليقي هللا أمخًا كاف مفعػاًل، فاتق هللا في وامتثل 

 قػلو تعالى:

َتاِف َفِإْمَدا ٌؾ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َتْدِخيٌح ِبِإْحَداٍف َواَل َيِحل  َلُكْع َأْف َتْأُخُحوا ِمسَّا َآَتْيُتُسػُىغَّ َشْيئًا ِإالَّ َأْف ﴿الصَّبَلُؽ َمخَّ
ِو ِتْمَظ ُحُجوُد َّللاَِّ َفبَل َتَجْت بِ َيَخاَفا َأالَّ ُيِقيَسا ُحُجوَد َّللاَِّ َفِإْف ِخْفُتْع َأالَّ ُيِقيَسا ُحُجوَد َّللاَِّ َفبَل ُجَشاَح َعَمْيِيَسا ِفيَسا افْ 

 َتْعَتُجوَىا َوَمْغ َيَتَعجَّ ُحُجوَد َّللاَِّ َفُأوَلِئَظ ُىُع الطَّاِلُسػف﴾
ثع قعجت، قاؿ: فألجأتشي إلى أف أخصب، وقفت وقمت: أما بعج فقج قمت كبلمًا إف ترجقي فيو وتثبتي عميو 

ا وكحا وأكخه كحا وكحا، وما وججت مغ حدشة يكغ لظ ذخخًا وأجخًا، وإف تجعيو يكغ حجة عميظ، أحب كح
 فانذخييا وما وججتي مغ سيئة فاستخييا.

السخأة السؤمشة ستيخة، ويػجج امخأة فزاحة، يعشي إذا كاف ىشاؾ خصأ في البيت، الدوج كاف بحاؿ نفدي صعب 
 ربلة والدبلـ:تفزحو، السخأة السؤمشة ستيخة، ال يعمع أقخب الشاس إلييا شأنيا مع زوجيا، فقاؿ عميو ال

 )) إني أكخه السخأة تخخج مغ بيتيا تذتكي عمى زوجيا ((
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: َأي َسا اْمَخَأٍة َسَألَ  )) ْت َزْوَجَيا الّصبلَؽ َعْغ َأِبي َأْسَساَء َعْغ َثْػَباَف َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ

ـٌ َعَمْييَ   ا َراِئَحُة اْلَجشَِّة ((ِفي َغْيِخ َما َبْأٍس َفَحَخا
 بيت وشعاـ ولباس وتقػؿ لو شمقشي، وال يشطخ هللا إلى زوجة ال تذكخ زوجيا وىي ال تدتغشي عشو.
قاؿ ليا: وما وججت مغ حدشة فانذخييا، وما وججت مغ سيئة فاستخييا، قالت: كيف ندور أىمي وأىمظ ؟ قاؿ 

 .ندورىع مع انقصاع بيغ الحيغ والحيغ حتى ال يسمػنا
 وفي الحجيث الذخيف:

 )) زر غبًا تددد حبًا((
قالت: فسغ مغ الجيخاف تحب أف أسسح ليغ بالجخػؿ إلى بيتظ ومغ تكخه، قاؿ: بشػ فبلف قـػ صالحػف، وبشػ 
فبلف قـػ غيخ ذلظ، قاؿ ومزى عمي عاـ عجت فيو إلى البيت فإذا أـ زوجتي عشجنا، فمسا رأيتيا في البيت 

مغ ابشتيا أنيا في أىشأ حاؿ، قالت لي: كيف رأيت امخأتظ يا أبا أمية، قمت: وهللا  رحبت بيا وكانت قج عمست
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ىي خيخ زوجة، قالت يا أبا أمية: ما أوتي الخجاؿ شخًا مغ السخأة السجلمة فػؽ الحجود فأدب ما شئت أف تؤدب 
عمي عذخوف  وىحب ما شئت أف تيحب، ثع التفتت إلى ابشتيا تأمخىا بحدغ الدسع والصاعة، قاؿ: ومزى

 عامًا لع أجج ما يعكخ صفائي إال ليمة واحجة كشت فييا أنا الطالع.
شبعًا الصيبػف لمصيبات، واإلنداف قج يشجح في حياتو العامة وقج ال يشجح في حياتو الخاصة، ونجاحو في 

 حياتو الخاصة بصػلة إذا انصمقت مغ مفيـػ إنداني ومغ آياتو قاؿ تعالى: 

ًة َوَرْحَسًة ِإفَّ ِفي َذِلظَ ﴿َوِمْغ َآَياِتِو أَ  ـٍ ْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ  آَلََياٍت ِلَقْػ
 َيَتَفكَُّخوَف ﴾

 ما دور السخأة السدمسة في الجعػة إلى هللا ؟ 

ح، السخأة مداوية لمخجل تسامًا في التكميف والتذخيف أقػؿ كبلمًا دقيقًا وخصيخًا وىحا كبلـ إسبلمي وصحي
والسدؤولية، مكمفة باإليساف واإلسبلـ والفخائس والصاعة كسا مكمف الخجل، ومذخفة كسا ىػ مذخؼ ومدؤولة 

 كسا ىػ مدؤوؿ، ولكغ هللا عد وجل يقػؿ:

 ُ ْيُتَيا َمْخَيَع ﴿َفَمسَّا َوَضَعْتَيا َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَيا ُأْنَثى َوَّللاَّ َأْعَمُع ِبَسا َوَضَعْت َوَلْيَذ الحََّكُخ َكاأْلُْنَثى َوِإنِّي َسسَّ
ِجيِع ﴾ ْيَصاِف الخَّ يََّتَيا ِمَغ الذَّ  َوِإنِّي ُأِعيُحَىا ِبَظ َوُذرِّ

فييا خرائز ولمخجل خرائز، ال تعشي أنو أفزل، أنت اآلف بحاجة إلى سيارة تشقمظ إلى مريف، يػجج 
التخاكذ لو وضيفة والدياحية ليا وضيفة، فالسخأة ليا خرائز، بشيتيا الجدسية والعقمية واالجتساعية تخاكذ، و 

والشفدية مػافقة لسيستيا في الحياة، والخجل بشيتو الجدسية والعقمية والشفدية مػافقة لسيستو في الحياة، أياـ 
ة، أما الذاحشة مكاف الذحغ أخح أكبخ حجع السثل يػضح مثبًل: الديارة العامة مكاف الخكاب يأخح أكبخ مداف

ومكاف الخكاب أصغخ حجع، أما سيارة الدباؽ مكاف السحخؾ أكبخ قدع وال يػجج إال مكاف لمدائق، ثبلث 
سيارات، أوؿ سيارة أكبخ مكاف لمسحخؾ الدباقية و الثانية أكبخ مكاف لمخكاب ألنيا سياحية و الثالثة أكبخ 

ذا كاف زاد عقل الخجل و قمت عاشفتو ىحا كساؿ فيو و إذا كانت عاشفة السخأة مكاف لمبزاعة ألنيا شحغ، فإ
زادت شبعًا ىحا كساؿ فييا، ما معشى الدكغ ؟ أؼ الخجل يكسل نقرو بدوجتو نقرو العاشفي و الدوجة تكسل 

 نقريا بدوجيا، مغ أيغ جاء الدكغ ؟ قاؿ تعالى:

َساَواِت َواأْلَ   ْرِض َواْخِتبَلُؼ َأْلِدَشِتُكْع َوَأْلَػاِنُكْع ِإفَّ ِفي َذِلَظ آَلََياٍت ِلْمَعاِلِسيَغ﴾﴿َوِمْغ َآَياِتِو َخْمُق الدَّ
ْسِذ َواَل ِلْمَقَسِخ َواْسُجُجوا َّللَِّ  ْسُذ َواْلَقَسُخ اَل َتْدُجُجوا ِلمذَّ  الَِّحي َخَمَقُيغَّ ِإْف ُكْشُتْع ﴿َوِمْغ َآَياِتِو المَّْيُل َوالشََّياُر َوالذَّ

 يَّاُه َتْعُبُجوَف﴾إِ 
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ًة َوَرحْ  ـٍ ﴿َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ َسًة ِإفَّ ِفي َذِلَظ آَلََياٍت ِلَقْػ

 َيَتَفكَُّخوَف﴾
الحب فتقجيع ىجية مػدة، االبتدامة مػدة، دخمت أما السػدة و الخحسة ليا معشى دقيق، السػدة سمػؾ أساسو 

إلى البيت فدمست مػدة، أعشتيا في حاجات البيت مػدة، أما الخحسة ىحه مؤسدة أنذئت لتدتسخ، لػ أف الدوج 
افتقخ فمع يعج يحقق مرمحة الدوجة اآلف تحل الخحسة محل السػدة، لػ أف الدوجة معيا مخض عزاؿ فمع 

ييا مرمحة و لكغ ىشاؾ رحسة، فكبلـ ربشا دقيق ججًا، فبيغ الدوجيغ إما الػد و تعج ترمح زوجة و لع يعج ف
 إما الخحسة أو يجتسعاف معًا.

الحقيقة إف نطاـ الدواج في اإلسبلـ نطاـ رائع ججًا، السخأة أواًل إذا قامت بػاجبيا اتجاه زوجيا و أوالدىا فيي 
اآلف شيادة السخأة: السخأة تعتد بذيادتيا تحسل دكتػراه،  كالسجاىج في سبيل هللا و الجياد ذروة سشاـ اإلسبلـ،

تحسل ماجدتيخ، تحسل لدانذ، أما أنا أرػ أف األعمى شيادة لمسخأة أوالدىا، و أنتع في ىحه الببلد و هللا الحؼ 
ال إلو إال ىػ ال يػجج شيء أخصخ في حياتكع مغ أوالدكع، أنا مصسئغ لكع و لكغ ىشاؾ قمق عمى أوالدكع، و 

لقمق يذتج عمى أوالدكع، أوالدكع نرف مشكع و نرف مغ البيئة، أما قج يكػف أوالد األوالد عمى غيخ ديشكع ا
فأخصخ شيء أوالدكع، إذا بحلت أربع ساعات في اليـػ مع أوالدؾ لتخبييع، لتعمسيع، لػتأخح بيجىع فيحا سبب 

 سعادتظ قاؿ تعالى: 

يَّاِتَشا ُقخََّة َأْعُيٍغ َواْجَعْمَشا ِلْمُستَِّقيَغ ِإَمامًا﴾﴿َوالَِّحيَغ َيُقػُلػَف َربََّشا َىْب َلشَ   ا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ
أؼ هللا عد وجل لدبب أو آلخخ جعمظ تعير في ىحه الببلد وأنت مزسػف، واحج مغ أخػانا الكخاـ عمى 

يعمسػا القخآف، يجب أف يعمسػا إيسانو واستقامتو، السذكمة األوالد، يجب أف يشذؤوا الشذأة اإلسبلمية، يجب أف 
المغة العخبية، يجب أف يعمسػا عمى االعتداز بجيشيع وأمتيع وماضييع، وأف يكػنػا مدمسيغ صالحيغ وإال كانػا 

 حخقة في قمب األب إلى يـػ يمقى هللا عد وجل.
واألمانة واإلخبلص  السخأة مدؤولة عغ تخبية أوالدىا، وشياداتيا أوالدىا فإذا ربتيع تخبية صالحًة عمى الرجؽ

وعمى حب الشبي وحب آؿ الشبي وأصحاب الشبي وتبلوة القخآف، وأحكاـ اإلسبلـ فقج نجحت، ال يػجج شظ مغ 
 قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: ِإذَ  ُ َعْشُو، َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ ا َماَت اإلْنَداُف اْنَقَصَع َعَسُمُو ِإال ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ
 ِمْغ َثبلٍث َصَجَقٌة َجاِرَيٌة َوِعْمٌع ُيْشَتَفُع ِبِو َوَوَلٌج َصاِلٌح َيْجُعػ((
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يجب أف تعتقج أف أكبخ عسل بعج ميشتظ أوالدؾ، وىحا يقتزي أف تتعاونػا وأف تشذؤوا مخافق لؤلوالد إسبلمية 
 جانب، يجب أف يكػف ليع أصجقاء مغ أوالدكع أنتع، وأف تكػف البيئة إسبلمية.يشبغي أف ال يختمط أوالدكع باأل

 يػجج أشياء مبذخة ويػجج أخصاء، فانتبيػا لؤلخصاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   الباب الثاىي عغز : اجلَاد 
773 

 الباب الثاىي ععر : اجلهاد

 الفصل األول : األراضي املغتصبة

 الفصل الثاىي : أحهاو اجلَاد و الغَادة
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 ضي السغتربةالفرل األوؿ : األرا

: حكع مغ يعصي األرض السغتربة  001الفتػى  -األراضي السغتربة  -الجياد  -الفتاوى 
 لمسحتل ؟

 دؤاؿ: ال
أنا فتاة مغ فمدصيغ وأتسشى حزختظ تتكـخ وتخد عمى رسالتي، نعخؼ جسيعًا أف فمدصيغ جعميا عسخ بغ 

 ـػ القيامة.الخصاب رضي هللا عشو أرض وقف إسبلمي ؛ أؼ أنيا إسبلمية حتى ي
فيل يجػز ألؼ شخز أو مشطسة أو ىيئة أف تعصي جدأ مغ ىحه األرض ألحج غيخ الفمدصيشييغ ؟ وليذ 

 فقط ذلظ بل لمييػد، أحفاد القخدة والخشازيخ، ىل يجػز ذلظ شخعًا ؟
 وأتسشى مغ حزختكع الخد عمى سؤالي أكخمكع هللا ووسع لكع في العمع والخزؽ، والدبلـ عميكع ورحسة هللا

 وبخكاتو. 

 الجػاب: 
 ال يجػز...ولكغ مغ السدؤوؿ...؟ إنيا مدؤولية السدمسيغ والعخب جسيعا وأنا وأنت مغ ضسشيع.

 

: سؤاؿ عغ فخضية الجياد في حاؿ  002الفتػى  -األراضي السغتربة  -الجياد  -الفتاوى 
 االعتجاء عمى دولة إسبلمية وعغ ما يتجيد بو الفخد لحلظ ؟

 دؤاؿ: ال
مغ  16مة لبياف األزىخ بػجػب الجياد إذا تعخض العخاؽ لمغدو ىل يجب عمي ذلظ أنا ابغ اؿىحه وص

عسخه؟؟ و إف كاف الجػاب نعع , ىل يعشي ذلظ أف عمي أف أخدف ذخيخة وأسمحة كالكبلشغ أـ أعتسج عمى 
 سكيغ تقصيع الفػاكو التي في بيتي أـ ماذا؟؟؟
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 الجػاب: 
أعجاء ىحا الجيغ مدتسخة، لع تيجأ ولع تشقصع، وربسا تكػف ليا أولػيات في مكاف إف السعخكة بيشا وبيغ أعجائشا 

 دوف آخخ، ولكشيا مدتسخة إلى أف تقـػ الداعة.
، أو يياجع بمجًا أو عاصسة إسبلمية كسا قج نطغ. َِ  فبل تختبط قزية الػاجب بأف يحجث العجو عجوانًا ججيجًا

: إما فخض عيغ فبل يجػز ألحج مغ السدمسيغ صغيخًا أو إف األمخ أوسع مغ أف يكػف محرػرًا في حجيغ 
كبيخًا ذكخًا أو أنثى أف يتخمى عشو ، وإما أنو ال حخج عميظ مغ أف ال تبالي بأؼ قزية وال تفعل فييا شيئًا وال 

 تخفع بيا رأساً .
 فميدت األمػر دائسًا بيحه الحجة التي قج تؤدؼ إلى تشاقس بيغ قصبيغ.

السياديغ، معخكة في السيجاف الثقافي، وفي السيجاف اإلعبلمي، والسيجاف االجتساعي  إف السعخكة شاممة كل
 واالقترادؼ وكل ميجاف يخجـ بعزًا مغ ىحه السياديغ ويختبط بو.

وإف مغ الخصأ الذجيج حرخ السعخكة في ميجاف واحج، أو حرخ واجبشا في حسل الدبلح ونشصمق بو إلى بمج 
 كأنشا لع نفعل شيئًا.ما وإال فبل نفعل شيئًا أو 

 وما دمشا نعمع أف العجو بيحه الذخاسة، والسعخكة بيحه الدعة، فعميشا أف نشطخ لكل ىحه السجاالت.
ولششطخ إلى مثاؿ واحج مغ حياة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ لو ربو جل وعد:"يا أييا الشبي جاىج الكفار والسشافقيغ واغمع 

مع الكفار معمػمة محجودة األياـ، ولكشو كاف في كل وقتو يجاىجىع وليذ فقط عمييع..." فسعاركو العدكخية 
 عشجما تمتحع الديػؼ يػمًا أو يػميغ كل سشة أو سشتيغ.

وكحلظ السشافقػف جاىجىع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وىع داخل السجتسع السدمع فكيف كاف جياد الكفار ، وكيف كاف جياد 
 و: "واغمع عمييع".السشافقيغ الحؼ قاؿ هللا في

 وحقيقة الجياد التي تؤثخ وتؤدؼ لمشكاية بالعجو ىي التي نأخحىا مباشخة مغ سشة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وسيختو.
إف األوضاع في العخاؽ ال بج أف تتكذف عغ أمػر وأحجاث غيخ متػقعة، وعمى كل واحج مشا أف يييئ نفدو 

 ألف يشرخ إخػانو بسا يدتصيع.
اإلعبلـ اآلف، كيف يتطاىخ ويحتج السبلييغ في العالع ونحغ أو كثيخ مشا في غفمة، ىحا الدؤاؿ  ولششطخ إلى

ميع ججًا أف يصخح وال يعشي أف نتطاىخ نحغ، السيع أف نعبخ عغ رفزشا ونعبخ عغ شعػرنا وواجبشا نحػ 
جواف كل مشا باجتياده وال إخػانشا، ونػصل لمغخبييغ والحكػمات السػالية ليع رسالة واضحة، بأنشا ضج ىحا الع

 يفخض أحج مشا اجتياده عمى اآلخخ.
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وكحلظ ما يتعمق بالشاحية اإلعبلمية ، أؼ تػعية الجعاة وتػعية األمة وغخس الثقة والثبات والتػكل عمى هللا 
 ورسع السشيج الذخعي في التعامل مع األزمات واألحجاث.
خكة التي ىي معخكة شػيمة األمج ومتعجدة السياديغ دوف أف وىكحا يجب أف تييئ األمة إعبلميًا ونفديًا لمسع

 يفخط أؼ مشا في مػقعو الحؼ ىػ فيو.
عميشا أف نعي أف مغ أىجاؼ العجو في مثل ىحه األزمات: أف يفقجنا تػازنشا، بحيث نتخؾ مػاقعشا الجعػية أو 

اومو وال أف نعػد إلييا فيسا بعج، وربسا العمسية، أو مػاقعشا السيسة في األمة التي لػ تخكشاىا لسا استصعشا أف نق
 نزيعيا دوف أف نشفع إخػانشا ىشاؾ.

إف األحجاث سػؼ تكذف بشفديا عغ أمػر كثيخة وفي كل وقت يسكغ أف يقاؿ عسميًا وبذكل مباشخ ما 
يشاسبو، لكغ يجب أف نعخؼ اآلف أف كل السجتسعات مدتيجفة، وأنو يجب أف يكػف لشا دور إيجابي في 

مغ خبلؿ ما يسكغ عسمو، وما يسكغ أف نجج مغ الػسائل واآللية لتحقيقو، وأؤكج عمى الذػرػ األحجاث 
السدتسخة عشج كل حجث يدتجج، فيتذاور أىل البمج الػاحج وأىل السشصقة الػاحجة وأىل السجيشة الػاحجة في كل 

 ية وضاىخة.األزمات واألوضاع التي تدتجعي وحجة الشطخ والخأؼ، وىحه أمػر ال بج أف تكػف ح
أما مبجأ" أفعل كحا و ال تذاور أحجًا" ا فيػ ليذ مغ السبادغ اإلسبلمية التي عمسشا إياىا القخاف والدشة 
والخمفاء الخاشجوف وقادة اإلسبلـ في العمع والجياد عمى مخ القخوف , فشحغ أمة شعارىا الذػرػ في كل مدألة 

الحؼ ىػ أعطع الشاس حكسة وعقبل وصػاب رأؼ فقاؿ لو "  وىػ أمٌخ أمخ هللا تبارؾ وتعالى بو رسػلو الكخيع
 وشاورىع في األمخ" وقاؿ عغ األمة "وأمخىع شػرػ بيشيع".

إف عميشا أخح العبخة مغ األحجاث الدابقة ال سيسا في ما يتعمق بػحجة الرف واجتساع الكمسة فسغ الخصأ 
د اآلخخ بإشبلؽ. فالسيجاف كمو ميجاف اجتياد البالغ محاولة استقصاب الذباب إلى اجتياد معيغ ونبح االجتيا

 ونطخ , واآلراء قابمة لمتغيخ بصبيعتيا ال سيسا مع تتابع األحجاث وما تتزسشو مغ عشاصخ مفاجئة أحيانا.
إف الحخب ليدت صخاع أبجاف بل ىي أساسًا صخاع إرادات وعقػؿ , وإف تذخيز اإلرادة اإلسبلمية في 

ني ىػ الحؼ يعصي العجو داخميا أو خارجيا الفخصة لمتبلعب بسريخ األمة مطيخ رد الفعل أو االنجفاع اآل
وإدارة الرخاع مغ مػقع الستحكع. ونقيس ىحا ما لػ تسثمت إرادة األمة في عسل صامت دؤوب وتخصيط بعيج 
السجػ يقـػ عمى ترشيف وتختيب السػاقف واألشخاص واألحجاث بػعي ودراسة ليػضع كل شيء في مػضعو 

ضسغ مشيج بشاء متكامل لتججيج ىحا الجيغ تتػازػ فيو كل الجيػد السخمرة، وتتبلءـ فيو كل  السشاسب
 االجتيادات الرائبة وتكػف السفاسج والخدائخ أقل في حجود اإلمكاف والصاقة البذخية.
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العجو وال أخيخا: أعيج القػؿ بأف الشرخ ىػ ليحه األمة كسا وعجىا هللا وسيأتي في وقتو الحؼ ال تؤخخه إرادة 
 تقجمو عجمتشا.

واألمة اإلسبلمية تحتاج إلى أف تحيا مغ أجميا ، كسا تحتاج أف تسػت مغ أجميا ، وقج تكػف الحكسة أف تحيا 
 .مغ أجميا في ضخؼ معيغ ، كسا أنيا تحتاج في ضخؼ آخخ أف تسػت مغ أجميا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   الباب الثاىي عغز : الفصل الثاىي : أحهاو اجلَاد و الغَادة 
778 

 الفرل الثاني : أحكاـ الجياد و الذيادة

: سؤاؿ عغ فخضية الجياد في  001الفتػى  -أحكاـ الجياد والذيادة  -ياد الج -الفتاوى 
 ة وعغ ما يتجيد بو الفخد لحلظ ؟حاؿ االعتجاء عمى دولة إسبلمي

 دؤاؿ: ال
ما ىػ حكع التقاعذ عغ الجياد في سبيل هللا ؟ وما حكع العمساء الحيغ يتفادوف الحث عميو في الػقت الحؼ 

 كاف ؟يحبح فيو إخػانشا في كل م
وما ىي مدؤولياتشا تجاه إخػانشا الحؼ تشتيظ أعخاضيع ودمائيع،عمى مخأػ مشا ونحغ نعجد حتى عغ التعبيخ 

 عغ سخصشا وغزبشا،وليذ فقط عغ دعسيع ومدانجتيع؟

 الجػاب: 
الشرػص التي تتحجث عغ الجياد وتحث عميو في الػحييغ , القخآف والدشة, كثيخة شييخة فبل يدع مدمسا 

 نكاره والتخحيل عشو , كائشا مغ كاف.جحػده وإ
ولمجياد أنػاع تحجدىا الطخوؼ القائسة ,ولسسارسة ىحا األمخ الذخعي العطيع ضػابط شخعية تحجث عشيا 

 عمساء األمة بتأصيل ,وتشاولتيا كتب العقيجة والفقو بتفريل.
ت السرالح والسفاسج , وأخصخ شيء في أمخ الجياد أف يخخج مغ دائخة التأصيل العمسي الذخعي , ومػازنا

وأىل العمع والخأؼ والحل والعقج , إلى االنفعاالت العاشفية وردود األفعاؿ والسغامخات. فشدأؿ هللا أف يميع 
 الجسيع الرػاب. 
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يع أف نفعل لسداعجة : ماذا ندتص 002الفتػى  -أحكاـ الجياد والذيادة  -الجياد  -الفتاوى 
 السجاىجيغ ؟

 دؤاؿ: ال
 دتصيع أف نفعل لسداعجة السجاىجيغ ؟.ماذا ن

 الجػاب:
 أف نجعػ ليع، ونداعجىع ماديا. 

 

: الػلج الحي يقتل بخصاص العجو  003الفتػى  -أحكاـ الجياد والذيادة  -الجياد  -الفتاوى 
 عػيس الحي يتقاض أىمو ما حكسو ؟ىل يعتبخ شييج والت

 دؤاؿ: ال
انو باستذياد ابشي نحدبو كحلظ إف شاء هللا بخصاص شائخات الحسج هلل رب العالسيغ و الحؼ أكخمشي سبح

العجو الرييػني و ىػ جالذ وأخػتو في السشدؿ عمى جياز الكسبيػتخ حيث أف ابشي يبمغ مغ العسخ اثشا 
 عذخ عاما و ىػ ثاني أوالدؼ تختيبا.

 ؟.ؿ الذيجاء ىحا أوالؿ يبمغػف مشاز و سؤالي ىػ عغ مشازؿ ىؤالء األشفاؿ عشج حالقو عد و جل و ىل األشفا
أما سؤالي الثاني فاف ىشاؾ مؤسدات اجتساعية تتحرل عمى مشح لمذيجاء الحيغ يسػتػف بدبب االحتبلؿ 
االسخئيمي و عشج التدجيل لجييع يرخؼ شيخية لحوؼ ىؤالء الذيجاء و أف كانػا أشفاال وأنا رجل لي وضيفة و 

الساؿ أو الذيخية و ىل تشقز مغ اجخؼ عمى صبخؼ أنا عشجؼ ما يمبي احتياجاتي أنا و أىمي فسا حكع ىحا 
و وزوجي عشج خالقي عد و جل عمسا أني أعيل والجؼ و والجتي و أخي الرغيخ أنا و اثشيغ مغ أخػتي 

 يقيسػف معي في فمدصيغ حيث أف أىمي يقيسػف في عساف ؟.
ا يتختب عميو مغ و سؤالي الثالث ىػ فى حكع رفع قزية ضج االحتبلؿ بخرػص استذياد ابشي و م

تعػيس عمسا أف اليجؼ ليذ التعػيس و أنسا فزح مسارسات ىحا العجو بسا يفعمو بالذعب الفمدصيشي 
 أشفاال و نداًء و شيػخًا و رجااًل ؟.
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 الجػاب: 
 ندأؿ هللا أف يكػف في عجاد الذيجاء، وال نجـد ألحج بسشدلة الذيادة.

 بيا إف كشت بحاجة. وال بأس أف تأخح مشحة إف كاف ىشاؾ مغ يتبخع
 وال أنرحظ بخفع قزية فاحتدب ولجؾ عشج هللا. 

 

نتساء : ىل يذتخط في الجياد اال  004الفتػى  -أحكاـ الجياد والذيادة  -الجياد  -الفتاوى 
 إلى جساعة أو حدب معيغ ؟

 دؤاؿ: ال
 ىل يذتخط في الجعػة والجياد االنتساء إلى جساعة أو حدب معيغ ؟.

 الجػاب: 
 إف ذلظ مغ محجثات األمػر والسدمسػف جساعة واحجة . ال، ف

 

:لساذا كانت الفتػحات اإلسبلمية  005الفتػى -أحكاـ الجياد والذيادة  -الجياد  -الفتاوى 
يِغ ﴾؟وهللا سبحانو وتعالى يقػؿ ﴿   اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ

 الدؤاؿ : 
 قاؿ تعالى في كتابو الكخيع: 

ي  ِغ ﴾﴿ اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ
 إذا لساذا تست الفتػحات اإلسبلمية مغ الريغ وحتى األنجلذ؟.

 الجػاب: 
الفتػحات اإلسبلمية ليذ ىجفيا إكخاه الشاس عمى الجخػؿ في ديغ هللا وإنسا ىجفيا إيراؿ الحق إلى الشاس 

  .فالسدمسػف مؤتسشػف عمى رسالة الدساء ويجب عمييع إيراليا إلى جسيع الشاس
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مغ ومغ شاء كفخ وال إكخاه في الجيغ لحلظ يشبغي قبل الجياد والحخب أف يعخض اإلسبلـ وبعج ذلظ مغ شاء آ
عمييع فإف أبػا ذلظ عخض عمييع الرمح الحؼ يدسح لمسدمسيغ بإيراؿ الحق إلى أىل ذلظ البمج فإف رفزػا 

كخاىيع عمييا والجليل وأرادوا إبقاء الشاس تحت ضمسيع وقيخىع فإنشا نحاربيع إليراؿ الخسالة إلييع فقط وليذ إل
عمى ذلظ أف أىل الببلد السفتػحة ليع اف يبقػا عمى ديشيع وعمى السدمسيغ حسايتيع والحفاظ عمى معابجىع 

 وكشائديع وال يجػز السداس بيا بدػء.
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 الباب الثالث ععر : مصائل متفرقة

 قضايا فكَية معاصزة: الفصل األول 

 ىصائح: الفصل الثاىي 

 أصئلة عامة: لفصل الثالث ا
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 الفرل األوؿ : قزايا فقيية معاصخة

: إعصاء األعزاء مغ  001الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 إنداف إلنداف ؟

 دؤاؿ: ال
والجـ زوجتي تدأؿ ىل تدسح شخيعتشا الدسحاء عمى أف السدمع يعصي بعس األعزاء مغ جدسو مثل الكمية 

وإلى ماشبو ذالظ، وىل يجػز إذا كاف السعصى لو ليذ مدمع عمى سبيل السثاؿ أو أخح ىحه األشياء مغ غيخ 
مدمع في الحياة وفي السسات لكل الصخفيغ وأقرج بيحا أف السدمع يعصي لمكافخ والكافخ يعصي لمسدمع، أو 

 واألخح كحالظ. مدمع يعصي لسدمع، وىل ىحا يختمف عشجما يكػف السعصي حي أو مييت؟

 الجػاب: 
نقل األعزاء جائد إف كاف يفيج الستبخع لو وال يزخ بالستبخع ومغ حيث السبجأ ال يؤثخ اختبلؼ الجيغ في 

 ىحا األمخ .

 

: ما حكع التبخع باألعزاء  002الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 لمسدمسيغ وغيخ السدمسيغ ؟

 دؤاؿ: ال
 التبخع باألعزاء لغيخ السدمسيغ ؟  ما حكع

 الجػاب: 
 التبخع جائد إف كاف يفيج الستبخع لو وال يزخ بالستبخع وال يؤثخ اختبلؼ الجيغ في ىحا األمخ.
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: ما حكع الذخع في شفل  003الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 األنابيب ؟

 دؤاؿ: ال
سشػات وأرغب اآلف في إنجاب شفل آخخ عمسا أنشي تعالجت  5رزقت بصفل بعج سشة و  13أنا متدوجة مشح 

كل الفتخة الدابقة دوف فائجة واألشباء يقػلػف أنو ليذ أمامي سػػ خيار شفل األنابيب , فسا رأؼ الذخع في 
 حالتي ؟.

 الجػاب: 
غ محاضخة ألقاىا فزيمة إف مػضػع اإلنجاب عغ شخيق األنابيب لو محاذيخه ولو حاالتو، وفيسا يمي جدء م

 الجكتػر حػؿ ىحا السػضػع في جامع العثساف بجمذق:
وأما أشفاؿ األنابيب في قخار رقع خسدة لسجسع الفقو اإلسبلمي يقػؿ: إف شخؽ التمقيح الرشاعي السعخوفة 

 في ىحه األياـ ىي سبع .
غ امخأة ليدت زوجتو ثع تدرع الحالة األولى: أف يجخؼ تمقيح بيغ نصفة مأخػذة مغ زوج وبيزة مأخػذة م• 

المقيحة في رحع زوجتو نصفة أخحت مغ زوج وبيزة أخحت مغ امخأة ليدت زوجتو المقيحة ىحه الشصفة مع 
 البػيزة زرعت في رحع زوجتو ىحه حالة األولى.

دوجة، الحالة الثانية يجخؼ التمقيح بيغ نصفة رجل غيخ الدوج وبيزة الدوجة ثع تدرع تمظ المقيحة في رحع ال• 
 ىحه حالة ثانية.

 الحالة الثالثة: أف يجخؼ تمقيح خارجي بيغ بحرتي زوجيغ ثع تدرع المقيحة في رحع امخأة متصػعة مدتأجخة.• 
الحالة الخابعة: أف يجخؼ تمقيح خارجي بيغ بحرتي رجل أجشبي وبيزة امخأة أجشبية وتدرع المقيحة في رحع • 

 الدوجة.
 يح خارجي بيغ بحرتي زوجيغ ثع تدرع المقيحة في رحع الدوجة األخخػ.الحالة الخامدة: أف يجخؼ تمق• 
الحالة الدادسة: أف تأخح نصفة مغ زوج وبيزة مغ زوجتو ويتع التمقيح خارجيًا ثع تدرع المقيحة في رحع • 

 زوجتو.
 ًا داخميًا.الحالة الدابعة: أف تأخح بحرة الدوج وتحقغ في السػقع السشاسب مغ ميبل زوجتو أو رحسيا تمقيح• 
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 القخار: 
إف الصخؽ الخسدة األولى كميا محخمة شخعًا ومسشػعة مشعًا باتًا لحاتيا أو لسا يتختب عميو مغ اختبلط 
األنداب وضياع األمػمة وغيخ ذلظ مغ السحاذيخ الذخعية أما الصخيقاف الدادس والدابع فقج رأػ مجمذ 

 ع التأكيج عمى ضخورة أخح كل االحتياشات البلزمة. السجسع أنو ال حخج مغ المجػء إلييا عشج الحاجة م
يػجج عشجنا سبع حاالت الحاالت الخسدة األولى محخمة تحخيسًا قصعيًا ألنيا تتفق مغ الدنا تسامًا أما نصفة 
 الخجل مع بػيزة زوجتو إذا زرعت المقيحة في رحع زوجتو ىحه حالة مدسػحة شخعًا ولكغ مع التحفع.

مكة قاؿ: أنا أفتيت بحخمة ىحا قمت: ما الجليل ؟ قاؿ: الحؼ يحرل أنو يؤخح مغ الدوج  التقيت مع أحج عمساء
آالؼ الحػيشات ويؤخح مغ الدوجة عجد مغ البػيزات وتجخؼ محاوالت فإذا كاف الصبيب مدمسًا ورعًا متفيسًا 

لكغ ما الحؼ  لذؤوف الجيغ وأخح مغ نصفة الدوج والبػيزة فإذا نجح التمقيح أتمف الباقي، شيء صحيح،
 يحرل ؟

أف الصبيب أحيانًا ال يحب أف يفذل، فإف لع يشجح ىحا الحػيغ أخح حػيغ رجل آخخ ومغ يجرؼ، ىشاؾ أخصاء 
كثيخة ججًا البج أف يكػف الصبيب بأعمى درجة مغ الػرع والعمع الجيشي، وإال قج يحل مذكمتو دوف أف يعمع أحجًا 

 وتشجح العسمية.
تشي رسالة مغ أخت كخيسة قالت لي: انتيى إلى سسعيا مع التحقق والتثبت أنو في مخًة جاء أخػانا الكخاـ:

بعس الببلد العخبية السجاورة شبيب شارت شيختو في اآلفاؽ في معالجة العقع عشج الشداء، ثع تبيغ أف ىحا 
لي: أرجػ  الصبيب إذا عخؼ أف العمة مغ الدوج ىػ الحؼ يمقح الدوجة التي تأتيو مغ أجل االستذفاء وقالت

أف تقخأ ىحه الخسالة عمى شبلبظ ليححروا مغ ىحا الصبيب، يعشي اإلنداف يجب أف يكػف دقيقًا ججًا فقزايا 
 األنداب قزايا خصيخة ججًا تحتاج إلى دراسة وتسحيز.

 كيف نقػؿ ليحا العالع السكي أنت تحـخ شيئًا أقخه مجسع الفقياء ؟
قائع، أحيانًا تحـخ بيع العشب لمخسارة، أنت حيشسا تدرع العشب  ىػ حـخ مغ باب سج الحريعة، وىحا التحخيع

، إنظ تدرع عشبًا ليكػف  وليذ لو استيبلؾ إال أف تبيعو لسعامل عرخ العشب وصشع الخسػر فيحا العسل محـخ
خسخًا، ىل تدتصيع أف تحـخ زراعة العشب ؟ تقػؿ نعع، نحـخ زراعة العشب سجًا لحريعة الخسخ، ما أصل ىحا 

 ع الذخعي في القخآف ؟ قاؿ تعالى:الحك
 ﴿ َواَل َتُدب ػا الَِّحيَغ َيْجُعػَف ِمْغ ُدوِف َّللاَِّ َفَيُدب ػا َّللاََّ َعْجوًا ِبَغْيِخ ِعْمٍع﴾

 ] سػرة األنعاـ [

 أنت مسشػع أف تدب إندانًا لػ سببتو لدب اإللو، فسحـخ سجًا لمحريعة، ىحا فيسا يتعمق بأشفاؿ األنابيب.
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: ىل يجػز ترػيخ كتاب  004الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  - الفتاوى 
 صادر عغ دار نذخ في دولة أجشبية بغية الجراسة ؟

 دؤاؿ : ال
ىل يجػز ترػيخ كتاب صادر عغ دار نذخ في دولة أجشبية بغية الجراسة، عمسًا أف سعخ الكتاب ال يتشاسب 

وىػ أكثخ كمفة مغ مثيمو لػ وجج في تمظ الجولة وال يتشاسب مع دخل مع القيسة في الجولة السدتعسل فييا، 
 الفخد الػسصي. 

 الجػاب : 
ال يجػز ترػيخ كتاب والستاجخة بو إال بإذف دار نذخه، بيشسا ترػيخه لعجـ القجرة عمى شخائو بغية التعمع أرجػ 

 أف ال نؤاخح عمى ذلظ.

 

: كيف نعالج اآلثار الستختبة  005الفتػى  - قزايا فقيية معاصخة -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 عمى حياة أوالد السغتخبيغ السمتدميغ السقيسيغ في ببلد الذخؾ ؟

 دؤاؿ: ال
 كيف نعالج اآلثار الستختبة عمى حياة أوالد السغتخبيغ السمتدميغ السقيسيغ في ببلد الذخؾ ؟

 الجػاب: 
غي أف تتشاوؿ السعالجة أصل السذكمة ال إف السذكبلت التي تدأؿ عشيا جدء مغ مذكمة أكبخ ,ويشب

بعزيا..وأصل السدألة حكع الجيغ في مػضػع اإلقامة في ببل د الكفخ ,وفي الدشة الرحيحة أحاديث عجة 
 حػؿ ذلظ ىاؾ بعزيا:

 )أنا بخؼء مغ كل مدمع يقيع بيغ أضيخ السذخكيغ "" قالػا: يا رسػؿ هللا، لع ؟ قاؿ: "" ال تخاءػ نارىسا ""(
 يقبل هللا عد وجل مغ مذخؾ بعج ما أسمع عسبل، أو يفارؽ السذخكيغ إلى السدمسيغ(.ال • ) 
 )مغ جامع السذخؾ، وسكغ معو ؛ فإنو مثمو(.• 
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عغ جخيخ قمت يا رسػؿ هللا ابدط يجؾ حتى أبايعظ واشتخط عمي فأنت أعمع قاؿ أبايعظ عمى أف تعبج هللا •)
 وتفارؽ السذخكيغ(. وتقيع الربلة وتؤتي الدكاة وتشاصح السدمسيغ

وال شظ أنو يخخج مغ حكع الشرػص الرحيحة الدابقة اإلقامة السؤقتة لمعبلج أو الجراسة أو التجارة ،وىا 
أنت قج لسدت بشفدظ أولى سمبيات اإلقامة في أرض الكفخ, أف يحاؿ بيغ أوالدؾ ولغة القخآف وبالتالي فيع 

في الجيغ أو ال ديغ..ندأؿ هللا أف يعيشظ عمى اتخاذ القخار القخآف وتبلوتو وتجبخه , والشتيجة السحققة ضعف 
 السشاسب قبل فػات الػقت...!

أما سؤالظ ىل يجػز أف تقخأ القخآف عغ ابشتظ في رمزاف وىل يقبل هللا ذلظ..؟ والجػاب ال يجػز ألف قخاءة 
 ليدت مغ ذلظ القبيل.  القخآف عبادة ,والعبادة ال يقـػ بيا أحج عغ أحج إال ما جاء بو نز وىحه السدألة

 

: سؤاؿ عغ البقاء في ببلد  006الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الغخبة مع وجػد مبخرات ؟

 دؤاؿ:ال
أرجػ مغ سساحتكع أف تصَّمعػا عمى رسالتي ىحه وأف تتفزمػا عميشا بالشريحة الذاممة والسباركة مغ سيادتكع 

 غ. ونحغ لكع مغ الذاكخي
 اعحروني إف أشمت عميكع بخسالتي ىحه ولكشي وهللا اعمع في وضع يرعب شخحو بدصخ أو سصخيغ. 

أنا شاب في الثالثة والعذخيغ مغ عسخؼ، أكسمت دراستي الثانػية والحسج هلل وكشت متأمبل باف احرل عمى 
اليا عغ شخيق رجل نعخفو، الػضيفة التي لصالسا حمست بالحرػؿ عمييا ولكغ هللا شاء لي أف أسافخ إلى استخ 

وقج كاف ىحا الخجل قج وعج بأف يتكمف بكامل السراريف الجراسية في السخحمة األولي مغ دراستي واالىتساـ 
 بي إلى أف أحرل عمى عسل ىشاؾ ومغ ثع أوفيو حقو. 

وتحت وقج كشت رافزًا لمفكخة مغ أساسيا ولكغ مع إصخار أبي عمي )رغع أني الربي الػحيج بيغ أخػاتي( 
الزغط عمي وأمبًل في الحرػؿ عمى وضع معيذي أفزل قبمت أخيخًا أف أسافخ وأنا وأىمي محسميغ بالػعػد 

 واآلماؿ بالسداعجات التي سيقجميا لشا ىحا الخجل. 
 تحت ىحا الػاقع السخيخ تقجمت بأوراقي إلى الدفارة وأنا غيخ راٍض عغ وضعي ولكشي كشت مزصخا لحلظ. 
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حدمت األمتعة وانصمقت إلى بمج االغتخاب تاركًا ورائي أمي السرجومة بخحيمي وحمسي الكبيخ بعج قبػؿ أوراقي 
 بالحرػؿ عمى الػضيفة التي شالسا حمست بيا.

 يججر بي ىشا اإلشارة إلى أف ىحا الخجل الحؼ قجـ الػعػد ىػ والج صيخؼ أؼ عع أختي. 
اؾ حيث كشت دائع التشقل مغ بيت إلى بيت عشج في استخاليا لع أستصع أف أوفق بيغ دراستي وبيغ وضعي ىش

أقخبائي ومغ بيشيع أختي. وقج مكثت لفتخة ال بأس بيا عشج أحج أقخبائي الحؼ عاممشي كذاب مغ شبابو بل و 
 أحيانا أكثخ وهللا.

ولمحقيقة وهللا أني بسجخد بجايتي بالجراسة بجأت معالع الػعػد واآلماؿ تشكذف وتتحػؿ إلى خجاع وكحب، 
 شي وبفزل هللا تابعت السديخة واضعًا نرب عيشي العػدة سالسًا غانسًا إلى أىمي.ولك

ويرجؼ أف يدػافخ عسي إلى ىشاؾ لمديارة، وقج كشت سعيجًا ججًا بمقائو ىشاؾ، وبعج فتخة شخح عمي عسي أف 
أكثخ فإف أـ يخصب لي ابشة ابشتو ىشاؾ وىي الفتاة التي كشت أسكغ في بيت أبييا الحؼ أكخمشي , ولمتػضيح 

 ىحه الفتاة ىي بشت عسي الحؼ عخض عمي الخصبة مغ ابشتو أؼ حفيجتو.
في بجء األمخ فػجئت باألمخ ججا ولع أوافق عمى ذلظ ألني وعجت أمي أف ال أخصب مغ ببلد االغتخاب أبجًا، 

لعخوس لغ وأيزا ألني لع أكغ أممظ شيئًا سػػ حقائبي فقط، ولكغ عسي ىػف األمخ عمي و أقشعشي أف أىل ا
 يصمبػا مشي شيئا بل عمى العكذ سيداعجوني وخاصة العخوس عمى إكساؿ دراستي.

أود أف أذكخ ىشا أف العخوس كػانت قسة في العمع والفيع و أكثخ ما شجعشي عمى القبػؿ ىػ أخبلقيا وحبيا 
أىمي لع يكػنػا جج لجيشيا وىحا ما يشجر وجػده في تمظ الببلد. وبعج التػكل عمى هللا واستخارتو، ورغع أف 

سعجاء وراضيغ إال انيع قبمػا باألمخ الػاقع متسشيغ لي كل التػفيق وشبعًا كاف لعسي الجور األكبخ في إقشاع 
 أىمي بخصبتي )والسقرػد ىشا بالخصبة أؼ كتب كتاب عشج الذيخ(.

تابع دراستي وهلل تست الخصبة والحسج هلل، وقج وججت في ىحه الخصبة الخعاية والسداعجة الكافية لجعمي أ
 الحسج.

 أنييت الدشة األولى بشجاح وذلظ بفزل هللا وفزل عخوستي بعجه.
يججر اإلشارة بي ىشا إلى أف العخوس وأنا اعتقجنا في بادغ األمخ إف بقائي في استخاليا ىػ شبو محتـػ 

وأنا كحلظ األمخ  وخاصة بعج الخصبة ولحلظ كاف ىحا الدبب مغ األسباب الخئيدية التي جعمتيا تػافق عمي،
كشت معتقجا ذلظ، ولكشي وججت أف الػعج الدابق بالحرػؿ عمى جشدية بخبلؿ سشة واحجة مغ خبلؿ دراستي 

 كاف مجخد وىع إذ لع يحرل أؼ شيء مغ ذلظ أبجًا.
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مع مخور الػقت اضصخرت إلى أف أكػف بيغ وضعيغ ىشاؾ: إما أف أكسل دراستي وإما أف أعػد إلى وششي 
ليجخة ىشاؾ ال تعصي تسجيجا في اإلقامة إال في حاؿ متابعة الجراسة, وبسا أنى كشت غيخ قادر ألف دائخة ا

عمى الجراسة ىشاؾ وذلظ لسا ستختبو عمي مغ مراريف ال مقجرة لي عمييا اضخرت إلى تخؾ جامعتي وعجـ 
 إكساؿ الجراسة.

أت مذاكمي تشتقل إلي وإلى خصيبتي وىشا بجأت السذاكل تطيخ معي، إذ بجأت أكخه الببلد كميا بأكسميا وبج
ومغ ثع إلى أىميا، وبجأت بالتفكيخ والتحميل مغ ججيج والسذكمة معي أني كشت خاشبًا وإال لػال ذلظ لكشت 

 تخكت الببلد حاال ورجعت إلى وششي، ولكشي أحببت خصيبتي وصعب عمَي تخكيا.
تخؾ كانت نفديتي قج تغيخت ججًا ووضعت أماـ عيشي قخار العػدة إلى  ًِ ببلدؼ وبشفذ الػقت لع أشأ أف ًا

خصيبتي ولكشي أحددت بًاني مزصخ لمعػدة، وىشا تصػر األمخ فأصبحت ال أشيق أحجا مغ السشدؿ وانتقل 
ىحا الكخه ليتحػؿ إلى خراـ بيشي وبيغ عخوستي وكحلظ بيشي وبيغ أىميا, وما لبث أف تصػر ىحا الخراـ 

مغ ثع فزل بعس أىل الخيخ ىشاؾ مغ أقارب عجنا لبعزشا إلى شبلؽ عشج الذيخ، ولكغ وبفزل هللا و 
واتفقشا عمى أني سأعػد إلى وششي عمى أف أعػد ثانية إلى استخاليا وذلظ مغ خبلؿ شمب عمع ججيج أو إذا 
اضصخ األمخ أف تحىب عخوستي لتمحقشي ومغ ثع تقجـ لي ىي شمب سفخؼ إلى استخاليا عمى اسسيا، وقج 

مى أنو إذا وججت وضيفة في وششي فإني سأبقى فيو وستمحقشي ىي لتعير معي ىشا اتفقت مع والج العخوس ع
في وششي، وقج وافق كل مغ والج العخوس ووالجتيا عمى ذلظ، ولكغ العخوس لع تػافق عمى ىحا الصمب الحؼ 
عخضتو عمييا بعج أىميا ولحلظ فقج اضصخرت إلى وعجىا بأني لغ أبقى في وششي حتى وإف حرمت عمى 

الػضيفة فيو، وبحلظ تع االتفاؽ بيشي وبيشيا عمى أف ال أتقجـ ألؼ وضيفة كانت حتى تأتي ىي وتأخحني  فخصة
 فيسا بعج.

بعج وصػلي إلى وششي بفزل هللا، وججت نفدي أماـ معارضة قػية ججًا مشيسا ودعػة صخيحة بعجـ العػدة 
ر إما أف أبقى مع أىمي وتخضى عخوستي إلى استخاليا، وقج وصل األمخ إلى درجة الحيخة القرػػ بيغ اختيا

بحلظ الػضع و تقبل بالعير معشا أو ال تخضى وبحلظ أكػف قج أرضيت أىمي وأخمفت بػعجؼ لعخوستي، وإما 
أف أنتطخ مجيء عخوستي إلى ىشا ومغ ثع الحىاب معيا والػفاء بػعجؼ ليا ولكغ بحلظ أكػف قج تخميت عغ 

 أىمي.
معطع أخػاتي قج تدوجغ ولع يبق سػػ الرغخػ وىي كحلظ مخصػبة، أؼ أنو كسا و أود ىشا أف أذكخ إلى أف 

بعج حيغ سيبقى أىمي مغ دوف أحج معيع حتى وإف كانت أختي الرغخػ قخيبة مشيع ولكغ ال أحج يحل مكاف 
 أحج!!!
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وأنا اليـػ في وضع بالغ الحيخة، واعتقجني ىشا قج شخحت لكع خبلصة مذكمتي ولع أذكخ السذاكل األخخػ 
التي تعتبخ مغ الجرجة الثانية، ولكغ صجقػني يا حزخة الجكتػر أف السذكمة أعقج مسا شخحت بكثيخ وىشاؾ 
 الكثيخ مغ التفاصيل التي لع أذكخىا وذلظ ألنيا ثانػية ولكغ في الػقت نفدو ميسة ججًا وهللا اًعمع بحالي.

تي وىشا أرجػ مشظ كل الخجاء أف قج أكػف نديت الكثيخ مغ التفاصيل التي تمدمظ إلعصاء رأيظ في قزي
 تدألشي عغ أؼ معمػمة ناقرة أو الزمة حتى تتػضح الرػرة كاممة لجيظ.

أنا اآلف أنتطخ مجيء خصيبتي إلى ىشا وأتػقع عػدة السذاكل ثانية وبرخاحة هللا يدتخ, صجقشي أصبحت 
ع أني سأقع في مأزؽ كبيخ ال أتسشى عجـ قجـو خصيبتي اآلف رغع شػقي الكبيخ ليا, وذلظ ألني أعمع كل العم

 يشجيشي مشو إال هللا.
أنا اآلف أدعػ هللا أف يخزقشي ىحه الػضيفة وبدخعة وأنا كمي أمل أف هللا لغ يتخكشي إف شاء هللا، وكحلظ أقـػ 
بتييئة الجػ السشاسب مغ اآلف مغ خبلؿ حث بعس أقارب العخوس ىشا بإقشاعيا بالقبػؿ بالعير معي ومع 

كشي أعمع جيجًا أف عخوستي عشيجة ججا وخاصة أني وعجتيا بالعػدة معيا، ولكغ ال أستصيع أف أىمي ىشا, و ل
أتخؾ أىمي ببداشة وأسافخ مغ ججيج خاصة وأني لع أجج في تمظ الببلد ما يبعث عمى الصسأنيشة أو يحث 

أنا ال أجج نفدي متػلعًا عمى العػدة إلى ىشا ألف جسيع أقاربي تقخيبًا سافخوا ولع يعػدوا ولحلظ وببداشة أيزا 
ل أف أبقى ىشا، ولحلظ أنا أدعػ هللا أف يػفقشي ويخزقشي الػضيفة وإف شاء هللا سأبقى  بالعػدة ثانية أبجا وأفزِّ

 ىشا مع أىمي و في وششي.
واآلف وقج أعتقجني شخحت األمخ بأكسمو تقخيبًا، أرجػػ مشظ يا حزخة الجكتػر بأف تشرحشي نريحة أبػية 

يزا أف تػأخح بخسالتي ىحه كاممة وتخد عمي بالتفريل لػ سسحتع وأنا وهللا أعمع مغ الذاكخيغ أرجػ مشظ أ
 والجاعيغ لظ بالثػاب العطيع مغ عشج هللا، وكاف هللا في عػف العبج ما كاف العبج في عػف ًاخيو.
لرػرة بذكل ومخة ثانية أرجػ مشظ كل الخجاء أف تدألشي عغ أؼ تفاصيل إضافية قج تداعجؾ في إيزاح ا

 أفزل عشجؾ إف شاء هللا تعالى.
 ولكع مشا خالز الجعاء, وجازاكع هللا عشا كل الخيخ... 

بالسشاسبة حزخة الجكتػر لقج رأيتظ ىشاؾ في استخاليا في السدجج الكبيخ في "الكسبا" وقج كشت سعيجًا ججًا 
و كشت استسع إليظ دائسا عبخ إذاعة  بخؤيتظ عشجما ألقيت كمستظ بعج صبلة العيج وقج كشت أنت مفاجأة العيج،

القخاف الكخيع في سيجني، فسا أجسل مغ أف يمتقي السغتخب بابغ بيئتو حتى وإف كاف ال يعخفو، ولكشي وهللا 
 أحببتظ في هللا.
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 الجػاب: 
ال أنرحظ بالعػدة إلى أوستخاليا ألف السذكمة ليدت متعمقة فيظ وفي زوجتظ، لكشيا متعمقة بأوالدؾ فالبمج 
الحؼ ال تزسغ فيو أف يكػف ابغ ابغ ابشظ مدمسًا ال يشبغي أف تبقى فيو عمى نية اإلقامة الجائسة، عسبًل بقػلو 
تعالى: " يا أييا الحيغ آمشػا قػا أنفدكع وأىميكع نارا وقػدىا الشاس والحجارة " والدوجة ممدمة أف تتابع زوجيا، 

 .ىا في بمجؾ وهللا السػفقوانتطخ حتى تأتي زوجتظ وحاوؿ أف تييئ ليا ما يدخ 

 

الذكميات  : سؤاؿ عغ 007الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 السدتحجثة في الجيغ ؟

 دؤاؿ: ال
يا سيجؼ أرجػ أف تػّضحػا لي ما حكع بيعة بيغ الذيخ ومخيج ؟ و ما حكع رابصة وترّػر شيخ قبل ذكخ؟ وما 

نا؟ يا سيجؼ ىحا سؤاؿ بالشدبة لي ميع جّجا فأرجػ مشكع التػضيح و لكع رأيكع في شخؽ الرػفية في عرخ 
 جديل الذكخ!

 الجػاب: 
اعمع يا أخي، بارؾ هللا فيظ، أف السخجع في كل مدألة ديشية الكتاب والدشة الرحيحة، فػسا جاء فييسا فيػ 

يخ ىحيغ األصميغ فميذ مغ الجيغ الحق الحؼ يقبمو هللا تبارؾ وتعالى ويثيب صاحبو عميو، ومػا جاء في غ
 الجيغ ميسا كاف مرجره فاهلل ال يعبج إال بسا شخع، وهللا أعمع.

وإذا كاف الترػؼ مغصى بالكتاب والدشة الرحيحة فيػ اإلسبلـ ولع ندسيو ترػفًا، وإذا كاف غيخ ذلظ فبل 
 . يشبغي أف نمتفت إليو

 

 

 



   الفصل األول : قضايا فكَية معاصزةالباب الثالث عغز :  
792 

: أتشاوؿ حبػب لتأخيخ الجورة  008 الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 العسخة ؟الذيخية لكي يتدشى لي أداء مشاسظ 

 دؤاؿ: ال
إف شاء هللا سأذىب إلى أداء العسخة في بجاية شيخ رجب بإذنو تعالى وسؤالي: أنا غيخ متدوجة وأريج أف 

ذا رأيت شيئًا أف أزيج أتشاوؿ حبػب لتأخيخ الجورة الذيخية ألنيا ترادؼ وقت سفخؼ وقالت لجؼ الصبيبة أني إ
عجد الحبات التي أتشاوليا ولكغ الدؤاؿ أني إذا كشت أقـػ باداء مشاسظ العسخة وقبل أف أتححل مغ اإلحخاـ 
وججت شيئًا فيل يجب عمى إعادة أداء العسخة وما حكع ذلظ. أرجػؾ أريج الجػاب بدخعة بعج إذنظ جداؾ هللا 

 كل خيخ.

 الجػاب: 
ة أمخ عادتيا شبيعيا وأف تػقت عسختيا وفق ذلظ...ألف شكاوػ الشداء كثخت مغ أنا أفزل أف تتخؾ السخأ 

 أنيغ يأخحف الحبػب لتأخيخ الجورة، فتشعكذ األمػر فيخيغ الجـ دوف انتطاـ... 

 

 : ما حكع التأميغ ؟ 009الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع التأميغ ؟.

  الجػاب:
 .التأميغ التجارؼ ال يجػز بكل صػره، أما التأميغ التعاوني، فيػ فزبًل عغ أنو جائد، فيػ مشجوب 
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ما حكع اإلقامة في ببلد :  010الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الغخب ؟

 دؤاؿ: ال
ججا وىػ ابغ عائمة، حدغ الخمق والعمع كاف قج تقجـ لي شاب يخيج الدواج وىػ شبيب أحػالو السادية جيجة 

يجرس في أميخكا وأنذأ ىشاؾ مجسع شبي ويخيج الدواج مغ سػرية بمجه األـ،  98والجيغ لكغ السذكمة انو مشح 
كيف  29وىػ االف  50السذكمة أنو ال يخيج العػدة لجمذق في الػقت الحالي ربسا حتى يربح عسخه 

سشة لكع  22ىػ السذكمة الػحيجة فيو وانا شالبة جامعية عسخؼ  تشرحػني بالترخؼ عمسا اف مػضػع الدفخ
 جديل الذكخ...

 الجػاب: 
*اإلقامة الجائسة في ببلد الكفخ مخالف لسا أمخ بو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ، في أحاديث كثيخة...مشيا )أنا بخؼء مغ كل 

"" التخاءػ ناراىسا (، أما الدفخ بقرج الجراسة مدمع يقيع بيغ أضيخ السذخكيغ "" قالػا: يارسػؿ هللا، لع ؟ قاؿ: 
بشية تقػية السدمسيغ لسجة محجودة، وكاف محرشًا بدوجة، وأوالده أصغخ مغ أف يتأثخوا بالحياة الغخبية 

 .الستفمتة، فشخجػ أف يقبل هللا اجتياده

 

جسيل لت: ما حكع عسميات ا 011الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 وخاصة التي تجخي لؤلنف ؟

 دؤاؿ: ال
وتقجـ لي شاب لمخصبة يديجني عامًا أفزل مغ ثقافيًا وعائميًا وىػ يصمب مشي أف 28شيخي الكخيع عسخؼ 

أجسل أنفي قميبًل مغ السقجمة لكي تخاني والجتو جسيمة ألنيا تعخض عميو أصغخ مشي وأجسل مشي وكانت 
افقت وىي تتحجث معي عمى الياتف ولكغ تقػؿ لو دومًا إياؾ أف معارضة في بادغ األمخ ومع إصخاره و 

 تكػف بذعة والي يخضي والجتو ويخضيشي يصمب مشي أف أصغخه قميؤل فساذا تشرحشي ؟ 
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 الجػاب: 
 ال تصيعيو في ذلظ ، فحلظ مغ تغييخ خمق هللا ، والخجاؿ سػاه كثيخ.

 

: ىل أخح السعمػمات مغ  012تػى الف -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 ف أذف دور الشذخ التي أصجرتيا ؟االنتخنيت وخاصة بعس الكتب الستخجسة لمعخبية مغ دو

 دؤاؿ: ال
عمى شبكة االنتخنت ىشاؾ العجيج مغ الكتب االلكتخونية السجانية الستخجسة إلى المغة العخبية لتعميع استخجاـ 

يخىا , ولكغ العجيج مغ ىحه الكتب متخجسة مغ كتب انكميدية )ورقية أو بخامج الكسبيػتخ والبخمجة والترسيع وغ
الكتخونية( مغ دوف مػافقة دار الشذخ أو مؤلف الكتاب وقج قاـ بتخجستيا بعس األشخاص وتػفيخىا بالمغة 
ـ العخبية كشدخ الكتخونية مجانية عمى شبكة االنتخنت ويػجج نػع آخخ مغ الكتب االلكتخونية عمى الذبكة قا
بتأليفيا بعس األشخاص ولكشيا تحتػؼ عمى معمػمات وتجريبات قاـ بشقميا مغ كتب ومػاقع أخخػ و الدؤاؿ 

إذا أتقشت العسل عمى أحج بخامج  -ىل يجػز لي تحسيل ىحه الكتب وبالتالي التعمع واالستفادة مشيا أـ ال  -
سل في أؼ شخكة أو لحدابي الخاص الكسبيػتخ) بخمجة,ترسيع... ( باستخجاـ ىحه الكتب ىل يجػز لي الع

 .وأف أكدب نقػد مغ وراء ما تعمستو مغ ىحه الكتب 

 الجػاب: 
 مادامت مبحولة عمى اإلنتخنت فميذ لظ عبلقة بأصميا. 
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: ىل يجػز استخجاـ بخامج  013الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الكسبيػتخ األمخيكية السقخصشة ؟

 ؤاؿ:دال
جػاز استخجاـ بخامج الكسبيػتخ األمخيكية السقخصشة ) لمتعمع أو لمعسل( الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو بجأت 
بجراسة البخمجة ) ترسيع بخامج كسبيػتخ تعسل عمى نطاـ ويشجوز( مشح فتخة وبالتالي أنا بحاجة إلى استخجاـ 

يشجوز و لغة فيجػاؿ ستجيػ.نت و بخنامج فػتػشػب بخامج كسبيػتخ لتعمع البخمجة مثل ) نطاـ التذغيل و 
لسعالجة الرػر, وكل ىحه البخامج لذخكات أمخيكية( وىحه البخامج مػجػدة عشجنا في سػرية ندخ غيخ أصمية 
) مقخصشة ( وىي تباع بذكل عمشي أؼ أف الجولة ال تسشع ندخيا بل إف الجولة نفديا تدتخجـ ندخ مقخصشة 

ى سبيل السثاؿ( فيل يجػز استخجاـ ىحه الشدخ السقخصشة. وما ىػ رأؼ فزيمتكع ) في أجيدة السجارس عم
مسغ يقػؿ " إذا كانت ىحه األقخاص لذخكة مغ دولة محاربة لمسدمسيغ فبل حخج في ندخيا" إذا كاف ىحا 
صشة و الكبلـ صحيح فيل تعتبخ أمخيكا مسغ يحارب السدمسيغ وبالتالي جػاز استخجاـ البخامج األمخيكية السقخ 

إذا أتقشت استخجاـ ىحه البخامج مغ خبلؿ الشدخ السقخصشة وبجأت العسل باستخجاـ ىحه البخامج السقخصشة فيل 
الساؿ السكتدب حخاـ أـ حبلؿ ىاـ ججًا إذا كاف جػاب فزيمتكع بعجـ جػاز العسل وكدب الساؿ مغ خبلؿ 

اـ ندخ مقخصشة ) فقط تعمع ( وعشجما الشدخ السقخصشة فيل يجػز لي أف أتعمع البخمجة والترسيع باستخج
ألف ليخة  30000أنتيي مغ تعمسيا وأبجأ العسل أستخجـ ندخ أصمية وذلظ بدبب ارتفاع ثسشيا الحؼ يديج عغ 

 .سػرية تقخيبًا 

 الجػاب: 
مابالكع تزيقػف عمى أنفدكع وتخمصػف الجيغ بالدياسة وغيخ ذلظ...؟ كل ماىػ مبحوؿ في الدػؽ وفي 

اح شخاؤه والتعامل معو وليذ لكع التحخؼ عغ أصمو وأصحاب الحقػؽ فيو ىع السدؤولػف عغ اإلنتخنت فسب
 متابعة حقػقيع . وىل عمع الصب الحؼ جاءنا مغ أمخيكا نتخؾ االنتفاع بو ألنو أمخيكي السشذأ . ..؟ 
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 : ما حكع اليجخة ومفيـػ 014الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الجيسػقخاشية واالنتخابات والعسل الدياسي في اإلسبلـ ؟

 دؤاؿ: ال
 ػ ما حكع اليجخة مغ ببلد إسبلمية ) مثاؿ تػنذ( إلى دولة مدمسة أخخػ، وما ىػ مفيػميا الذخعي ؟.  1
 ػ ما ىي الصخؽ لخجمة اإلسبلـ في أؼ قصخ مغ األقصار ؟  2
 مل مع ىحا السرصمح الحجيث في ىحا الػاقع؟ ػ ما مفيـػ الجيسقخاشية في اإلسبلـ وكيف نتعا 3
 ػ ما حكع االنتخابات والعسل الدياسي في اإلسبلـ ؟ 4

 الجػاب: 
اليجخة مغ بمج مدمع إلى آخخ مدمع جائدة، والعسل لئلسبلـ في أؼ مكاف يتمخز في ) تعمع الػحييغ والعسل 

اشية فشديج غخيب عغ اإلسبلـ، وفي اإلسبلـ بيسا والجعػة إلييسا، واالستغشاء بيسا عسا سػاىسا (، والجيسػقخ 
 ما يغشي عشيا وىػ الذػرػ والعجؿ.

 

: ما حكع االشتخاؾ في  015الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 ؟ السدابقات التمفديػنية

 دؤاؿ: ال
شخاء أو إرساؿ غبلؼ نػع مغ  ما حكع االشتخاؾ في السدابقات التمفديػنية التي تعتسج عمى أسئمة سيمة بذخط
 البزاعة مثبًل عمكة وبعج ذلظ يكػف الدحب ثبلث مخات فقط لثبلثة فائديغ ؟ .

 الجػاب: 
إذا لع يكغ في سعخ البزاعة زيادة مغ أجل السدابقة فبل حخج، واألولى تخؾ مثل ىحه األعساؿ التي يسكغ 

 أف تكػف ذريعة لمسيدخ السحـخ .
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: ما حكع الذخع اإلسبلمي  016الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  - مدائل متفخقة -الفتاوى 
 ت في البخمجة المغػية العربية ؟بسا يقاـ في ىحه األياـ مغ دورا

 دؤاؿ: ال
 ما حكع الذخع اإلسبلمي بسا يقاـ في ىحه األياـ مغ دورات في البخمجة المغػية العربية ؟ 

 الجػاب: 
مجة العربية المغػية تشصمق مغ مشصمقات غيخ إسبلمية لكغ بعس الحكع عمى الذيء فخع مغ ترػره .البخ 

 .قػاعجىا صحيحة ويؤكجىا اإلسبلـ، وىي خرائز الشاجحيغ في الحياة ليذ غيخ 

 

جل : الفخوغ الحي يؤخح مغ أ 017الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 إخبلء السشدؿ حخاـ أـ حبلؿ ؟

 دؤاؿ: ال
حيث أف السخسـػ التذخيعي  1970ستفدار عغ قزية الفخوغ أو خمػ البيػت السدتأجخة قبل عاـ أود اال

% مغ قيسة العقار  40الرادر عغ رئاسة الجسيػرية بذأف تدػية أمػر تمظ السشازؿ يبيح أف يأخح السدتأجخ 
الظ و التي قج تكػف في حاؿ إخبلءه مغ قبل السالظ أو بيع السشدؿ. فيل يجػز أف تؤخح تمظ القيسة مغ الس

أكبخ مغ قيسة أجار جسيع الدشييغ الساضية التي أمزاىا السدتأجخ في العقار. و في حاؿ كاف لمسدتأجخ 
مشدؿ خاص بو و مدجل باسسو أو باسع أحج ورثتو فيل ىحا الساؿ حبلؿ شخعا. حالتي الخاصة ىي أنشي 

لع يبقى في السشدؿ سػػ والجتي و أمي و أخي  اسكغ مع والجتي في مشدؿ ججؼ السدتأجخ , و بعج وفاة الػالج
مغ غيخ والجتي. و نحغ ندكغ بغخفتيغ مغ ىحا السشدؿ. فقاـ أخي ببيع حرتو التي قاـ بإقتداميا لػحجه و 
ىي بخأيو غخفة واحجة لعسي و شخدنا مشيا لشجتسع أنا ووالجتي بغخفة واحجة , ىحه الحادثة تست مشح أكثخ مغ 

السالظ بصمب وصف حالة راىشة لمسشدؿ , فحكخ فييا اسسي و اسع والجتي عػضا عغ سشػات و الحقا قاـ  5
والجؼ و لع يحكخ أسع أخي كػنو لع يعج يدكغ بالسشدؿ , ثع أكـخ هللا والجتي الستقاعجة بسشدؿ في أحجػ 

اىدا أكداء السشدؿ و أصبح ججسعيات الجولة و خبلؿ األعػاـ الساضية أعانشي هللا و أتسسشا ىحا الذيخ 
 .لمدكغ
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% التي ستعصى لشا مغ السالظ نج إخبلء السشدؿ 40قانػنيا لع يعج مغ حق والجتي أف تأخح أؼ مبمغ مغ الػ 
 نطخا لػجػد مشدؿ باسسيا , فيل يجػز لي أف آخح تمظ الحرة. 

 الجػاب: 
 الخاجح عشجؼ أف أخح الفخوغ في ىحه الحالة حخاـ.

 

: أنا شالب في الجامعة  018الفتػى  -ة معاصخة قزايا فقيي -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 ػر مبمغًا مغ الساؿ ألنجح بيا ؟وتخخجي متعمق عمى مادة واحجة فيل يجػز أف أدفع لمجكت

 دؤاؿ: ال
مخة ولع يبق 11أنا شالب في جامعة العمـػ في دمذق وتخخجي متعمق عمى مادة واحجة عمسًا أنشي قج قجمتيا 

ودراستي في كل مخة كانت تؤىمشي لمشجاح بيا والتخخج فيل يجػز أف أدفع لجؼ سػػ فخصتيغ لمشجاح بيا 
لمجكتػر مبمغًا مغ الساؿ ألنجح بيا وأتخخج وإال ضاعت دراستي كميا.............أرجػ مغ سساحتكع الجػاب 

 العاجل لدبب قخب االمتحاف...

 الجػاب: 
 ال يجػز أبجا، و لظ الحق في مخاجعة ورقتظ. 

 

: ىل يجػز استخجاـ فتاة  019الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -دائل متفخقة م -الفتاوى 
 ساؿ السشدلية كميا بدبب عسميا ؟لمعسل في السشدؿ ألف زوجتي ال تدتصيع القياـ باألع

 دؤاؿ : ال
أنا شبيب أعسل في الدعػدية, قجمت محخما مع زوجتي وزوجتي شبيبة تعسل في مدتذفى الػالدة ! وبدبب 

 ا بالعسل نحغ مزصخوف الستقجاـ خادمة !..انذغالي
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استخجمشا خادمة لمعسل في السشدؿ وأنا ال أختمط بيا ! حيث إذا دخمت البيت ىي تحىب إلى غخفتيا التي ليا 
حساميا الخاص ! وعشج غياب زوجتي أنا أجمذ مع أوالدؼ الرغار وال تخخج مغ غخفتيا وإذا خخجت لمسصبخ 

ىحا كمو بشاء عمى تعميساتي لكي ال يكػف ىشالظ أؼ اختبلط ! ولكغ مذكمتيا أنيا تغمق الباب لكي ال أراىا ! 
ىشا مقيسة بذكل غيخ قانػني وفي أؼ لحطة مسكغ أف تدافخ ! لحلظ البج مغ بجيل بذكل نطامي ! فأرجػ 

 مغ فزيمتكع أف تفتػني ما العسل ؟

 الجػاب : 
عمى أف أحكاـ الجيغ ىي الثػابت، وأف أحػالشا ىي البج ونحغ نشاقر بعس مذكبلتشا الػاقعية مغ التأكيج 

 الستغيخات والبج مغ تصػيع الستغيخ لمثابت في حل مذكبلتشا وليذ العكذ... 

 

: ما حكع استخجاـ بعس  020الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 اء مغ السجرسة التي أعسل فييا ؟األشي

 دؤاؿ: ال
بعس األشياء مغ السجرسة التي أعسل فييا مثل شحغ الخمػؼ مغ كيخباء السجرسة أو عسل ما حكع استخجاـ 

الذاؼ عمى سخاف الكيخباء عمسًا بأف السجارس تذتخؼ الغاز مغ السيدانية لعسل الذاؼ لمسعمسيغ ، وأنشي أدفع 
 مغ جيبي بعس األشياء لمسجرسة مثل ترػيخ األوراؽ ؟ 

 الجػاب: 
 الحاجة ولع تتعسج التػفيخ عمى نفدظ.  فبل حخج إف لع تدد عغ
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: العسميات الجخاحية لمتجسيل  021الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الجانب بذكل نرف دائخي تقخيبا ؟ما رأي الذخع فييا " أنفي فيو عطسة بارزة يطيخ مغ 

 دؤاؿ: ال
ل نرف دائخؼ تقخيبا العيب ضاىخ ويدتصيع أؼ أحج أف يخاه أنا أنفي فيو عطسة بارزة يطيخ مغ الجانب بذك

ويبلحطو ولكغ حتى أكػف صادقة ال يعتبخ فاحر أو ششيع ولكشو مػجػد ويسكغ مبلحطتو وأنا متزايقة مشو 
كثيخا وخاصة عشجما يكمسشي عشو أحج ىل أستصيع إجخاء عسمية إلزالة ىحه العطسة وتقػيع شكمو وإزالة ىحا 

 العيب.

  الجػاب:
الحؼ تصسئغ إليو الشفذ أف العسميات الجخاحية إذا كانت الغاية مشيا استعادة الػضيفة لعزػ فقجىا لدبب ما 

 جائدة... أما لمتجسيل فقط فبل ألف في ذلظ تدخصا عمى خمق هللا. 

 

: أخحت مبمغا مغ الساؿ  022الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 ىل ىحا السبمغ حبلؿ أـ حخاـ ؟شدؿ في مجيشة دمذق مقابل إخبلء م

 دؤاؿ: ال
 أخحت مبمغا مغ الساؿ مقابل إخبلء مشدؿ في مجيشة دمذق ىل ىحا السبمغ حبلؿ أـ حخاـ ؟.

 الجػاب: 
الحؼ يتخجح عشجؼ أف أخح الساؿ إلخبلء العقار السدتأجخ) الفخوغ ( ال وجو لو في الذخع ألنو ماؿ أخح بغيخ 

 إف لع يجفع ) فخوغًا ( حيشسا استأجخ البيت وهللا أعمع.  حق، والسيسا
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: ماذا أفعل أرى شخريات  023الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 ى شخريتي وىحا شيء يؤذيشي ججا ؟متعجدة وأتسشى أف أكػف مثميع واسقط شخرياتيع عم

 دؤاؿ: ال
فدي معشػؼ ) أرجػ االىتساـ ( كثيخا ما أجج نفدي متأثخا بأشخاص أنا شالب جامعي الدؤاؿ يتعمق بأمخ ن

وترخفاتيع وىع أشخاص متفػقػف في دراستيع واجج نفدي اسقط شخرياتيع عمى شخريتي وىحا شيء 
يؤذيشي ججا ويجعمشي مزصخبا أحيانا ألني اشعخ أف ىشالظ شيء يػحي إلي ويػسػس لي وكأنو يتػجب عمي 

جدئياتيا فسثبل تخاني أقػؿ لشفدي يجب أف تكػف دراستي قميمة وال ادرس كثيخا الف  تصبيق دقائق شخرياتيع و
فبلف الستفػؽ معجلو مختفع وأنا اعمع يقيشا انو ال يجرس أال قميبل فسا رأيكع إلى أؼ حج يكػف تأثخ الذخز 

 باآلخخيغ. 

 الجػاب: 
لشطخ إلى اآلخخيغ لبل ستفادة مغ يجب عمى اإلنداف أف تكػف لو شخرية وذاتية مدتقمة ، والحخج مغ ا

 ايجابيات عشجىع ال تججىا عشجؾ ، مع بقاء التسيد....فاحخص أف تبشي لشفدظ شخرية مدتقمة... 

 

: ىل يجػز إبخاـ عقج زواج  024الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 لمحرػؿ عمى الجشدية فقط ال غيخ ؟مع امخأة 

 دؤاؿ: ال
ػز أبخاـ عقج زواج مع امخأة تسمظ جشدية غخبية )ىي عخبية األصل( مغ أجل الحرػؿ عمى إقامة في ىل يج

ذلظ البمج الحؼ تسمظ جشديتو مع العمع أف الشية السدبقة ىي الصبلؽ بسجخد انتياء األمخ وبعمسيا ومػافقتيا 
 ومقابل الساؿ دوف أف يحجث خمػة أو غيخ ذلظ.

 الجػاب: 
 .إنو تبلعب بعقج مقجس وميثاؽ غميع.حخاـ حخاـ حخاـ...
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: ىل تتعارض ىحه العمـػ ػ  025الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  –مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الستفديقيا ػ مع ديششا الحشيف ؟ عمع البخمجة المغػية العربية ، عمع الخيكي ، عمع اليػغا ، عمع

 الدؤاؿ: 
 ؟..مع عقيجتشا أـ ال، حدب اعتقادكع ة حاليا، وىل ىي تتعارضاستفدارؼ يا دكتػر عغ بعس العمـػ السشتذخ 

 ىحه العمـػ ىي: 
عمع البخمجة المغػية العربية , عمع الخيكي , عمع اليػغا , عمع الستفديقيا ,, حيث أف كل ىحه العمـػ تخكد 

اإلنداف استغل  عمى اإلنداف و الصاقات الكامشة بجاخمة وعغ قػة عقمة و قػة تفكيخه و ما يسكغ تحقيقو إذا
ىحه الصاقات الجاخمية كسا تتحجث عغ الذفاء الحاتي بالصاقة البذخية، وعغ مخاكد الصاقة الدبع "الذاكيخا" في 
اإلنداف وعغ أف كيف بدتصاعة اإلنداف أف يغيخ حياتو نتيجة تغيخت ألفكاره , كسا تتحجث عغ التفاؤؿ و قػة 

 خخػ مثل التأمل واالستخخاء وووووووو........................ التفكيخ االيجابي , والى ما ذلظ مغ أشياء أ
يا دكتػر أنا شخز ميتع بيحه العمـػ وأسعى إلى فيع الدخ العسيق الحؼ تتحجث عشو كل ىحه العمـػ مع 
العمع أف تخرري ىػ ىشجسة الكسبيػتخ ولكغ يدتيػيشي دائسا عمع الشفذ و العمـػ ذات العبلقة، ولكغ 

ل ىحه العمـػ تتعارض مع ديششا اإلسبلمي حتى نكػف عمى بيشة مغ أمخنا , و كسا تقػؿ استفدارؼ ىػ ى
حزختظ دائسا يجب أف ندتخجـ السيداف الحاتي لػزف األمػر ىل ىي مصابقة لمجيغ اإلسبلـ أـ ال مع العمع 
لقشػات أنشي شخز متجيغ و أحب الجيغ اإلسبلـ حبا شجيجا و أنا دائسا استسع لسحاضخاتظ سػاء عمى ا

التمفديػنية أو إذاعات الخاديػ أو عغ شخيق مػقعكع الخائع , كسا أنشي امتمظ عجد كبيخ ججا مغ محاضخاتكع 
 عمى جياز السبايل لكي استسع ليا وأنا في شخيقي إلى العسل أو عشجما أكػف في الدفخ لسدافات شػيمة ,,,

مي بل عمى العكذ أجج أف الجيغ اإلسبلمي مغ وجية نطخؼ أرػ أف ىحه العمـػ ال تتعارض مع الجيغ اإلسبل
 يجعع مثل ىحه األفكار و عشجؼ بعس األمثمة عمى ذلظ : 

في القخآف الكخيع ىشاؾ آية تقػؿ , بسا معشاه: " أف هللا ال يغيخ ما بقـػ حتى يغيخوا ما بأنفديع" أؼ تفكيخىع و 
 معتقجاتيع.

 .... أؼ مػضػع الطغ و االعتقاد الحقيقيفي الحجيث القجسي: بسا معشاه " أنا عشج ضغ عبجؼ بي 
 في الحجيث: تفاءلػا بالخيخ تججوه ....

 مػضػع الخذػع في الربلة.
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حيث أنو شبيو بعمع اليػغا , وكيف أنو عشج الخذػع في الربلة يشتقل العبج بكل أحاسيدو و يتػاصل مع 
 خالقة .

شيع أف يفعمػا ذلظ بعج أف يجخل في وىشاؾ قرة عغ صحابي أرادوا أف يقصعػا رجمو السرابة فصمب م
 صبلتو , حتى يخذع وال يذعخ باأللع )ما ىحه القػة في الخذػع( مػضػع اليقيغ وقػتو .

 وىشاؾ حجيث شخيف: " ادعػا هللا وأنتع مػقشػف باإلجابة ) قػة اليقيغ ( .
)ما ىحه  مػضػع التخاشخ , حيث يرجؼ كثيخا أف نتكمع عغ شخز و في نفذ المحطة يأتي أو يترل

 الكثيخ مغ األمثمة . وة؟؟؟ القػ 
أنا أرػ أف ىشاؾ سخ كبيخ في ىحا الكػف حيث أف الكػف مبشي عمى قانػف الجحب و نحغ جدء مغ ىحا 

 الكػف.

 الجػاب:
الحقيقة أف ىحه العمـػ ليذ ليا حكع عاـ إنسا حدشيا حدغ وقبيحيا قبيح والسذكمة أف كثيخًا مغ الشاس ربسا ال 

تسييد ولخبسا أخحوا الحدغ مع القبيح فتدممت إلى رؤوسيع أفكار ال تتػافق مع ديششا وعقيجتشا، يدتصيعػف ال
وفزبًل عغ ذلظ فبعزيا يخاد مشو إدخاؿ الدحخ والذعػذة إلى حياتشا بصخيقة ججيجة وتحت مدسيات متعجدة 

ما يبعج اإلنداف عغ العمع فيشبغي التشبو إلى ذلظ، بعج ىحا أرػ أف االستغخاؽ في تعمع ىحه العمـػ كثيخًا 
األساسي الحؼ وجب عميو تعمسو وىػ عمع الػحييغ الكتاب والدشة فشكػف قج ضيعشا أعسارنا في مشتجات بذخية 

 تتعمق بالشفذ والخوح وتخكشا مشيج الخالق العميع بقػانيغ الػؼء التي خمقيا وبسا يدعجىا أو يذقييا .

 

: ىل وىب األعزاء عشج  026الفتػى  -معاصخة قزايا فقيية  –مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 اـ ؟السػت حبلؿ لػ حخ 

 الدؤاؿ: 
 ىل وىب األعزاء عشج السػت حبلؿ لػ حخاـ ؟
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 الجػاب:
 التبخع باألعزاء بعج الػفاة جائد بسػافقة الستبخع أما بيعيا فحخاـ .

 

قة بيغ أسع عبل : ىل ىشالظ 027الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  –مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 األبػييغ والسػلػد ؟

 الدؤاؿ: 
 ما رأيكع بسغ يقػؿ أف السع األب واألـ تأثيخ عمى ضخورة تدسية األوالد بسا يتشاسب مع أسع األبػيغ !!!.. 

 فسثبل أنا اسسي سالع وزوجتي دعاء وأردت تدسية شفمتي بسارية . 
كسا وإذا أسسيشاىا بو ستكػف البشت مخيزة وسيئة مع فقاؿ لشا أحج الذيػخ أنا ىحا االسع غيخ متػافق مع اسسي

أبػييا وكحلظ اسع سيخيغ و شػبى وححرنا مغ تدسيتيا بأحج ىحه األسساء ، وقاؿ أنو يجب عميشا تدسيتيا 
 بيجػ أو ثخيا أو مذكاة . 

 وىػ معتسج وهللا اعمع عمى اإلعجاز العجدؼ وحداب الجسل .

 الجػاب:
 االعتقاد بو ال يجػز شخعًا .كبلـ ال أصل لو شخعًا بل إف 

 

: ىل ىشالظ قاعجة شخعية  028الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  –مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 في رد الجيػف السالية في ضل التغيخات الحالية لمعسمة ؟

 الدؤاؿ: 
 ىحه .كيف لشا أف نتعامل مع رد الجيػف والحقػؽ إلى أىميا في ضل اختبلؼ قيسة العسمة في أيامشا 

فسثبل مغ اقتخض مغ سشتيغ مبمغ مئتي ألف ليخة كانت قيستيا ذىبا أو بالعسمة الرعبة ما يعادؿ خسدة 
 .أضعاؼ قيستيا في يػمشا ىحا أو أكثخ وذلظ في ضل اليبػط الكبيخ وليذ البديط في قيسة العسمة 
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 و قاعجة شخعية لحلظ .فكيف يخد الجيغ إلى أىمو دوف ضمع لمجائغ وال لمسجيغ ... ىل ىشاؾ عخفا أ

 الجػاب:
مة  يػف الثَّابتة بالحِّ في األحػاؿ الصبيعية العادية : اتفق معطع الفقياء والسجامِع الفقيية ، أف األصل في الجُّ
ائغ أنَّو يشاؿ األجخ الكبيخ مغ  يػف ُتقزى بأمثاليا ، وَحْدُب الجَّ بعسمة ما ؛ أداُء اْلِسْثِل وليذ القيسة ، ألفَّ الجُّ

نيا واآلخخة ، قاؿ رسػؿ هللا صمَّى هللا عميو وسمَّع : هللا   تعالى في الجُّ
 )) َمْغ َأَراَد َأْف ُتْدَتَجاَب َدْعَػُتُو َوَأْف ُتْكَذَف ُكْخَبُتُو َفْمُيَفخِّْج َعْغ ُمْعِدٍخ((
 وسمَّع : وروػ ابغ ماجة عغ عبج هللا بغ مدعػد رضي هللا عشو قاؿ : قاؿ رسػؿ هللا صمَّى هللا عميو 

َتْيِغ ِإالَّ َكاَف َكَرَجَقِتَيا َمخًَّة ((  )) َما ِمْغ ُمْدِمٍع ُيْقِخُض ُمْدِمَسًا ًقْخَضًا َمخَّ
أمَّا في الطُّخوؼ الصَّارئة واألوضاع االستثشائية التي يقع فييا تزخع نقجؼ كبيخ، حيث تختفع األسعار 

 بالشِّدبة لمحَّىب ، وىي مدألتشا السجروسة ، فميا ُحْكٌع آخخ . وتشخفس القػة الذخائية لمعسمة ، فتيبط قيسة الشَّقج
 جاء في السػسػعة الفقيية الكػيتية مدألة غبلِء الشَّقج وُرْخِرِو : 

إذا تغيَّخت قيسة الشَّقج غبلًء أو رخرًا بعجما ثبتت في ذمَّة السجيغ بجاًل في قخض أو ديِغ ميٍخ أو ثسِغ مبيٍع أو 
يو ، فقج اختمف الفقياء فييا عمى عجة أقػاؿ :غيخ ذلظ ، وقبل أف   يؤدِّ

 القػؿ األوؿ: 
افعيَّة والحشابمة والسالكيَّة عمى السذيػر عشجىع ، وىػ أفَّ الػاجب عمى السجيغ أداؤه ىػ نفذ  ألبي حشيفة والذَّ

مَّة ، دوف زيادٍة أو نقراٍف ، وليذ ل د في العقج والثَّابت ديشًا في الحِّ ائغ سػاه .الشَّقج السحجَّ  مجَّ
 القػؿ الثاني: 
ؼ قيسة الشَّقج الَّحؼ شخأ عميو  -وعميو الفتػػ عشج الحشفّية  -ألبي يػسف  وىػ أنَّو يجب عمى السجيغ أف يؤدِّ

مَّة مغ نقٍج رائٍج ، ففي البيع تجب القيسة ي ـػ العقج ، وفي القخض يـػ الغبلء أو الخُّخز يـػ ثبػتو في الحِّ
 ؼ القيسة الذخائية لمعسمة و مقجار الجيغ السحجد .أؼ أنو يؤد، القبس 

 القػؿ الثالث: 
، حؼ شخأ عميو الغبلء أو الخُّخزوجو عشج السالكيَّة ، وىػ أف التَّغيُّخ إذا كاف فاحذًا ، فيجب أداء قيسة الشَّقج الَّ 

 وإذا لع يكغ فاحذًا فالسثل . 
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بسا قارب الثُّمث وجاوزه أخحًا مغ قػؿ رسػؿ هللا صمَّى وقج حجد بعس العمساء التَّغيخ الفاحر لدعخ الَّرخؼ 
 هللا عميو وسمَّع في الػصية : 

 )) الث ُمُث َوالث ُمُث َكِثيٌخ ((
 ] رواه البخارؼ ومدمع[

 القػؿ الخابع: 
 وىشاؾ قػٌؿ رابع في قخارات مجسع الفقو اإلسبلمي :
ى الصَّمب تعجيل الحقػؽ وااللتدامات ، برػرة تػزع القجر يحقُّ لمقاضي في ىحه الحالة عشج التَّشازع ، وبشاًء عم

 الستجاوز مغ الخدارة عمى الصَّخفيغ الستعاقجيغ ، ويعتسج القاضي في ىحه السػازنات رأَؼ أىل الخبخة الثِّقات .
 الخأي: 
ل الخدارة وال -وهللا أعمع  -والخَّأؼ  خر عمييسا ليكػف في القػؿ الخَّابع الحؼ يحقق مرمحة الصَّخفيغ ، ويحسِّ زَّ

 الجسيع متعاونيغ في حسل األزمة ودفعيا .

 

: ىل نطاـ التدػيق الذبكي  029الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  –مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 جائد شخعًا ؟

 الدؤاؿ: 
 ىل نطاـ التدػيق الذبكي يجػز ؟ 

 . Q Netشخكة  أقرج التدػيق الذبكي السباشخ وليذ اليخمي مثل الشطاـ الحؼ تتبعو
 والخجاء الذخح لساذا يجػز ولساذا ال يجػز .
 مبلحطة : عمسا أنيا تدػؽ مشتج .

 الجػاب:
 ال يجػز بجسيع أنػاعو لؤلسباب التالية : 
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 أواًل : 
تتزسغ صػر التدػيق الذبكي الدائجة اليـػ مفاسج شخعية مختمفة الشتساليا عمى الغر والغخر ، وجعل 

شيء غيخ متعمق بو ، وإدخاؿ الرفقتيغ في صفقة والبيعتيغ في بيعة ، ووجػد صػر تذبو البيع مذخوشًا مع 
 .القسار 

وعميو فبل ، ؿ عمى عسػالت مغخية وغيخ عاديةوال يقرج السذتخؼ في ىحا التدػيق شخاء الدمع بل الحرػ 
 يجػز االنزساـ لسثل ىحه التجارات . 

 ثانيًا : 
مغ التجارة فبل يجػز أيزًا ضع اآلخخيغ إلييا والحرػؿ عمى عسػالت وإذا لع يجد االنزساـ ليحا الشػع 
 بػساشة أعزاء الجرجات الدفمى . 

   ثالثًا :
عمى السدمسيغ أف يتجشبػا مثل ىحا الشػع مغ التجارات ، وأف ال يشزسػا لتجارة تتعارض مع مبادغ اإلسبلـ 

 السزبػشة والسحجدة في السعامبلت .

 

: ما ىػ وضع الفتيات  030الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  –قة مدائل متفخ  -الفتاوى 
 بالجامعات السختمصة لستابعة تعميسيغ ؟

 دؤاؿ: ال
 ما ىػ وضع الفتيات بالجامعات السختمصة لستابعة تعميسيغ ؟

في بعس الحاالت ألخػات في قخيتشا يخفزغ الحىاب إلكساؿ التعميع الجامعي بحجة أف التعميع الجامعي 
 عمسا انو ال يػجج أؼ جامعة غيخ مختمصة ىشا .. مختمط 

 الستػاججوف في قخػ فمدصيشية داخل إسخائيل , كل الجامعات مختمصة ذكػر وإناث .  48نحغ مغ عخب 
الدفخ لمتعمع في الخارج كاألردف مثبل في جامعة غيخ مختمصة قج يكمف أمػاال كثيخة وقج ال يكػف بسدتػػ 

 .يؤىل لمحرػؿ عمى وضيفة ىشا 
 فذػ الحل .. 
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ىل قخارىغ صحيح انو ما يكسمػا التعميع الجامعي ألنو مختمط وادعائيع ىػ انو باإلمكاف االعتساد عمى الدوج 
 مدتقببل وال حاجة لمتػضف وانو االختبلط الجامعي نػع مغ الفداد وما إلى ذلظ ؟ 

 شػ رأيظ شيخشا بقخارىغ ؟ 
 ء عمى الػضع والػاقع يمي نحشا في ؟وىل يجػز أف يتعمسػا في جامعات مختمصة بشا

 الجػاب: 
ال شظ أف االختبلط الجامعي نػع مغ الفداد ، وىحا ال يخفى عمى عاقل ، وأنا ال أنكخ عمى فتاة دخمت 
جامعة مختمصة لتتعمع بذخط أف تعخؼ مغ نفديا ومغ ضخوؼ الجامعة قجرة عمى التداـ ضػابط الذخع في 

ما يدخط هللا تعالى ، وبالسقابل فإنشي ال أنكخ عمى فتاة تخكت متابعة  ممبديا وكبلميا وجمدتيا وتخؾ كل
تعميسيا حفاضًا عمى شيارة نفديا وعفتيا بل لعميا تثاب عمى ذلظ إف ابتغت بو وجو هللا تعالى ، ولكششي 
راسة أنرح ليا بعجـ تخؾ التعمع ، فالتعمع ليذ مقرػرًا عمى الجامعات بل بإمكانيا أف تبمغ أعمى الختب بج

   مدتقمة تكػف عػنًا ليا في تخبية أوالدىا ، ومدتقبميا في الجنيا واآلخخة . 
 . وهللا تعالى أعمع

 

 : ما حكع أشفاؿ األنابيب ؟ 031 الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  –مدائل متفخقة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع أشفاؿ األنابيب ؟ .

 الجػاب: 
يغ وأخحت البػيزة مغ السخأة والشصفة مغ زوجيا وزرعا في رحع الدوجة إف كاف ىشاؾ عقع عشج احج الدوج
 عشج شبيب مدمع ثقة تقي فبل حخج . 

 وهللا تعالى أعمع 
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: ما حكع اإلقامة في ببلد  032الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  –مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الغخب ؟

 دؤاؿ: ال
 ما حكع اإلقامة في ببلد الغخب ؟

 الجػاب: 
مدألة اإلقامة في ببلد الغخب مغ السدائل التي اختمف الفقياء فييا ، وقج اختخت مغ األراء ما أراه أندب  -ٔ

 لػاقع الغخب اليـػ وىػ : 
 ال يجػز لمسدمع ) إف لع يكغ مزصخًا ( أف يقيع إقامة دائسة في ببلد الغخب .

 ملسو هيلع هللا ىلص : استشجت في اختيارؼ ىحا إلى الحجيث الذخيف : يقػؿ الخسػؿ  -ٕ
 )) أنا بخئ مغ كل مدمع يقيع بيغ أضيخ السذخكيغ ال تخاءا نارىسا ((

وبو قاؿ السالكية وغيخىع مدتجليغ بو عمى حخمة اإلقامة في ببلد الغخب ، ومدتشجًا إلى الػاقع القائع 
، وكحلظ بعس  والسذاىجات التي رأيتيا خبلؿ عذخات الديارات التي قست بيا إلى معطع ببلد الغخب

 القرز الػاقعية التي وصمتشي مغ الثقات .
ىشاؾ في السقابل قرز لسدمسيغ عاشػا ىشاؾ ، واستصاعػا أف يشجػ بأنفديع وبجيشيع وبأوالدىع ، وىحا  -ٖ

مػجػد ببل شظ ، ولكشو ال يشفي بحاؿ وجػد شخيحة كبيخة قج فقجت أوالدىا في ىحه السجتسعات ، وال يشكخ 
 ذلظ عاقل .

 يسكغ ألؼ شخز أف يشكخ ىحه القرز أو بعزيا ولكغ ال يسكغ لعاقل أف يشكخ: -ٗ
 انتذار ثقافة الذحوذ الجشدي في كثيخ مغ ىحه الجوؿ كعادة غيخ مسقػتة .-
 انتذار ثقافة السداكشة خارج اشار الدواج .-
 انتذار ثقافة شخب الخسخ كعادة شبيعية ومقبػلة . -
ائمة في سغ الثامشة عذخ ، في الػقت الحؼ يكػف الذاب أو الفتاة أحػج ما انتذار ثقافة االنفكاؾ عغ الع -

 يكػف الى الخعاية األسخية .
 شغياف ثقافة السادة واالنفكاؾ عغ أؼ شخح غيبي يتعمق فيسا بعج السػت .  -
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صجػ لػ وىحه األمػر السشكخة جسيعيا ما كاف ليا أف تتسكغ في نفػس الذباب والفتيات وحتى الكبار وتمقى 
أف مختكبيا كاف فاشبًل غارؽ في التخمف السادؼ ، بل عمى العكذ فالغخب ُيدجل نجاحات في شتى 
السجاالت مغ التفػؽ العمسي و التكشػلػجيا الى قيع العجالة والجيسقخاشية البخاقة وصػاًل الى اإلجساع عمى عقج 

وىحا واقع مادؼ ممسػس اليسكغ إنكاره ،  اجتساعي يرػف الحقػؽ والحخيات ويشيي الفػارؽ الصبقية والجيشية
بيشسا االسبلـ وقيسو الدامية وحزارتو الستقجمة في جسيع األصعجة مغيبة وىي تتسثل في واقع مأساوؼ ليذ 

 لعمة فيو بل لدػء الفيع والتصبيق وانعجاـ الشسػذج الحي .
السرػر ) مغ مدجج التقػػ في ندبة مغ نجا بشفدو وبأوالده ىشاؾ محل أخح ورد ، وقج نقمت في الجرس  -٘

عساف ( نقػالت جاءتشي مغ أناس أثق بيع يعيذػف ىشاؾ ، ولكغ ىحا ال يعشي بحاؿ أف الشدب دقيقة 
ومػضػعية ، وإف أردنا ندبة حقيقية ألوضاع الجاليات السدمسة في ببلد الغخب ، فيحا ببل شظ يحتاج 

 قة ومػضػعية .دراسات وإحرائيات يسكغ أف تعصي نتائج أكثخ وضػحًا ود
ال أوافق أبجًا عمى ما أورده الكثيخوف مغ أف الفداد نفدو مػجػد في الببلد العخبية والسدمسة ، وأعحر مغ  -ٙ

لع يدافخ إلى تمظ الببلد ، ولكشي حائخ أماـ مغ أقاـ في الببلد العخبية أو االسبلمية وأقاـ ىشاؾ ثع ىػ يدػؼ 
والسجاىخة بالفػاحر ! وأىع ما يقاؿ ىشا : إنو لفخؽ كبيخ بيغ أف بيشيسا مغ حيث الفداد وانتياؾ الحخمات 

 تكػف في مجتسع أكثخيتو تحتقخ الفاحذة ، وأف تكػف في مجتسع أكثخيتو تعج الفاحذة حخية شخرية !.
ال أرػ جػاز الدفخ بالصخؽ غيخ الذخعية ، أو التي تحفيا السخاشخ ، لسا في ذلظ مغ إلقاء الشفذ إلى  -ٚ

 قج قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص : التيمكة ف
 ((يعخض نفدو مغ الببلء لسا ال يصيق)) ال يشبغي لمسدمع أف يحؿ نفدو ، قالػا : وكيف يحؿ نفدو ؟ قاؿ : 

 ] رواه التخمحؼ [

أدعػ كل مدمع عسػمًا ، وإخػتي الدػرييغ خرػصًا ) أسأؿ هللا لبمجنا الفخج القخيب ( أال يدافخ إلى  - ٛ
ما داـ يجج بجيبًل في الببلد ذات األغمبية العخبية أو السدمسة حفاضًا عمى ديشو وديغ أوالده ، ولػ  تمظ الببلد

 وجج في تمظ الببلد بعس السعاناة .
 الدفخ بشية اإلقامة السؤقتة ، لصمب عمع أو تحريل رزؽ مع أمغ الفتشة جائد باالتفاؽ .  -ٜ
إلى تمظ الببلد أف يحاوؿ بقجر اإلمكاف أف يكػف قخيبًا  أدعػ مغ اضصخ مغ إخػتشا الكخاـ إلى الدفخ -ٓٔ

مغ السدمسيغ السمتدميغ والسخاكد اإلسبلمية ، وأف يحخص عمى أوالده وعمى اختيار مجارسيع ، وأف يبحؿ جيجًا 
 مزاعفًا في البيت لتخبيتيع وتحكيخىع بجيشيع ولغتيع العخبية وأف يحكخ قػلو تعالى : 

 َآَمُشػا ُقػا َأْنُفَدُكْع َوَأْىِميُكْع َنارًا َوُقػُدَىا الشَّاُس َواْلِحَجاَرُة ( ) َيا َأي َيا الَِّحيغَ 
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 وقػلو ملسو هيلع هللا ىلص :  
 )) كمكع راع وكمكع مدؤوؿ عغ رعيتو((

أرجػ مغ إخػتي السقيسيغ ىشاؾ أف يكػنػا خيخ سفخاء لجيشيع يشذخوف الخيخ ويجعػف إلى هللا بأخبلقيع  -ٔٔ
 ، وأف يحتخمػا قػانيغ تمظ الببلد ، وأف يشزبصػا بقػاعج ديششا في تعامبلتيع .وقيسيع 
أدعػ إخػتي الجعاة السقيسيغ في تمظ الببلد ) مسغ صحت عقيجتيع واستقاـ سمػكيع ( إلى تكثيف  - ٕٔ

 جيػدىع الجعػية ونبح الخبلفات والتعاوف عمى جسع الجالية السدمسة وتػعيتيا .
مغ الجوؿ العخبية أو السدمسة قرخت في حق الشازحيغ ، وقج اضصخت البعس إلى  صحيح أف كثيخاً  - ٖٔ

اليجخة ، فاليجخة وإف تست لزخورة قرػػ فعمى األقل ال تشرح غيخؾ بيا بل اكتف بشفدظ وال تبخر وتدػؽ 
خ الحجج ، بل حافع عمى أسختظ بيجوء ، مع مديج مغ التسكغ في الجيغ والعقيجة والقجوة الحدشة وتحقي

 السشكخات . 
 

بيغ : كيف ندتصيع أف نػفق  033الفتػى  -قزايا فقيية معاصخة  –مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الجراسة وشمب العمع الذخعي؟

 دؤاؿ: ال
 كيف ندتصيع أف نػفق بيغ الجراسة وشمب العمع الذخعي؟ 

 الجػاب : 
 أواًل: الجراسة نػع مغ العبادة ال يتعارضاف.

 خسذ تدتغخؽ مغ الػقت ساعة. ثانيًا: الرمػات ال
،  أربع ساعات مع أىمظ،  ثساني ساعات دراسة،  ثساني ساعات نـػ،  ساعة لمجنيايعشي أربع وعذخوف : 

 ىحه زكاة الػقت.،  ساعتيغ فخاغ،  الرمػات الخسذ ساعة واحجة
ذ، صسػد أماـ أنت في الرمػات الخسذ تترل باهلل عد وجل، يأتيظ السجد، الخاحة الشفدية، الثقة بالشف

 الذيػات، وأنت محرغ، قاؿ تعالى: 
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بَلَة َتْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاِء َواْلُسْشَكِخ َولَ  بَلَة ِإفَّ الرَّ ِحْكُخ َّللاَِّ َأْكَبُخ َوَّللاَُّ ﴿اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَظ ِمَغ اْلِكَتاِب َوَأِقِع الرَّ
 َيْعَمُع َما َتْرَشُعػَف﴾

رل بخالق الكػف، فسغ ابتغى أمخًا بسعرية كاف أبعج مسا رجا وأقخب مسا اتقى. أنت متاح لظ بالربلة أف تت
الفجخ أربع ركعات عذخ دقائق، والطيخ عذخ دقائق، والعرخ والسغخب والعذاء، أنت حيشسا ترمي أنت في 

 مطمة هللا عد وجل، في حفع هللا، قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ـِ )) َعْغ ُعْثَساَف ْبِغ َعفَّ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: َمْغ َصمَّى اْلِعَذاَء ِفي َجَساَعٍة َكاَف َكِقَيا اَف َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
ـِ َلْيَمٍة((  ِنْرِف َلْيَمٍة َوَمْغ َصمَّى اْلِعَذاَء َواْلَفْجَخ ِفي َجَساَعٍة َكاَف َكِقَيا

 ى يسدي. مغ صمى الربح في جساعة فيػ في ذمة هللا حت
فالربلة أحج أركاف الجيغ، وىي الفخض الحؼ ال يدقط إشبلقًا، وأنت في الربلة تدتسج مغ قػة هللا، ومغ عمع 
هللا، ومغ حكسة هللا، وتدتسج سعادة ما بعجىا سعادة، الربلة الرحيحة التي أرادىا هللا ليذ أرحشا مشيا بل 

 أرحشا بيا، ىحا ىػ الفخؽ بيغ الربلتيغ.
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 الفرل الثاني : نرائح

: كيف يكػف الجسع بيغ الصسػح والخغبة  001الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 وعجـ التقريخ في الصاعة ؟

 دؤاؿ: ال
يا سيجؼ عسمي ىػ مخبخية أسشاف و صار لي متخخجة حػالي أربع سشػات و أصبحت عشجؼ في ىحه السيشة 

سمي بعج بزعة أشيخ بدبب قمة الخاتب و رغبة أىمي بأف أتخؾ العسل و خبخة ال بأس بيا , أخصط أف أتخؾ ع
أبحث عغ آخخ أفزل و أقخب و صار لي بالسكاف حػالي سشتيغ و نرف و أديت فيو واجبي جيجا و لع 
تسشعشي قمة الخاتب مغ تأديتو بإخبلص, لحلظ أنبأتيع في مكاف العسل بخغبتي في التخؾ بعج فتخة ليؤمشػا بجيبل 

بقائي ىحيغ الذيخيغ القادميغ ىػ الزغط الكبيخ في العسل لجيشا خبلليسا حيث نكػف بحاجة لمسديج  و سبب
مغ السػضفيغ و ال نجج الكفاية مشيع , و ال يعقل أف أتخؾ العسل في وقت كيحا رغع انو تػفخ لي عسل قخيب 

رت عمى أف أكسل الذيخيغ مغ السشدؿ و دوف الحاجة لمسػاصبلت و أىمي أرادوا لي العسل بو و لكشي أصخ 
لعمسي بالطخوؼ فييسا ) و الخاتب يكػف أعمى( خبلليسا أؼ في عسمي الحالي فمع يسمظ أىمي إال أف يقػلػا 
إني شجيجة العشاد و أنت تتسدكيغ بيع بيشسا لػ أرادوا لجمبػا غيخؾ بديػلة عمى كل السذكمة أنشي شسػحة ججا 

متسيدة مسا دفعشي لعسل دورة )خدؼ( و ىي الجدػر التي نقـػ  يا سيجؼ و أحب أف أكػف متقشة في عسمي و
برشاعتيا و وضعيا في فع السخيس و ال زلت أقتشع بأني بحاجة لمسديج ألصبح أفزل و أفزل لحلظ فكخت 
بفتح مخبخ خاص بي يا سيجؼ و قج يكػف ذلظ شخاكة مع صجيقة لي حيث أتسشى أف يكػف لي أشبائي 

يعجب السخضى بشفذ الػقت و لكغ السخبخيات المػاتي أعخؼ و المػاتي لجييغ  الخاصيغ و يكػف عسمي جيجا
مخابخ ال يذجعششي عمى ذلظ و أنا أعمع ىحا و يقمغ لي إذا فكخت بفتح مخبخ فعميظ أف تمغي حياتظ 

 االجتساعية و أف ال تفكخؼ بالدواج........... 
ختراص الذباب الجارسيغ ليحا الفخع و لكغ أعمع يا سيجؼ أف فتح مخبخ أو تحسل مدؤولية كيحه ىػ مغ ا

ىل مغ الخصأ أف أكػف شسػحة يا سيجؼ فقج ال يجج السخء السكاف السشاسب لمعسل و الحؼ فيو كل 
السػاصفات التي يخيج فاف أعجبظ شي قج ال تعجبظ أشياء بيشسا عسل خاص بي أديخه بشفدي قج أحاوؿ أف 

 أجعمو كسا أريج قجر االمكاف ..... 
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اذ خصػة كيحه ىل ىػ شئ خاشئ ؟؟؟؟ إذا كانت الفتيات يشطخف إليو مغ حيث أنو ارتباط بسكاف العسل فاتخ
و تسػيت لمحياة االجتساعية فأنا أخاؼ أف يكػف مغ باب السمياة و االنجماج في الجنيا أؼ أنطخ إليو كسا لػ 

ليعمع أني سأعسل في مجالي كاف مبعجا عغ هللا بدبب كػنو سػؼ يأخح مغ وقتي الكثيخ و إف كاف هللا 
 بإخبلص و إتقاف و لكغ مغ ججيج كيف تخػ األمخ يا سيجؼ؟؟ 

كيف يكػف الجسع بيغ الصسػح و الخغبة في التسيد بالعسل و بيغ عجـ التقريخ في الصاعة , بحيث ال يذعخ 
 شو !!! السخء أف الجنيا أخحتو فأنا أريج أف أنجح و لكشي ال أريج أف يغزب هللا عمي أو ابتعج ع

فساذا أفعل يا سيجؼ ؟ أرجػؾ يا سيجؼ أف تجيبشي سخيعا فأنا كسا أخبختظ تاركة لعسمي و أريج أف أفكخ بيجوء 
 و أتسشى أف يرمشي ردؾ ألدرس عمى ضػئو السػضػع جداؾ هللا كل الخيخ و الدبلـ عميكع ابشتظ راميا .

 الجػاب: 
عمى الجسع بيغ العسل ومدؤولية البيت والدوج واألوالد  ىحا األمخ راجع إليظ وإلى معخفتظ نفدظ، ىل تقجريغ

 أـ ال...؟ 

 

 : خبلفات عائمية حػؿ مػضػع اإلرث ؟ 002الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
%باسع 40% باسسو و 60بسشصقة السياجخيغ وتع تدجيل  1963لجؼ السذكمة التالية اشتخػ أبي مشدؿ سشة 

بب عجـ زواج العسة و اإللحاح باقي العسات الستدوجات عميو. بعج فتخة تبيغ أنيا سجمت بأحج احج العسات بد
الجسعيات الدكشية بذكل سخؼ بسشدؿ بسشصقة السده عغ شخيق لػضيفة التي عسمت فييا. لع يتع سكغ مشدؿ 

أبي مشدؿ  السياجخيغ إال عجة شيػر بدبب تأجيخ السشدؿ لذخز غخيب. سكشت عستي مشدؿ السده واشتخػ 
سشة مغ قبل العسة كانت ىشاؾ عجة  40آخخ في مشصقة القرػر . تع االستفادة مغ اإليجار عمى مجػ 
تع نقل حرة الػلج إلي لتسكغ  2003محاوالت الستخداد مشدؿ السياجخيغ شػؿ ىحه الفتخة دوف فائجة. عاـ 

% مغ قيسة السشدؿ 40عصائو مغ لحرػؿ عمى السشدؿ والتسكغ مغ الدواج وصجر قانػف بحق السدتأجخ بإ
ثسانسائة ألف ليخة سػرية السشدؿ قبػ ال تجخل لو  800000تع تخسيغ السشدؿ وجج انو يداوؼ عمى وضعو 

 الذسذ ولع يتع لو أؼ إجخاء صيانة . 
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ثبلثسائة ألف ليخة سػرية السبمغ السجفػع مغ قبمي فقط والعسة لع تجفع شئ بعج 300000تع إعصاء السدتأجخ 
اربعسائة إلف ليخة سػرية 400000السشدؿ تع إجخاء أعساؿ الريانة البلزمة إلعادة تأىيل السشدؿ بكمفة استبلـ 

مائتا الف  200000السبمغ السجفػع مغ قبمي فقط والعسة لع تجفع شئ بجأت السفاوضات مع العسة بجفع مبمغ 
وتابعت السفػضات  2003 ثسغ الحرة فمع تعصي أجػبة واضحة مخة تقبل ومخة تخفس تػفي الػلج نياية

السذكمة ىي التالية: عجد ورثة العسة بمغ حتى  2004معيا ولكغ الشتائج نفديا تػفيت بذكل مفاجئ نياية 
% مغ مشدؿ السياجخيغ الفئة 40وريث )عمسا أني احج ورثة العسة ( بسشدؿ السده كامبل و 18 2006سشة 

% مغ 40لمسدتأجخ ومبالغ اإلصبلح ويصالب بقيسة األولى بعس الػرثة لع يتعخؼ عمى السبالغ السجفػعة 
مميػف ونرف كحج أقرى الفئة الثانية وبعزيع وىع األغمبية  1500000ثسشو حاليا الحؼ يداوؼ تقخيبا مغ

 مائتا ألف الدؤاؿ أؼ الفئتيغ عمى صػاب ولكع جديل الذكخ واألجخ. 200000مػافق عمى دفع فقط 

 الجػاب: 
مثل ىحه السذكبلت، وأقػؿ إف السػقع غايتو إعصاء فتاوػ شخعية وليذ فس أعتحر إليظ ولكل مغ يصخح 

نريحتي الستكخرة أف مثل ىحه الشداعات تحل بتحكيع أىل الخأؼ والفيع والعمع مغ األقخباء …نداعات وخبلفات 
وإال فبل بج لمقزاء …والسعارؼ، الحيغ يسكشػف مغ سساع كل األشخاؼ واالشبلع عمى كل جػانب السذكمة

 مغ أف يقػؿ كمستو . 

 

: ما مػقف السؤمغ العسمي عشجما يعمع  003الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 بأنو ال إلو إال هللا؟

 دؤاؿ: ال
 ما مػقف السؤمغ العسمي عشجما يعمع بأنو ال إلو إال هللا ؟.

 و ما ىي ثسخات األيساف والعسل بيحه الكمسة ؟. 

 الجػاب: 
 عشو بأسصخ بل أحيمظ إلى قخاءة كتب في عقيجة أىل الدشة والجساعة  سؤالظ ال يجاب
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: ما ىي الشريحة في التعامل مع زوجة  004الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 نكجية ال تحتـخ الدوج وأىمو ؟

 دؤاؿ: ال
االحتخاـ بيششا وفكخت  أنا شاب متدوج ولي ولجيغ، مذكمتي في زوجتي كخىتيا مغ أفعاليا معي ومع أىمي وقل

 في شبلقيا ولكغ وجػد األبشاء يسشعشي مغ ذلظ،ماذا أفعل افيجني أفادؾ هللا وال تشدانا مغ دعػاتكع.

 الجػاب: 
الربخ خيخ ما يتحمى بو السدمع وخيخ عجة يػاجو بيا السذكبلت.وما عميظ إال أف تصخؽ كل أبػاب اإلصبلح 

با ,وإال فمسثل ىحه األحػاؿ شخع هللا تعالى الصبلؽ.والبج أف أىسذ في ,وتتبع كل وسائل التػجيو ,تخغيبا وتخىي
أذنظ أنو ال يشبغي أف تتعامل مع السذكمة مغ خبلؿ انحخاؼ الصخؼ اآلخخ فقط , وتشدى أف يكػف لظ دور 
فييا ,إما ترخفا غيخ صحيح أو سػء اختيار قبل الدواج.....عمى كل استعغ باهلل وال تعجد ولعل هللا يحجث 

 بعج ذلظ أمخا...

 

: أسئمة افتخاضية وقج تكػف بعيجة عغ  005الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الػاقع ؟

 دؤاؿ: ال
وقج أثارت ىحه األسئمة اىتسامي لسعخفة مػقف  فية التي سألتشا إّياىا معّمستشاأود أف أسألكع بعس األسئمة الفمد
 اإلسبلـ مغ الزخورات...

شمب مغ أحجىع بعج إعصائو فخد أو مدجس أف يقتل  عجو كإسخائيل أسخ خسدة أشخاصأف  لشفتخض -1
أحج األربعة الباقيغ فيقـػ العجو بجوره بإخبلء سبيمو  أصجقائو الثبلثة األحياء... إذا أزلشا كل ما يعارض ىحه 

... ماذا يجب أف الفخضية مغ أف يسكغ أف يقتل العجو مازاؿ معو سبلح أو أنو يسكشو أف يزحي فيقتل نفدو
يختار حامل الدبلح عمسا أف الحل الثاني ىػ خدخاف حياة الخسدة سػية؟؟ ىل يقتل أحجًا ما أو يأبى فيسػت  

 األربعة كميع؟؟ دوف التصخؽ إلى صجؽ العجو بإفبلتيع أو المشصقية عخوضو...
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يسكشو إنقاذ مغ  ىشاؾ شخز في الصابق خارجيسا :إذا كاف ىشاؾ غخفتاف تحتخقاف في شابق ما  - 2
 ،بإحجػ الغخفَتيغ ألنو لغ يمحق ليشقح مغ في الغخفة األخخػ, مغ عميو أف يشقح إذا كاف عجػز عالع في واحجة

 ،خسدة أشخاص في أخخػ  ،واحج آخخ في الثانية ،إذا كانت أمو في واحجة   ،شاب مجـخ في أخخػ 
يجب أف  ،شابة  ، شاب  ،عجػزة ،  إذا كاف في مخكب صغيخ في وسط البحخ أربعة أشخاص عجػز -3

 يمقي أحجىع نفدو في الساء حتى ال يغخؽ السخكب عمسًا أنيع ال يعخفػف الدباحة, مغ سيكػف بخأيكع؟؟؟
 األخبلؽ في اإلسبلـ ميّسة... ،اعمسػا أف ىحه األسئمة ليدت فقيّية ولكغ أخبلقّية 

 الجػاب: 
ل درست مغ التػحيج ما تمقى هللا بو مؤمشا سالسا مغ أقػؿ لكل مدمع يذغل نفدو بسثل تمظ األغمػشات...!ى

الذخؾ...؟وىل تعمست مغ أركاف اإلسبلـ ما يجعمظ تعبج هللا عمى عمع وبريخة...؟ وىل سألت عغ الحبلؿ 
 ؟…والحخاـ لتكػف مصيعا هلل متقيا عحابو

القػؿ والعسل ,واالنذغاؿ وإف أماـ كل مدمع حق مغ السياـ الكبخػ في ديشو ودنياه ,ما يشأػ بو عغ العبث في 
واالشتغاؿ بسا ال شائل تحتو مغ سفداؼ األمػر.والشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ )... وهللا لػ تعمسػف ما أعمع لزحكتع قميبل، 

 ولبكيتع كثيخا، وما تمحذتع بالشداء عمى الفخش، ولخخجتع إلى الرعجات تجأروف (. 

 

: سؤاؿ عغ فتػى تحـخ التعامل مع شخكة  006ػى الفت -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
biznas ؟ 

 دؤاؿ: ال
وأرجػ تػضيح ذلظ لي بالتفريل لػ سسحتع  biznasسسعت بػجػد فتػة مغ قبمكع تحـخ التعامل مع شخكة 

 لبياف األمخ وحدع الججؿ ألنو كسا تعمسػف األمخ يتعمق بالساؿ الحخاـ.

 الجػاب: 
ء وال يسكغ استيفاؤه في عجالة.وإليظ بعس خصػشو العخيزة ,مغ إف السػضػع شػيل ومعقج بعس الذي

 الشاحية الذخعية:
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ػ إف ىحا البخنامج وما شابيو ، مبشي عمى أكل ماؿ الشاس بالباشل ، ألف ىحا التدمدل ال يسكغ أف يدتسخ  1
 .حج كبيخ بالسيدخببل نياية، فإذا تػقف كانت الشتيجة ربح األقمية عمى حداب خدارة األكثخية.وىػ شبيو إلى 

 ػ إنو مبشي أيزا عمى مبجأ التغخيخ والجيالة حيث ال يجرؼ السذارؾ مػقعو بالزبط وال مدتقبل أمػالو. 2
ػ يعتسج عمى عػائج فاحذة لمصبقات العميا عمى حداب الصبقات الجنيا مغ اليـخ , والصبقات األخيخة خاسخة 3

 دائسًا حتى لػ فخض عجـ تػقف البخنامج. 
شتج واجية إلضفاء الػجية الذخعية والقانػنية عمى العسل ,وقج يكػف وىسيا.وذلظ مغ الحيل التي ػ الس 4

 . وهللا أعمع يدتحل بيا الحخاـ.

 

كشو : لي حرة أنا وأخػتي مغ مشدؿ تد 007الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 والجتي ىل يحق لي بيع حرتي؟

 دؤاؿ: ال
ًا، مصمقة وأعير مع ابشتّي في بيت أدفع إيجاره بقجر كامل راتبي الذيخؼ، إذ أنشي عام 50أنا امخأة عسخؼ 

أعسل في شخكة خاصة صباحًا، وأعسل مداًء في البيت ألف الخاتب كسا ذكخت أدفعو بكاممو مقابل اإليجار، 
تسمظ نرفو،  ولكشي ورثت عغ والجؼ رحسو هللا حرة في البيت الحؼ تخكو لشا أنا وأخػتي، عمسًا أف والجتي

وحرتشا ىي مغ الشرف اآلخخ. حاولشا أنا وأخػتي إقشاع والجتي ببيع السشدلغ ألف حالتي وحالة أخػتي 
السادية سيئة ججًا، فأنا أحتاج أف أشتخؼ مشداًل ألتخمز مغ مريبة اإليجار، وأخي يخيج أف يتدوج، واآلخخ 

جًا ماديًا ولكشو ال يشطخ إليشا بعيغ الخحسة، وال يخيج أف يفي الجيػف الستخاكسة عميو، ولشا أخ آخخ مختاح ج
يداعجنا أية مداعجة مادية، عمسًا أنشا ندتحق الدكاة والرجقة وىػ يجفعيا لمغخباء. لقج وافقت والجتي عمى بيع 

مميػف ليخة سػرية. وفعبًل أعمشا عغ رغبتشا ببيعو في الجخائج  55000000السشدؿ، وشمبت مبمغًا معيشًا وىػ 
زبائغ، وعشجما  3ية. وبعج فتخة بجأ الدبائغ يتػافجوف عميشا، وفعبًل حرمشا عمى الدعخ السصمػب مغ قبل العقار 

شعخت والجتي بأف السػضػع ججؼ وقفت في وجيشا ىي وأخي السختاح ماديًا ورفزا البيع بيحا الدعخ، وشمبا 
أنا وأخي يتفاقع،  ؿ.س وذلظ خبلؿ أسبػع. وضعشا، 20000000مميػف ؿ.س أؼ بديادة  75000000

ووالجتي تقف في وجيشا وتجعي أنشا نػد وضعيا في الذارع عمسًا أنيا تسمظ نرف البيت وستجشي ما يعادؿ 
  .ؿ.س 27000000
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وتجعي أنيا لغ تجج مشداًل بيحا الدعخ. لقج فكخنا أنا وأخي أف آخخ فخصة لجيشا أف نبيع حررشا ومغ ثع تجج 
ع فتبيع حرتيا الكبيخة ججًا، عمسًا أف أخي اآلخخ مػافق ولع يشاقر أبجًا في ىحا والجتشا نفديا أماـ األمخ الػاق

األمخ ويػد أف يشقح نفدو ىػ اآلخخ مغ الجيػف الستخاكسة عميو. أرجػ تػضيح ما يسكششا فعمو في ىحه الحالة. 
ي يعمساف ذلظ إف ما يسشعشا عغ اإلقجاـ عمى أؼ فعل ىػ الخػؼ مغ رب العالسيغ ومغ غزبو، ووالجتي وأخ

، ونحغ ال نخيج أف نغزب هللا بل نخيج  ويدتغبلف ىحا السػضػع. إف السذاكل والسذادات تتدايج يػمًا بعج يـػ
 أف نستثل ألوامخه بزخورة بّخ الػالجيغ. أرجػ أف تفيجنا يا دكتػر راتب. وشكخًا .

 الجػاب: 
ل السذكمة بخضا كل األشخاؼ، وإف تعحر ذلظ حكسػا بعس األقخباء الحيغ يسكشيع إقشاع والجتكع بإنرافكع، وح
 فيع يذيخوف عميكع ببيع حرركع وتكػنػف معحوريغ...

 

: أحببت رجل عغ شخيق األنتخيت وىػ  008الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 تدوج ولجيو أوالد أريج الشرحية؟م

 دؤاؿ: ال
عاما وىػ متدوج وعشجه أوالد بساذا تشرحػني  18أنا شابو أحببت رجبل عغ شخيق االنتخنت اكبخ مشي ب

 وشكخا.

 الجػاب: 
استشرحي والجيظ أو مغ ليع الػالية الذخعية عميظ، فيع األولى بحلظ واألعمع بأحػالظ وضخوفظ...وما أضغ 

 اإلنتخنت تأتي لظ بدوج خيخ مغ الصخيقة التي تدوج بيا كل أىميظ مغ الخجاؿ والشداء...! 
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: أريج الشرحية أعير في بمج غخبي  009الفتػى  -نرائح  -متفخقة مدائل  -الفتاوى 
 وىي تصمب الصبلؽ مشي ماذا أفعل؟وتدوجت ىشالظ ولي أوالد 

 دؤاؿ: ال
عامًا في اميخيكا االتيشية, زوجتي األولى مغ ىحه الببلد تصمب مشي الصبلؽ , بعجما أقخت  16أعير مشح 

ء جدًا كبيخًا مغ راتبي الذيخؼ و ىشاؾ دعػة ضجؼ لتثبيت مشدلي السحكسة بادانتي بالعشف العائمي و أقتزا
السذاكل التي وصمت إلى رؤسائي في  كسمظ عائمي ال أستصيع الترخؼ بو. وحاليًا ليذ لجؼ عسل بدبب 

الذخكة. و األسباب أنشي تدوجت مغ فتاة عخبية مدمسة بعجما ىجخىا زوجيا األوؿ و تخكيا مغ غيخ معيغ 
سشػات باإلضافة إلى شعػرؼ معيا بالػد والخحسة. بعجما رجعت مغ الحج ىحه الدشة  5ػالي مع شفميغ مشح ح

 و الحسج هلل, شمبت مشي الدوجة األولى مغادرة السشدؿ و لي مشيا شفميغ. أرجػا الشريحة ماذا أفعل:
 .لع أجج عسبل أستصيع الخزؽ مشو مشح حػالي أربعة أشيخ-1
 .تي الثانية ألنو مدجل عمى أسع عائمة أوالدىاالأستصيع أف أعير في مشدؿ زوج-2
 الأستصيع مفارقة أشفالي خػفًا مغ ضياعيع فالتخبية اإلسبلمية واجبي تجاه هللا عد وجل -3
والجتي بحاجة إلى مداعجتي ماليًا في بمجؼ األصمي حاليًا أبحث عغ عسل وأدعػا هللا عد و جل أف يفظ -4

 تجعمشي أناـ و كثيخًا ماأفكخ بالدفخالى بمجآخخ أو العػدة الى بمجؼ. محشتي, ولكغ تخاودني أفكار سػداء ال

 الجػاب: 
اعحرني إف قمت لظ إنظ تجشي أشػاؾ اختيارؾ الغخبة في ديار الكفخ ...ولعل عػدتظ وأوالدؾ إلى بمجؾ لتبجأ 

 صفحة ججيجة مغ حياة آمشة مدتقخة ىػ القخار الدجيج وهللا يتػالؾ . 
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ل : أرجػ الشرحية ىل اليخوب مغ العس 010الفتػى  -نرائح  -ئل متفخقة مدا -الفتاوى 
 وتأدية عسل آخخ حبلؿ أـ حخاـ؟

 دؤاؿ: ال
أنا مػضف في أحجػ دوائخ الجولة ومكاف عسمي ال يػجج عسل واف وجج يكػف ىحا العسل بديط أؼ مسكغ 

تمظ الجائخة مسا يزصخني لتقجيع انجازه في وقت قميل ىحا ىػ شبيعة عسمي لحلظ عشجؼ وقت فخاغ كبيخ في 
ورقة ميسة لمخخوج خارج الجائخة أو أنشي اىخب مغ دوف أف يخاني احج واذىب إلى عسمي الثاني في شخكة 
, فزيمة الذيخ ىل ىخوبي مغ الجائخة بأذف أو بجوف أذف والحىاب لستابعة عسل  خاصة وىكحا افعل كل يـػ

ىل الخاتب الحؼ أخحه مغ الجولة في نياية الذيخ فيو حخاـ  أخخ ليذ لو عبلقة بالعسل األوؿ ىػ حخاـ أؼ
 عمسًا انو لػ أوكل لي عسل في الجائخة ما خخجت. أرجػ الخد بدخعة.

 الجػاب: 
ال تجػز ىحه االزدواجية في العسل دوف عمع األشخاؼ السعشية. ووقتظ الحؼ تقزيو في العسل الثاني ولػ 

 تأثع بحلظ...وال تحتج بقمة العسل ماداـ السدؤولػف عشظ يعمسػف ذلظ. بإجازة ممظ لمجية التي تعصيظ الخاتب و 

 

بيشي وبيغ زوجي أرجػ : أواجو مذاكل  011الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الشرحية؟

 دؤاؿ: ال
أتسشى أف تخشجوني لمصخيق الرحيح مع أني داخل نفدي يسكغ أف أكػف اعمسو ولكغ ال اشعخ تدوجت 

سشو لع اشعخ الحب قبل الدواج شمبت مشو أف يعمسشي أف أحبو بعج الدواج شعخت البخل مغ  18وعسخؼ 
ترخفاتو لكشي لع أتحمخ يػما وبعج ثبلثة أوالد شعخت بشقز تجاه األوالد ، دخمت ميشة التعميع وكشت اذىب 

ع واستستع معيع واحزخ لمبيت معيع ولكغ تحريل الساؿ كاف ىجؼ زوجي وأنا احتخمت رأيو وكشت اعم
 .بالحياة وأنا ازرع بأوالدؼ فخح الحياة وجساليا الحسج هلل بالشدبة لمجيغ 
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أنا في خط وسط متحجبة وأقـػ بالفخوض والشػافل تخبػا األوالد ولع يذعخوا الحشاف مغ األب كاف يحىب وىع 
ا تجاىو باعتخافو حتى نياـ ويأتي وىع نياـ وأقـػ بالفخوض الدوجية عمى أتع وجػىو لع انقز عميو يػما واجب

 .الدعادة الدوجية أحب العذخة 
لكغ لع اشعخ أني كبقية الشداء متعمقة بحب رجل أحب ربي وأناجيو ليبل وشعخت متعو العبادة حقا عشجما 

سشو زواج أنا أصخ فعمى نفدي وكل 14أكػف بحاجو الخج ، فجاة تخؾ زوجي العسل ولع يعج يجج عسل بعج 
ع ادخخ يػما ألني نحرت تخبيو األوالد هلل وال انتطخ حطا مغ احج كسا يفعل الباقػف لع ما تسشى وعمى البيت ول

يعج راتب يكفي تخررت دبمـػ تجسيل وعسمت بالسيشتيغ قبل الطيخ وبعجه وىػ ال يعخؽ سػا الشقس لع 
أندى يجاعب مذاعخؼ يػما وأنا أنثى وبذخ وأحذ اإلعجاب مسغ حػلي محبػبة مغ الجسيع الحسج هلل وال 

وقػؼ أىل زوجي قخبي وأحب حساؼ كثيخا ويحبػنشي زاد الزغط الشفدي عمي كثيخا بالفتخة األخيخة الف 
نجاحي السيشي كاف يديجه نقزا لي وكشت اشعخ بو حاولت السدتحيل لتغيخه وباستسخار اشمب مشو مجاعبو 

ستقمػا ماديا عشي وعشجؼ اثشيغ وأوالدؼ اثشيغ ا 39مذاعخؼ والبخل زاد عشجه لجرجو كبيخة ىانا عسخؼ اآلف 
أأىميع لمحياة بعج سشتيغ تقخيبا يبجؤوف االتكاؿ عمى أنفديع يكفخ بالبيت باستسخار لع يذعخوا األوالد بو كاب 
إال أنيع يحتخمػنو ويعمسػف أف غزبي كبيخ أف تكمسػا بػجو أبييع أو ردوا إساءة لو ألني دائسا اححرىع 

رجل مصمق مغ دوف أف اشعخ ألنشا نجرس سػيا عمع نفذ امتؤل قمبي غزب هللا ، لكشي شعخت الحب مع 
حب لع اشعخ بو مع زوجي شيمة فتخه الدواج حاولت الرياـ وحاولت أف ال أتكمع معو وابتعجت إال أف حبو 
في قمبي ولع اعج استصع معاشخة زوجي مع أف أحب ربي كثيخا وأسبح كثيخا وادعي كثيخا واعمع أنو امتحاف مغ 

شفدي وابتبلء لكشي ال استصيع نديانو وشمبت مغ زوجي أف يتدوج ووعجتو باني لغ اتخكو ما حييت لكشو ربي ل
بخفس ىل اكدب حخمة ألني امشعو مغ نفدي وألني أفكخ بخجل آخخ مع حخصي الحتخامي لمدوجية وأخاؼ 

ال استصيع الفخح كسا أف اجخحو أىجوني لمرػاب وأنا إف شاء هللا أكػف مغ السستشيغ لكع ولشرحكع الخشيج 
األوؿ ألني اشعخ بتأنيب الزسيخ لكشي لع اشعخ إال إني أحب وىي السخة األولى بحياتي اختبخ شعػر الحب 

 فييا وشكخا لكع.

 الجػاب: 
عيذي حياتظ واقعا شخعيا واجتساعيا بسا فييا مغ سمبيات ، وذلظ خيخ لظ مغ حياة تقـػ عمى األوىاـ 

 شدلق نحػ الحخاـ. ومعرية هللا وىي بجاية الس
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نيا : أعاني الكثيخ مغ عبادتي حيث أ 012الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 ليدت كع يجب أرجػ الشريحة ؟

 دؤاؿ: ال
بسم ميحرلا نمحرلا هللا جداؾ هللا عشا كل خيخ يا سيجؼ الذيخ أرجػؾ ساعجني في مخضي أنا فتاة عسخؼ 

عمسو لسغ يخيج أخحت إجازة عمى يج الذيخ أبي الحدغ الكخدؼ مغ سشتيغ سشة الحسج هلل أحفع القخآف وأ 23
سشة  17أىمي ىع خيخ أىل ربػني التخبية الرحيحة مغ صغخؼ وأوؿ مخة حفطت فييا القخآف كاف عسخؼ 

ولكغ مع ذلظ كشت في غفمة شجيجة صبلتي أحذ بيا دائسا تزخب في وجيي ال أذكخ هللا أبجا إال نادرا وال 
رسػؿ هللا إال نادرا نادرا عبلقتي ليدت جيجة بسا فيو الكفاية مع أىمي تبت والحسج هلل وأتسشى أف أصمي عمى 

يكػف هللا قج قبل تػبتي وهللا أتسشى أف تعػد األياـ بي وأكػف شائعة فييا واآلف بحسج هللا صخت في اليـػ 
ملسو هيلع هللا ىلص ألف مخة لع أكغ أشبق سشة  الػاحج في أغمب األحياف أذكخ هللا ألف مخة وأصمي كحلظ عمى رسػؿ هللا

رسػؿ هللا واآلف ال أعخؼ سشة إال أشبقيا أصمي بخذػع لع أكغ أعخفو ولكغ مخضي ىػ أنشي لع أحذ 
بالدعادة بعج أحذ بزيق شجيج شجيج لع أكغ أعخفو وهللا ال أفعل ما أفعل إال ليحبشي هللا ورسػلو ال أفعمو مغ 

بلـ عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال يخضيشي و يبكيشي أستحي مغ هللا فيو وهللا يجخؼ رغسا أجل أحج يجخؼ في قمبي ك
عشي أستيقع كل يـػ وأتسشى أف ال يجخؼ بقمبي ما يجخؼ أتسشى أف أجغ ويحىب مشي عقمي وال أكػف كحلظ 

حق السحبة يديصخ عمي  أتسشى وهللا أف يشدؿ بي جسيع أنػاع الببلء وأكػف مصسئشة القمب محبة لخسػؿ هللا
ىحا الكبلـ سيصخة شجيجة أحذ بزيق مشو في قمبي ال يحتسل وهللا في أياـ غفمتي لع يكغ يحرل معي ىحا 
أخاؼ أف يصخدني هللا مغ رحستو بدبب ما يحرل معي أستحي مغ رسػؿ هللا أف يعخض عميو ما يحرل 

حيانا أقػؿ أوراد االماـ الذاذلي وحدب البحخ معي فأرجػؾ قل لي ماذا أعسل أقخأ في كتاب دالئل الخيخات وأ
وحدب الشرخ وحدب الفخج وأداـو عمى أذكار الرباح والسداء ولع أكغ قبل ذلظ أفعل شيئا مغ ىحا أصمي 
في أوؿ الػقت ولع أكغ أفعل ىحا ال أعمع شيئا مغ الحخاـ إال تخكتو وال شيئا مغ الصاعات إال عسمتو فأرجػؾ 

لتجئ إلى هللا كثيخا وأتسشى أال يعخض عمى رسػؿ هللا ما بي فأنا أستحي مشو أتسشى مغ قل لي ما أفعل وهللا أ
هللا أف أكػف مغ أحج األولياء الحيغ يحبػف هللا ورسػلو ويحبيع هللا ورسػلو كثيخوف كاف ليع مغ قبمي ذنػب 

هللا عميو وىحا مالظ بغ  كثيخة تابػا مشيا ىحا سيجنا خالج بغ الػليج آذػ رسػؿ هللا قبل إسبلمو وتاب فتاب
ديشار كاف قاشع شخيق فرار بعج تػبتو وليا مغ أولياء هللا فمساذا يحرل معي بعج تػبتي ما يحرل وكيف 

 أتخمز مشو أفجني جداؾ هللا خيخا.
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 الجػاب: 
أنرحظ بالبحث عغ صجيقة أو قخيبة، مػثػقة في ديشيا وعمسيا وفيسيا، تكثخيغ مبلزمتيا وتفتحيغ ليا قمبظ، 
لتعمع أسباب مذكمتظ وتخشجؾ إلى الحل...فسذكمة كالتي تعانيغ التحل إال بالسعايذة والسجالدة والسرارحة، 

 ولغ يكفي لمحل لقاء واحج. وهللا يتػالؾ.

 

: أرجػ الشريحة فيسا يتعمق باختيار الذاب  013الفتػى  -نرائح  –مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 ؿ .... ؟دواج مغ حيث الجيغ والساالسشاسب لم

 دؤاؿ: ال
حزخة الجكتػر السحتـخ كثخة التفكيخ تدبب لي القمق فأنا أحذ بأني غيخ سعيجة وغيخ مختاحة مغ كثخة 
التفكيخ فأنا شخريتي متخددة و أتأثخ بكبلـ الشاس.... ارجػ افادتي بذيء عغ ىحا لسداعجتي في الػصػؿ 

 في معخفة ما يمي: مغ العسخ أرغب 23ألجػبة تخيح تفكيخؼ، أنا فتاة في الػ 
ما ىي األمػر األساسية التي يجب االىتساـ بيا أو الشطخ إلييا الختيار الذاب السشاسب كدوج صالح و  -1

 شخيظ لمحياة في وقتشا ىحا.
  ىل الػضع السادؼ ىاـ في يػمشا ىحا. -2
 ىل إذا كاف الذاب ال يسمظ بيتًا فيل ىحا يخيف الفتاة مغ االرتباط. - 3
 شي عجـ التفاىع و عجـ األلفة بيغ السخصػبيغ ) كيف يكػف ذلظ (؟.ماذا يع -4
كشت مخصػبة لذاب يكبخني بدشتيغ ولكغ لع تتع ىحه الخصبة أىل خصيبي ارجعػا األسباب إلى أف أحجًا  -5

قج عسل الدحخ لكي يكخىشي خصيبي...مع العمع أف خصيبي كاف بالفعل ال يشطخ إلى أبجا...أحددت أنو لع 
..وىػ لع يكغ يحب زيارتشا كثيخًا..... كسا انو في ذات مخة صخح لي بأنو فكخ ليـػ واحج فقط بفارؽ يحبشي...

العسخ بيششا )أؼ رغب خصيبي لػ كاف فارؽ العسخ أكثخ مغ سشتيغ ( أنا بحاجة ماسة لدساع رأيظ بيحا 
 السػضػع.
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 الجػاب: 
 الخمق والجيغ وال ثالث ليسا.
مع ذلظ ىحه األمػر تقخرىا الفتاة حدب واقع الذاب بالتذاور مع مغ تثق بو مغ مع الخمق والجيغ ال خػؼ، و 

 السقخبيغ.
أمخ التفاىع بيغ الدوجيغ راجع أواًل إلى البعج عغ السعاصي ثع إلى كثخة نقاط االلتقاء بيغ االثشيغ ومخونة 

 الصخفيغ. 
خيارنا عشج كل مذكمة يعفيشا مغ  ال اقتشع بحلظ في مثل ىحه الحالة فقج أصبح الدحخ وىػ حق لكشو أصبح

 مذقة البحث عغ األسباب الحقيقية.

 

: سؤاؿ عغ مشاىج بالمغة اإلنكميدية فييا  014الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 صمحات ديشية إسبلمية لمسحادثة ؟مر

 دؤاؿ: ال
ما عغ  أف يدألشي أحج وقج وضعت احتساؿ  فزيمة الجكتػر قج يرادفشي سفخ قخيب إلى دولة أجشبية

ديشية إسبلمية بصخيقة اإلنكميدية أتعمع مشيا مرصمحات  , لحلظ أود أف تخشجني إلى مشاىج بالمغةاإلسبلـ
 .ألؼ مػقف في ذلظ البمج األجشبيصيع أف أعخؼ باإلسبلـ إذا تعخضت السحادثة إذا أمكغ ذلظ حتى أست

 الجػاب: 
ة في تخجسة معاني بعس نرػص مغ القخآف الكخيع ,ويػجج في مغ السفيج ججا في ىحا السجاؿ كثخة القخاء

 السكتبات الستخررة معاجع لمسرصمحات الذخعية.
 وال تشذ أنظ تحتاج إلى أف تكػف مقجرتظ في المغة اإلنكميدية عالية باألصل.
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الدواج مغ شاب معخفة  : إستذارة مغ أجل 015الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 ؟ سابقة

 دؤاؿ: ال
سشة، مذكمتي مع شابيغ مدمسيغ، يرعب تفزيل أحجىسا عمى  21أنا شابة مقبمة عمى الدواج، عسخؼ 
 اآلخخ، لسا يتستعاف بو مغ خمق و ديغ...

األوؿ تعخفشا عمى بعزشا البعس مشح سشة تقخيبا، و أعجب كل مشا باآلخخ، فػقعت في حبو، و اتفقشا عمى 
 ظ...الدواج حيغ تدسح الطخوؼ بحل

الثاني: فخض عمي مغ قبل عائمتي، و خرػصا أمي التي ألحت عمي كثيخا، فقبمت الدواج مشو رغسا عشي، 
 فتع إبخاـ عقج الدواج بشي و بيشو عمى أف يتع الدفاؼ في عصمة الريف السقبمة )لع يتع الجخػؿ بعج(.

و ال يسكششي العير بجونو... فيل لكغ السذكمة تكسغ في كػني معمقة باألوؿ و أفكخ فيو دائسا، ألنشي أحبو 
يجػز لي فدخ عقج الدواج ىحا إرضاء لسذاعخؼ، أـ يجب عمي إبقاءه إرضاء لػالجتي مع عمسي أنيا لغ 

 تسانع إف تدوجت مغ األوؿ؟.
و أحيصكع عمسا أنشي قبل التعخؼ عمى كبل الذابيغ، كشت قج حمست حمسا أفدعشي، و يخيفشي مغ السدقبل، و 

ست أنو في يـػ مغ األياـ عجت مغ دراستي إلى البيت و إذا بأىمي قج زوجػني بخجل ال ىػ كالتالي: حم
بأف األمخ قج حدع و ال مجاؿ  أعخفو، و رغع محاوالتي لمخفس، فمع أفمح في ذلظ، بل يجيبػنشي دائسا 

بل في لمتخاجع... و لكغ في يػ ـ الجخػؿ )الدفاؼ( شمبت مغ الدوج أف ال يمسدشي، و رغع محاوالتو، ق
 اآلخيخ بسا شمبتو مشو...

و بقي ىحا الحمع يخاودني لعجة أياـ، إلى أف و قع ما وقع لي مؤخخا، و أخاؼ أف يربح حقيقة. لحلظ أرجػكع 
أف تشرحشي بسا يجب عمي فعمو، و ىل في ذلظ معرية و إثع إف أنا فدخت العقج ألتدوج بسغ أحب و ىخبا 

 .ل الذكخمغ كابػس الحمع الحؼ رأيتو؟ و لكع جدي

 الجػاب: 
بادغ ذؼ بجء ,اليسكغ أف يقبل مغ فتاة مدمسة أف تدتسخ في عبلقة مع شاب لسجة سشة, دوف عمع أىميا...! ػ 
ولػ كاف ذلظ بشية الدواج...وما السانع مغ إشبلع األىل عمى ذلظ ليتع عغ شخيقيع..؟ ومغ آثار ىحه العبلقة 

  .رعبةالسحخمة ديشا ,أف تزع صاحبتيا في السػاقف ال
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ومذكمتظ ، يح ,مع نفديا وعػاشفيا ومع أىمياتأتي فخص الدواج باألسمػب الذخعي االجتساعي الرح حيشسا 
مذكمة يقطة وحقيقة وليدت أضغاث أحبلـ.وحميا أف يكػف زواجظ بسذػرة أىمظ األحخص عمى مرمحتظ 

 وتػجييظ إلى الرػاب. مشظ...فرارحي أىمظ بسذاعخؾ تجاه الذاب األوؿ ,واتخكي ليع ميسة السعالجة

 

: أتعخض لكثيخ مغ السعاصي مثل الشطخ  016الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 دة الدخية أرجػ الشرحية والحل ؟إلى الفتيات ، الجخػؿ إلى مػاقع إباحية عمى االنتخنيت العا

 دؤاؿ: ال
تصيع ضبط نفدي , أتعخض لكثيخ مغ مغ عسخؼ أشعخ بحاجة ماسة لمدواج ألني ال أس 23أنا شاب في الػ

السعاصي مثل الشطخ إلى الفتيات..الجخػؿ إلى مػاقع إباحية عمى االنتخنيت..العادة الدخية..مذاكل مع أىمي 
بدبب وقػفيع في وجيي ومعارضتيع الذجيجة ليحا السػضػع بحجة أنشي لع أنيي الخجمة العدكخية ولع أىيئ 

غ نفدي كمسا حاولت التػبة والعدوؼ عشيا أججىا تشاديشي فالفتيات في نفدي ماديا بعج..شبعا لدت راضيا ع
الذػارع شبو عاريات والفتغ تحيط بشا مغ كل جية. أسألظ باهلل ياسيجؼ ىل ىشاؾ مغ حل ؟ ما ىػ إف وجج ؟ 
غ كيف أتعامل مع أىمي ؟ ماذا عغ السػاقع اإلباحية ؟ أرجػ عجـ إىساؿ رسالتي مشتطخا مشكع الخد عمى أحخ م

 الجسخ. 

 الجػاب: 
الحل بيجؾ وىػ تقػية إرادتظ في مسانعة نفدظ األمارة بالدػء، واالبتعاد عغ مػاشغ اإلثارة وغس البرخ، 
ووضع بخنامج جاد لتعجيل أـ زواجظ...وفػؽ ذلظ كمو أف تؤدؼ عباداتظ وعمى رأسيا الربلة وتحخص عمى 

لجات سحخية...وإنسا اإلرادة...ثع اإلرادة....ثع مجالذ العمع، وتمـد صحبة خيخة...وليذ في اإلسبلـ معا
 اإلرادة. 
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ب : أنا شالب وبشتيجة االختبلط بجأت أنجح 017الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 لدميمة لي ، فسا ىي الشرحية ؟

 دؤاؿ: ال
وبشتيجة االختبلط في  أنا شالب جامعي في كمية اليشجسة و )الحسج هلل ( ممتـد بالربلة ومجالذ العمع....

الكمية بجأت أنجحب لدميمة لي لسا بجر مشيا مغ حفاظ عمى الربلة والتداـ في أصعب الطخوؼ ورغع أوقات 
 الجواـ الصػيمة مع العمع بأنو ال يػجج مرمى لمشداء في الكمية كميا..

تجاوز ىحا  ومزى لي عمى ىحه الحاؿ حػالي ستة أشيخ والحسج هلل لع أقع بأؼ ترخؼ أحسق وحاولت
 فأرجػ مشظ فزيمة الذيخ أف تشرحشي و تخشجني...، السػضػع دوف فائجة 

 الجػاب: 
 يقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص في الحجيث الرحيح عغ ابغ عباس قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) لع يخ لمستحابيغ مثل الشكاح (. 

لشبي ملسو هيلع هللا ىلص لكسا.وإال فتشاس األمخ واشػ ممفو فإف كانت ضخوفظ وضخوفيا تدسح لكسا بالدواج ,فيػ وصية ا 
 وسيغشي هللا كبل مشكسا مغ سعتو. 

 

: يحب ابشة عسو وديشيا رقيق بعس  018الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الدواج حاليًا فسا ىي الشرحية ؟الذيء وال يدتصيع 

 دؤاؿ: ال
، عشجما كشت 15تـد بكل الرمػات في السدجج، لي بشت عع عسخىا سشة، الحسج هلل مم 22أنا شالب عسخؼ 

صغيخا قبل فتخة البمػغ كشت كثيخا أالعبيا و أمخح معيا و كشت شجيج التقبيل ليا، و كشت أجمديا كثيخا عمى 
سشة وأصبحت ممتدما ابتعجت عشيا و بجأت أبتعج عغ مبلعبتيا و  16حزشي، و لكغ عشجما أصبح عسخؼ 

 غ كانت تخاودني نفدي مغ حيغ إلى آخخ، و لكغ كشت أمازحيا بالكبلـ فقط.تقبيميا، ولك
في الفتخة األخيخة، عخفت أف ليا عبلقة عاشفية مع أحج الشاس، فحىبت إلييا و قست بشريحتيا، و قست 

 بإىجائيا أشخشة إسبلمية، و أعمست والجتيا بيحا األمخ، و قج تقبمت بشت عسي نريحتي و هلل الحسج.
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بعج ىحا األمخ ازداد تعمقي ببشت عسي، و أصبحت أغار عمييا، و وقع في قمبي حب شجيج ليا، حيث و لكغ 
أني دائسا التفكيخ بيا، و لكغ السذكمة أني أريج الفتاة التي أتدوجيا أف تكػف ممتدمة و صاحبة ديغ و أخبلؽ، 

فتاة، ىل يجػز بأف أخبخ بشت و بشت عسي ليدت كحلظ، و أنا اآلف ليذ بسقجورؼ الدواج أو االرتباط بأؼ 
عسي بأني أحبيا و أنيا إذا التدمت بجيغ هللا عد وجل، و أصبح بإمكاني الدواج بأني سػؼ أتقجـ لخصبتيا، 

 و أنيا إذا لع تكغ ممتدمة فإني سػؼ أبحث عغ فتاة أخخػ غيخىا ؟ 
 و ىل أخبخ والجتي بيحا السػضػع ؟

 و ىل أخبخ والجة بشت عسي بيحا السػضػع؟
 ىل يسكششي أف أشمعيا عمى الخسالة التي بعثتيا إليكع و الجػاب الحؼ سػؼ تقجمػنو لي؟ و

 الجػاب: 
مادامت ابشة عسظ صغيخة الدغ فإف جخىا إلى الصخيق الدػؼ ,شخيق االلتداـ الجيشي مسكغ وسيل ,السيسا مع 

 الػعج بالدواج مشيا.استعغ عمى ذلظ بأىمظ وأىميا وتػكل عمى هللا. 

 

لرياـ : يخيج إقشاع مغ يذظ بالربلة وا 019الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -وى الفتا
 وصحة القخآف لخجل معانج ؟

 دؤاؿ: ال
لقج كشت في نقاش مع رجل أجشبي وكشت أحاوؿ إقشاعو بالربلة فيػ يقػؿ لساذا يتػجب عمى السدمع الربلة 

 مع أف هللا سبحانو وتعالى ليذ بحاجة إلى صبلتشا.
بتو بسا أنشا نحب هللا عد وجل فإنشا نصيعو في كل أوامخه وىحه الربلة ىي مغ الػاجبات التي تسكشا وقج أج

مغ شكخه عمى ما أنعع بو عميشا فشحغ بأعسالشا ال نجخل الجشة ولكغ بفزمو وكخمو عميشا كسا أنشا قج أمخنا 
 بالربلة في القخآف.

أف يكػف قج حخؼ وأنا ال أستبعج مغ أف يكػف القخآف ولكغ ىحا الذخز لع يقتشع بل أضاؼ أف القخآف يسكغ 
 عشجىع قج حخؼ وأضاؼ أيزًا بأنو ال يدتصيع أف يتحسل الرياـ.

 يخجى مداعجتي بإيجاد شخيقة إلقشاعو.
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 الجػاب: 
إف هللا عد وجل لع يكمفظ ججاؿ مثل ىحا اإلنداف السكابخ السعانج , فزبل عغ إقشاعو. والتعامل معو إضاعة 

ِج(. ويكفي  تعالى يقػؿ )َنْحُغ أَْعَمُع ِبَسا َيُقػُلػَف َوَما َأْنَت َعَمْيِيْع ِبَجبَّاٍر َفَحكِّْخ ِباْلُقْخآِف َمْغ َيَخاُؼ َوِعيلمػقت وهللا
 أف تبيغ لو الحق مخة واحجة فتقيع عميو الحجة وتبخؼء ذمتظ.

 

والحي بجأ بالتقاعذ : كيف يعػد السؤمغ  020الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الجيشية إلى عبادتو مخة ثانية ؟عغ واجباتو 

 دؤاؿ: ال
أريج أف أشخح عميظ سؤاؿ أنا شاب كشت أقيع الرمػات في أوقاتيا وأصبحت في الفتخة األخيخة أتخؾ أوقاتًا 

 وأيامًا ال أصمي بيا وال فخض واحج وكأف اإليساف في قمبي أصبح ضعيفًا ججًا.
 مغ الدابق وبحاجة لشرح مغ شخز مسكغ أف أثق بو فيل يسكشظ مداعجتي. أريج أف أعػد أفزل

 الجػاب: 
إف ما تعانيو أييا األخ الكخيع، وهللا أعمع، مخده إلى أمخيغ: ضعف اإليساف، وغمبة ىػػ الشفذ. أما السعالجة: 

لثػب، فاسألػا هللا أف يججد اإليساف يقػؿ الخسػؿ الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص ) إف اإليساف ليخمق في جػؼ أحجكع كسا يخمق ا
في قمػبكع (. وتججيج اإليساف يحتاج إلى مرادر ثابتة تقػيو وتديجه وتثبتو وتججده مشيا أداء العبادات، وقخاءة 
القخآف وتجبخه، وأحاديث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وفيسيا وأف تشتطع في بعس مجالذ العمع الذخعي الرحيح. أما غمبة ىػػ 

، فإف الشفذ أمارة بالدػء وتحتاج دوما إلى مجاىجتيا والتغمب عمييا، وقج صح عغ رسػؿ هللا صمى هللا الشفذ
عميو وسمع قػلو )أفزل الجياد أف تجاىج نفدظ وىػاؾ في ذات هللا عد وجل(. وعجتظ في ذلظ الربخ 

. نفعظ هللا بسا سسعت، والتقػػ. وصحبة األخيار مغ أىل الجيغ واالستقامة، ليا الجور األكبخ في كل ذلظ
 وأعادؾ إلى سػاء الدبيل.
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: أعسل أنا وفتاة في مكتب واحج وىي  021الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 تغخيشي بكل شيء أرجػ الشريحة ؟ تحاوؿ أف

 دؤاؿ: ال
كختارية في أنا شاب في الػاحج و العذخيغ مغ العسخ عازب أدرس في كميتيغ الذخيعة و التخجسة وأعسل س

شخكة خاصة ألف والجؼ ال يدتصيع تحسل نفقات الجامعة وتكسغ السذكمة أنو يػجج في العسل فتاة أضصخ 
إلى الجمػس معيا مشفخدا مجة ال تقل عغ ثبلث ساعات يػميا وىي لؤلسف غيخ مدمسة وقج دعتشي إلى الدنا 

رة تتكمع معي في أمػر الجشذ وأنا بذكل غيخ واضح أكثخ مغ مخة فيي تارة تخقز أمامي بذكل خبلعي وتا
كشت أردىا ردا قاسيا في كل مخة والدؤاؿ ىل عمي تخؾ العسل مباشخة أـ يسكششي االنتطار حتى أجج غيخ ىحا 

 العسل عمسا أني أجيج في البحث اآلف.

 الجػاب:
 عميظ أف تشجػ بشفدظ في أسخع وقت، فسغ حاـ حػؿ الحسى يػشظ أف يقع فيو. 

 

: شاب تاب وعاد إلى اإلسبلـ عمى أكسل  022الفتػى  -نرائح  -ل متفخقة مدائ -الفتاوى 
 و مع الجشذ اآلخخ لو وجية نطخ ؟وجو لكغ عبلقت

 دؤاؿ: ال
لجؼ صجيق تػندي . ولج في فخندا وعاش فييا قخابة ستة عذخ عاما وقج تعخفت عميو بالجامعة مشح أقل مغ 

 -سبلـ إلى أف أتى إلى سػريا فتعخؼ عمى هللا و آمغ بو ثع سشة . و أخبخني بأنو كاف ال يعمع شيئا عغ اإل
اعتشق اإلسبلـ ولكغ مذكمتو األساسية في التعامل مع الفتيات فيػ ال يدتصيع عمى اإلشبلؽ  -و بحسج هللا 

التعامل معيغ وفق الذخع إذ أنو يعجىغ كخفاقو الذباب ز وقج تحجثشا معو كثيخا في ىحا السػضػع و نرحشاه 
ججوػ , فيػ في نطخه أنو ال يزسخ تجاىيغ أؼ شيػة إذ يعجىغ مثل أخػاتيغ , فمؤلسف ىحا ما قج  ولكغ ال

 تخبى و تخعخع عميو في ببلد الغخب فسا الحل بخأيكع ؟ 
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 الجػاب: 
أحكاـ اإلسبلـ ال تتجدأ...فساداـ قج ارتزى اإلسبلـ ديشا بسلء إرادتو فبلبج مغ التداـ أحكامو ...والجيغ ال 

 أحجا . يجامل 

 

: أرجػ الشريحة زواجي داـ تدع سشػات  023الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 عبلقة زوجية صحيحة ماذا أفعل ؟ لكغ ال يػجج

 دؤاؿ: ال
ٍِ الحقػؽ الدوجية لكغ ال  زوجي رجل مثقف وجامعي وممتـد والسفخوض انو يعخؼ حقػقو وواجباتو وخرػصٍا

 الػكيل وال حػؿ وال قػة إال باهلل العمي العطيع.أقػؿ إال حدبي هللا ونعع 
اآلف وبعج عذخة تدع سشػات مممت معاممتو وىجخانو لي مغ دوف سبب وسكػتو الخانق ولحاقي بو 
الجائع.واسالظ واناشجؾ باهلل أف تخبخني ماذا افعل وقج اتبعت كل اشكاؿ الحب والػد السعخوفة لشكػف زوجيغ 

 وب معي وال اعخؼ ما الدبب ؟ كسا أراد هللا لكشو ال يتجا

 الجػاب: 
لقج أرشج هللا تبارؾ وتعالى إلى شخيقة معالجة الخبلفات بيغ الدوجيغ عغ شخيق الحكسيغ مغ الصخفيغ، 
ألنيسا يتسكشاف مغ لقاء كل األشخاؼ ومعخفة األمػر الخفية التي تكػف أصبل في السذكمة وال تطيخ عمى 

ة مدسػعة عشج كل األشخاؼ.أما أف يترػر أف كل خبلؼ زوجي لو الدصح. ويكػف ليسا في الشتيجة كمس
 ممف وفتػػ جاىدة عشج الذيخ فيحا وىع. 

 

 

 

 



   الفصل الثاىي : ىصائحالباب الثالث عغز :  
833 

: أرجػ الشريحة عانيت مغ حالة خػؼ  024الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 شجيجة عشجما أتى أحجىع لخصبتي ؟

 دؤاؿ: ال
األولى أصابشي شعػر بالتعب وإرىاؽ وحذ حالي أني مخشػقة  أنا فتاة أتاني مغ فتخة خصاب ولع أتػا لمسخة

وأصبحت ابكي ولكغ دوف أف يذعخوا أىمي وعشجما أتػا لمسخة الثانية مع الذاب أصابتشي نفذ الحالة في السخة 
الساضية ولكغ ازدادت الحالة وأصبحت ابكي بكاء شجيج وأصبحت أخاؼ مغ أىمي وأيزا نػع مغ الخجفة وأنا 

غيخ شبيعية وقالػا لي أىمي أني بخدت وخخبصت بالكبلـ ولكغ تاني يـػ كشت أحدغ بكثيخ ولكغ  شػؿ الميل
أىمي أخحوني لعشج شيخة وأنا برخاحة خفت مشيا كثيخ وكبدتشي وقالت بأنيا الذيخ أحسج الخفاعي وقالت باف 

أف نعسل رصج ىحه عيغ مغ الخصاب وأنيع عامميغ سحخ مغ اجل أف نخضى بيع وقالت بأف يجب عميشا 
شيخي أنا لع ارض وأنا اآلف والحسج هلل لع يعػد فيغ أؼ شي وبرحة جيجة ومع العمع أنا أىمي أيزا أخحوني 
لعشج دكتػر أعراب وقاؿ أف كل شي تساـ ووصف لي دواء لمخػؼ ألني صخت أخاؼ كثيخ وأريج رأيظ 

 الخجاء الجػاب عمى سؤالي ولظ جديل الذكخ.

 الجػاب: 
خا يـػ أخحوؾ إلى أىل الذعػذة... وأنت أقجر الشاس عمى معخفة سبب مايشتابظ مغ الخػؼ أخصأ أىمظ كثي

 فرارحي نفدظ وصارحي أىمظ وال تعقجؼ السدألة أكثخ مسا تدتحق. 

 

بيخة في : أرجػ الشريحة أواجو مذاكل ك 025الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 فيع السدائل العقيجية ؟

 دؤاؿ: ال
سشة و أشعخ بأنشي أواجو مذاكل كبيخة في فيع السدائل العقيجية. و مغ أىع تمظ األمػر  27ؼ اآلف عسخ 

كانت الربلة فميذ ىشالظ فكخ أو أؼ شيء يجعمشي قادراَ  عمى االلتداـ و لػ ألسبػع كامل واحج. و أكثخ ما 
  .يبعجني عشيا ىػ كػني أشعخ أنيا عبارة عغ مػاجية مع الحق سبحانو و تعالى
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لكششي أفاجأ بأنو بعيج لع يدسعشي و ال ألسذ ،  و لكششي في كل صبلة أقجـ مجسػعة مغ الذكاوػ هلل تعالى
بػادر االستساع مغ قادر عمى كل شيء. ىل هللا بعيج لجرجة أنشي ال أسسعو و ال أحدو. أـ أنو خمقشي أعخفو 

أريج أف أقف في الربلة لكي أخاشب و لكشو ال يخغب لسجخد ذلظ بأف يشعع عمي بالخصاب و االستساع. 
, قػلي "الدبلـ عميظ أييا الشبي و رحسة هللا و يػغا لسجة معيشة ثع أنفس. و أيزاأحجا. ال أف أقـػ بجمدة 

بخكاتو" في التذيج, أشعخ أنشي أشالب بأف يخد الشبي عمي الدبلـ برػت مدسػع. و بالتالي فتمظ األفكار مع 
ية, بل نتاج لتفكيخ عقبلني" تؤدؼ بي دوما إلى تخؾ الربلة مججدا يقيشا مشي غيخىا " و ال أضغ أنيا شيصان

أنشي أشكػ إلى مغ ال يدسعشي و ألتجيء إلى مغ ذنػبي عشجه حائل ليذ لو غفخاف. مع الذكخ الجديل. مع 
, أو  ( إال أنيع إما أىانػني و شخدوني3العمع أنشي حاولت شخح ىكحا أسئمة مػاجية إلى أحج مذايخ بمجنا )

 استخفػا بي , أو لع يججوا أنشي شخز مغ الحيغ ييتع بيع مع مختبة عمسي , لكششي فقيخ............. 

 الجػاب: 
مادمت وفقت في تذخيز السذكمة ، حيغ قمت )...و ال أضغ أنيا شيصانية, بل نتاج لتفكيخ 

امل معيا إيسانيا، واإليساف عقبلني...(.فأنت تسمظ الحل في شخح التعامل مع أمػر الجيغ عقبلنيا والتع
يقتزي االستدبلـ لمشرػص وعجـ إخزاعيا لمسشاقذة العقمية...أنرحظ بأف تبلـز شالب عمع جيج يعيجؾ 

 إلى الػضع الرحيح وهللا يتػالؾ. 

 

العادات  : كيف لي التخمز مغ بعس 026الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الديئة أرجػ الشريحة ؟

 دؤاؿ: ال
سشة ال اعسل حاليا وغيخ متدوج قخأت عغ غس  15سشة معاؽ واستعسل الكخسي الستحخؾ مشح  55ابمغ 

 5البرخ عغ الشداء ولكغ يبجوا انو مدتحيل في بمجؼ الشداء يخيجوف الساؿ الرحة وفي الحقيقة أصمي مشح 
وجة تعيششي عمى سشػات وصعيب ججا أف أتخمز مغ بقايا بعس العادات القجيسة كل محاوالتي لػجػد ز 
 إتباع الصخيق السدتقيع لع تعِط أؼ نتيجة الخجاء عششي بكبلـ مقشع وادعػا لي بالتػبة الكاممة.
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 الجػاب: 
 ال يشفعظ إال الربخ عمى ما ابتبلؾ بو هللا، واتق هللا يجعل لظ مخخجا. 

 

يسكششي أف : أرجػ الشرحية واإلرشاد كيف  027الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 ء مذاىجة الخزائل عمى التمفاز ؟أتخمز مغ ىحا الببل

 دؤاؿ:ال
جدء  15سشة وعشجؼ أوالد بالجامعة وعمى ثقافة عالية ججا بجيشي وأحفع 50ماذا افعل: أنا رجل متدوج عسخؼ 

كشي مع مغ القخءاف وادرس فقو الدشة لديج سابق بصبلقة وال تكاد تحكخ مدألة إال وفتح هللا عميَّ فييا.. ول
األسف الذجيج أشاىج التمفاز وأتذػؽ لسا فيو مغ مغخيات وبشفذ الػقت ال احتسل البقاء عمى نفذ الحاؿ 
فالعشيع ثع سخعاف ما أعػد والحؼ يقتمشي أنشي عشجما انرخؼ عغ تمظ السشاضخ الخميعة إحداسا بأف ديشي 

دؼ يسشعشي مغ ىحه السذاىج وأمثاليا وأخبلقي وسشي وتجػيجؼ لمقخآف وإمامة السرميغ أحيانا أو وجػد أوال
يبقى في نفذ شػؽ العػدة وقج استخؽ بعس الػقت لمعػدة.. ومع عمسي أف ىحا مخض قاتل قج يؤدؼ بي إلى 
الشار لحلظ دائسا أدعػ هللا سبحانو وتعالى أف يذفيشي مغ ىحا الجاء وأقػؿ أثشاء قياـ الميل وفي كل صبلة 

جواء اشفشي مغ دائي بجواء مغ عشجؼ وأدعػ دعاء سيجنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الحؼ دعاه لحلظ يارب يا هللا يا خالق الجاء وال
الخجل ) الرحابي (: الميع اغفخ لو ذنبو وشيخ لو قمبو وأحفع لو فخجو وماذا أقػؿ لظ وماذا اصف لظ فأكاد 

مشاضخ خميعة استقػت عمي اقتل نفدي حدخة عمى ما يحجث معي وكغ الشطخ إلى التمفاز وما فيو مغ سػء و 
وأنا الحؼ أتحجػ الذيصاف في كل مجمذ وأنا الحؼ يجمذ مغ الربلة إلى الربلة وال أغادر السدجج وأنا 
الحؼ أحث أوالدؼ والشاس عمى محاسغ الجيغ والعبادات والصاعات والدشغ الشبػية الذخيفة... بل وأنا الحؼ 

سل بخنامج رائع بػاسصة الكػمبيػتخ وبالتالي أنا الستقغ ججا جسع كتابا ضخسا في أحكاـ التجػيج وأنا الحؼ ع
ألحكاـ التختيل ثع بعج كل ذلظ نفدي تخاودني الشطخ إلى ما حـخ هللا وغالبا أشاوعيا وغالبا أقاتميا ولكغ ثع 
أشاوعيا وىكحا في كل يـػ وكأف كبلـ الميل يسحػه الشيار وكأف الػعػد التي اقصعيا عمى نفذ ليبل مع ربي 
وأنا بيغ يجيو تربح سخابا.. مغ اجل هللا حمل لي حالي بيغ لي أمخؼ أفتيشي في مذكمتي وهللا ما مغ احج 
جاءني بسدألة إال وأفتيتو بيا وبفزل هللا أكػف مريبا لمدشة أكثخ مغ بعس السذايخ ولكغ عشج مدألتي أنا 

 وفرل لي اإلجابة. غيخ قادر عمى التصبيق أو الخجػع... أرجػؾ ال تسل مشي واقخأ رسالتي
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 الجػاب: 
مذكمتظ في ضعف اإلرادة وغمبة اليػػ ليا، واليشفعظ أؼ تػجيو إف لع تقػ إرادتظ ومفتاح ذلظ بيجؾ وىػ 

 مغالبة اليػػ. 

 

عادة سيئة كيف لي التخمز : التجخيغ  028الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 مشيا ؟

 دؤاؿ: ال
سشة وعشجؼ رغبة قػية مغ عجة سشػات لتخؾ التجخيغ ولكغ  15لدجائخ مغ وأدخغ ا 35أنا شاب عسخؼ 

حالتي الجدجية والسعشػية استداغت دخػؿ الجخاف إلى صجرؼ وعشج محاوالتي الفاشمة بتخؾ التجخيغ انتقل 
بجدجؼ إلى حالة مخضية بارتخاء في جدسي وعربي واشج عشج اقل مػقف أو كمسة ودائسا أعمل نفدي دائسا 

الطخوؼ فعشج الفخح يحمػ التجخيغ وعشجما احدف ال استصيع تخكو.. اشعخ وكاف التجخيغ استذخػ مغ  بتغييخ
جدجؼ قصعة حتى أني حججت العاـ الدابق وتخكت التجخيغ أوؿ أياـ الحج وعشج الػقػؼ في عخفة تعخضت 
اإلرادة لسػقف أغزبشي فأخصأت بحق نفدي بالتجخيغ حتى ال أخصئ بحق مغ أغزبشي ما الحل وأيغ 

السدمػية ال اعمع وأتسشى مغ فزيمتكع كمسة تحخؾ اإليساف في قمبي وتيد إرادتي وتيـد سػء عادتي لعمي 
 .استذفي بيا عمتي وشكخا لكع وبارؾ هللا فيكع

 الجػاب: 
 مذكمتظ مع إرادتظ....وإرادتظ اليسمكيا أحج غيخؾ. 
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 عاني مغ التأتأة أريج الشريحة ؟ي أ: إنش 029الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
إنشي أعاني مغ التأتأة )صعػبة في الشصق(، ذىبت قبل حػالي الثبلث سشػات إلى شبيب يعالج مذاكل الشصق 
وشخح لي مذكمتي وأعصاني الحل لكششي ال أستصيع إتباع نرائحو تسامًا. وخاصة عشجما أكػف في صف أؼ 

لغة أجشبية. في الفتخة التي ذىبت فييا إلى الصبيب، كانت حالتي الشفدية أماـ عجد مغ الشاس أو أتكمع 
صعبة. ولكغ في الػقت الحاضخ شبيعة عسمي واالحتكاؾ مغ الشاس أعصتشي الجخأة ولكغ مع ذلظ ال زلت 
أعاني مغ صعػبة في نصق بعس الكمسات. الحسج هلل لقج أثبت ججارتي في العسل ولكغ في الحقيقة أرغب 

نفدي وإمكانياتي وخاصًة أنشي أتعمع المغات األجشبية.وإف شبيعة عسمي تتصػر وإنشي سأضصخ بتصػيخ 
مذارؾ ومجراء عاميغ. الذيء الحؼ دفعشي  50لمتحجث مع خبخاء أجانب وأقجـ دورات وورشات عسل أماـ 

بة لصمب نريحتظ ىػ أسمػب سخدؾ لمجروس الحؼ يمسذ الجانب الشفدي لئلنداف. وإنشي أشعخ أف صعػ 
 الشصق عشجؼ تكسغ في االضصخاب الشفدي والتذشج الحييريبي عشجما ُأسأؿ أو أتحجث. 

 الجػاب: 
اإلعجاد الجيج لسا يشبغي أف تقػلو، والتجريب، والسعشػيات العالية تذفي مغ ىحه السذكمة بالتجريج، وىشاؾ 

 مخترػف استذخىع .

 

شاب أردت الدواج مغ فتاة أىميا غيخ : أنا  030الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 يخفس فأسألظ با أف تخيحشي ؟ صالحيغ ولكغ الفتاة ذات خمق ووالجي

 دؤاؿ: ال
أنا شاب أردت الدواج مغ فتاة أىميا غيخ صالحيغ ولكغ الفتاة ذات خمق وعمع وديغ وقج أخصأت معيا في 

شمبت مغ والجؼ الدواج مشيا ولكشو مرخ عمى بجاية العبلقة بالخخوج لمسقاىي ولكغ الحسج هلل أف ىجاني، و 
الخفس الف أىميا ىكحا، ويقػؿ أف العادات والجيغ ال يدسح أف تأتي بفتاة مثل ىحه وأنا قمت لو ال أريج الدواج 

 .مشيا دوف إذنظ 
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ولكششي مغ حبي الذجيج ليا لدت قادر عمى إكساؿ دراستي وحتى سيخ حياتي بذكل شبيعي فساذا أفعل مقابل 
ورغع أنشي أدخمت لو العجيج مغ الػساشات وىػ يعخؼ أنشي محتـخ وأنو ما فعمتو مع الفتاه مغ ، اره إصخ 

خخوج أعتخؼ أنا انو خصأ وقج صميت استخارة وأجج نفدي مقبل غيخ مجبخ عمي الفتاة فأسألظ باهلل أف 
 تخيحشي ؟ 

 الجػاب: 
مخ مفخوض عمييع وخارج عغ إرادتيع، وال كل الذباف والذابات يرػروف تعمقيع بالجشذ اآلخخ عمى أنو أ

يدتصيعػف مقاومتو أو التخمز مشو، مع ما يدببو ليع مغ مذكبلت اجتساعية حتى مع أقخب الشاس إلييع 
وىع الػالجاف...وىحا الػاقع خاشيء بكل السعاييخ، الذخعية، والعقمية، واالجتساعية...فميدبق العقل 

 تحتـخ عػائجنا وأعخافشا...ولشجخل البيػت مغ أبػابيا . العػاشف...ولتخاع أحكاـ الجيغ ... ول

 

: ألتقيت مع شاب وأراد التحجث معي لكششي  031الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 دي باألتراؿ معو أريج الشريحة ؟رفزت ثع أعصاني رقسو الخاص واآلف تخاودني نف

 دؤاؿ: ال
بخغبة في الدواج ضخوفي االجتساعية سيئة بدبب الػصػؿ ليحا سشة غيخ متدوجة أحذ  32أنا فتاة عسخؼ 

الدغ دوف زواج في وسصي العائمي أواضب عمى قخاءة القخآف بذكل مشتطع والحسج هلل وال اتخؾ سػرة البقخة 
عمى وجو الخرػص التقيت بذاب أثشاء معالجة فيديائية لػالجتي لسخة واحجة حاوؿ أف يدئمشي عغ بعس 

مباسي الذخعي وىل أنا متدوجة أـ ال مع العمع بأني متشقبة فرجدتو خػفا مغ هللا فأعصاني األمػر الخاصة ب
رقسو الخاص ولع أعصو رقسي ومغ فتخة أسبػعيغ يشتابشي شعػر بخغبة باالتراؿ بو ولكغ خػفي مغ هللا 

ؿ أـ حخاـ. يسشعشي مغ االتراؿ أكثخ مغ االستغفار ولع يدؿ الزيق يبلزمغ. افتشي ىل إذا اترمت بو حبل
 ألنو ال يسمظ رقسي ؟. 

 الجػاب: 
 إف الػسيمة غيخ السذخوعة ال يسكغ أف تكػف شخيقا لغاية مذخوعة...فاصبخؼ وانتطخؼ فخج هللا. 
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: تعخضت لحادث سيخ وأصبحت معاؽ  032الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 مى اإلنجاب ىل يجػز لي الدواج ؟حخكيًا وغيخ قادر ع

 دؤاؿ: ال
مغ عسخؼ تعخضت لحادث سيخ وأصبحت معاقا حخكيا >أمذي بعكازيغ<وغيخ قادر  26أنا شاب في الػ 

عمى اإلنجاب>ال أممظ القجرة عمى القحؼ< وسؤالي لكع ىل يجػز لي الدواج مع العمع بأنو ومغ فزل هللا 
 ....عمّي ال زلت قادرا عمى العسل وكدب الخزؽ وقادر عمى القياـ بالسعاشخة.....

 أرجػ مشكع اعصائي التعميسات والشرائح بالتفريل..... 

 الجػاب:
 ال بج مغ مرارحة الصخؼ اآلخخ بػضعظ فإف قبمت فبل مانع مغ الدواج. 

 

: أنا فتاة مذاركة في مشتجى إسبلمي بيشي  033الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 ػة إلى هللا أرجػ الشريحة ؟الجعوبيغ بعس الستدابقيغ عبلقات تخاسمية حػؿ 

 دؤاؿ: ال
أنا فتاة مدمسة بإذف هللا تعالى , مذاركة في مشتجػ إسبلمي ىجفو التثقيف في إشار مدابقات غشية بيغ شباب 
مغ كافة الػشغ العخبي , وبيشي وبيغ بعس الستدابقيغ عبلقات تخاسميو تجور محػرىا حػؿ الجعػة إلى هللا , 

 نو تعالى.وليذ فييا إال الخيخ بإذ

 الجػاب: 
ال أرػ تمظ العبلقات جائدة شخعا، وإف كانت تخجـ اإلسبلـ، كسا زعست، والقاعجة الذخعية تقػؿ ) درء 

 السفدجة يقجـ عمى جمب السشفعة (. 
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: أحببت شاب وأحبشي ويخيج الدواج مشي  034الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 أرجػ الشريحة ؟ػافقة إال والجه عائمتو كميا م

 دؤاؿ: ال
أرسل لظ ىحه الخسالة و أنا كمي أمل في تسجني بالشرح و الخأؼ الدميع لثقتي الكبيخة في تجيشظ و في 

أقـػ بػاجباتي ’سشة، شمبة جامعية و متفػقة في دراستي و الحسج هلل 21حكستظ. أنا شابة مغ تػنذ عسخؼ 
تعخؼ متاعب ارتجاء الحجاب في تػنذ، تعخفت عمى الجيشية و محجبة ألكثخ مغ ثبلثة سشػات و حزختظ 

سشة، مسغ رضيت ديشو و خمقو، رجل متجيغ،عمى مدتػػ عاؿ مغ األخبلؽ،كسا أنو  30رجل يبمغ مغ العسخ 
يذغل مشرب كبيخ ججا في إحجػ البشػؾ، يعشي ؟ أنو مغ الخجاؿ السدؤوليغ في الجولة، ىػ أصغخ رجل في 

دية و ذلظ لحكائو الذجيج و ولعو بالجراسة السذكل لع يكسغ ىشا، ىحا الخجل مشربو في كافة الجسيػرية التػن
مغ الخيف و أنا مغ السجيشة، لكشو تخبى و درس في أكبخ السجف و لكغ لع يجعمو يغتخ أو يشدى أىمو، أحبشي 
يشػؼ  و أحببتو بكل جػارحي، كانت عبلقتشا مشتيى االحتخاـ و الحب و العفة و لكغ عشجما أخبخ أىمو أنو

خصبة فتاة لكشيا مغ مجيشة بعيجة عشيع ندبيا ) كبل السشصقتيغ في الجشػب التػندي يعشي نفذ العادات تقخيبا( 
وافقت كل العائمة إال األب رفس و بذجة و أراد إجباره أال يتدوج إال مغ بشت عسو و لكغ و ال واحجة مغ 

تكافؤ و بشات عسو وال واحجة مشيغ تحرمت بشات عسو يسكغ أف تكػف زوجة لو ألف مغ الذخوط الدواج ال
عمى الثانػية بيشسا أنا جامعية سبب رفس والجه غيخ مقشع بالسخة ىشاؾ مغ نرحشي بأف أجبخه عمى الدواج 
حتى مغ دوف مػافقة والجه، لكشي إندانة أخاؼ هللا و ال أريج قصع صمة الخحع أو أجخ الخجل الحؼ أحببتو إلى 

و صخفػ عميو عشجما كاف يجرس في أكبخ جامعة في الجسيػرية و التي تدتحق أمػاؿ  العقػؽ، ألف والجاه ربػه
كثيخة في حيغ أنيع عائمة بديصة و مػفػرة العجد. أنا أخبختو إف كاف رفس والجه مقشع كشت اندحبت و 
فة و الدبب السقشع كأف يكػف سبب أخبلقي أو شيء مغ ىحا القبيل مع العمع يا سيجؼ أف عائمتي عائمة مثق

كل أفخادىا جامعيغ، عائمة متجيشة و ججؼ الحؼ رباني و الحؼ أعير في بيتو اآلف ىػ كبيخ األئسة في 
السجيشة التي أقصشيا و لكغ ما العسل احتخت وهللا العطيع، إلى حج اآلف أنا صبػرة و قخرت أف انتطخ حتى 

سخ الدىػر و كثيخ مغ الخصاب يأتػف سشػات و لكغ يا سيجؼ أنا فتاة في ع 10تأتي السػافقة و لػ انتطخت 
  .مشدلشا و كل يـػ يسخ يشقز مغ عسخؼ كفتاة، أخاؼ يأتي يـػ أكػف عانذ و ال أجج مغ يتدوجشي
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أرجػؾ يا سيجؼ مج لي يج العػف و انرحشي أوشكت أف أصاب بالعسى مغ كثخ البكاء كل الحؼ يعخفػني 
أرجػؾ يا سيجؼ انرحشي شكخا و آسفة اف كانت رسالتي  أرادو أف يدافخوا ألباه ليقشعػه و لكشي أرفس بذجة

 شػيمة بعس الذيء. 

 الجػاب: 
أنا ال أسمع ابتجاء بالفكخة التي تديصخ عمى بعس الذباف والذابات ) إف لع أتدوج فبلنا أو فبلنة فمغ أتدوج 

 والذاعخ يقػؿ: أبجا.....! أو ال أترػر نفدي أرتبط بفبلف أو فبلنة...إلى غيخ ذلظ مغ األوىاـ....( 
 وجاوزه إلى ماتدتصيع                   إذا لع تدتصع شيئا فجعو 

فبل تزعي أماـ مدتقبمظ االجتساعي سجا مغ األوىاـ، والتخيبلت...وواجيي الػاقع بػاقعية، ولعل هللا يخزقظ 
 مثمو بل خيخا مشو. 

 

عج عغ هللا عد وجل ماذا ت: أشعخ أنشي اب 035الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 أفعل ؟

 دؤاؿ: ال
وكشت كل يـػ آخح مغ الرشجوؽ مبمغ مغ الساؿ و  3أوال: أنا كشت أعسل في محل لػالجؼ وكاف معو شخكاء 

 قج تعػدت عمى ذالظ إلى أف بيع السحل فصمبت مغ الجسيع مدامحتي دوف ذكخ الدبب فدامحػني. 
عد وجل وتكثخ السعاصي لجرجة تخكي لمربلة بيغ فتخة وأخخػ  ثانيا: إنشي اآلف أشعخ إنشي ابتعج عغ هللا

 وأتبع األىػاه والشداء..... وأحتاج إلى الحل لعمي اتػب عمى يجيظ السباركتيغ. 

 الجػاب: 
الحل بيجؾ وىػ أف تقػؼ إرادتظ وُتَصمق ىػاؾ. والـد صحبة خيخة تعيشظ عمى ذلظ.ولغ تجج عشج أحج حبل إف 

 لع تججه في نفدظ. 

 

 

 



   الفصل الثاىي : ىصائحالباب الثالث عغز :  
842 

: أحبو وأبحث عغ حل مغ غيخ أف يكدخ  036الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 قمب أحجنا أرجػؾ إنرحشي ماذا أفعل ؟

 دؤاؿ: ال
أنا فتاة في الخامدة والعذخيغ كشت متجيشة ججا ومغ عائمة متجيشة و محافطة ذىبت لمعير في أمخيكا عشجما 

الجامعة ىشا في أمخيكا ولع أكغ أكمع أحج وبقيت تمظ الفتاة البخيئة أنييت الجراسة الثانػية في دمذق ودخمت 
ولكغ إلى متى مع كل اإلغخاءات بقيت محافطة عمى نفدي إال أف إيساني أصبح ضعيفا وقمبي قاسيا كشت 
اشعخ بالسمل أحيانا وكشت أعخؼ فتيات عخبيات وكشت أشكػ ليغ مممي فأعصشي إحجاىع مػقع تذات أؼ 

عخب وكشت أدخل السػقع لمتدمية وال أعصي أؼ معمػمات صحيحة بعج ذلظ وقعت في حب  التحجث مع ناس
شاب مرخؼ أعصتو إيسمي ورقع مػبايمي وكل شيء عشي أحبو ججا وأثق بو وىػ أيزا يحبشي أكثخ مسا أحبو 

ىشاؾ مغ ىػ يعير في الخميج اآلف يعسل ىشاؾ أكمسو ويكمسشي في اليـػ مخات عجيجة وأنا اآلف في مذكمة إف 
يتقجـ لخصبتي فساذا عمي أف أفعل وهللا إني تائية وإف أخبخت أىمي حتسا سيخفزػف السػضػع لكشي أحبو 

 وأبحث عغ حل مغ غيخ أف يكدخ قمب أحجنا أرجػؾ إنرحشي ماذا أفعل ؟

 الجػاب: 
أؼ في اختياره إف الجيغ يأمخؾ بأف تجخمي البيػت مغ أبػابيا وأف تشتطخؼ الخاشب السشاسب الحؼ يذاركظ الخ 

أىمػؾ الحيغ ىع أحخص عمى مرمحتظ مغ حخصظ أنت عمييا ، أما ما صار عمى ألدشة الذباب والذابات 
اليـػ مغ ) أحببتو وأحبشي وأحببتيا وأحبتشي ( فسا ىػ وهللا إال ندوات عابخة ، ال تؤسذ بيتا ، وال تبشي أسخة ، 

وردية ، كثيخة التقمب ، سخيعة الدواؿ...الحياة واقع وال تحقق مدتقببل....إنسا ىي خياالت وىسية وأحبلـ 
 فمتػاجو بػاقع وليذ بأوىاـ.
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: لي أخ ممتـد لكشو يبحث مغ خبلؿ  037الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 األنتخنيت عغ السػاقع اإلباحية ماذا أفعل معو ؟

 دؤاؿ: ال
سشة تخؾ الجراسة مغ الرف الدابع و يعسل  21ؼ أخ عسخه أنا فتاة مغ الستابعات لجروسظ و محاضخاتظ، لج

اآلف خياط، و دخمو جيج بحسج هللا، و محافع عمى الربلة، ممتـد إلى حج ما، نذأنا الحسج هلل ببيئة ممتدمة 
متجيشة لكغ السذكمة أف والجيشا انفربل مشح كشا في الدشػات األولى و تخبيشا في أحزاف عستي و ججتي حتى 

عغ البيت )ادعُ  هللا لو باليجاية ( لع يقرخوا معشا في شيء لكشيع ال يحدشػف التعامل معشا أبي غائب 
 كذباب...ال يػجج شيء باإلقشاع، حياتشا أوامخ و نػاىي فقط القرة و باخترار: 

مشح  أنا أستخجـ االنتخنت كثيخا بحكع دراستي )معيج كسبيػتخ ( و أخي ال يعخؼ فيو إال القميل و السذكمة أنشي
أسابيع قميمة و أنا أفتحو فػجئت بأف أخي يفتح مػاقع إباحية و ذلظ كل يـػ إما قبل ذىابو إلى العسل أو في 
الميل.. بالسشاسبة عبلقتي أنا و أخي حسيسة ججًا، وأحبو و يحبشي و ىػ يكبخني بدشة واحجة و بيششا تػافق 

كيف أفتح معو السػضػع.. سسعت درسظ في شخح كبيخ، و أكمسو كثيخا..لكغ بيحا السػضػع بالحات ال أعخؼ 
اآلية ) و مغ يتق هللا يجعل لو مخخجا ( فخصيتيا عمى لػحة ووضعتيا عمى الججار في غخفتو، لكغ دوف 
فائجة، إما تأثخ بأحج رفاؽ الدػء أو أف الذيصاف استػلى عميو ؟ أرشجني ماذا أفعل ؟ فأحذ بكػني أختو 

 ضعو ؟ الػحيجة مدؤولة عشو و يؤلسشي و 

 الجػاب:
أرػ ابتجاء أف تزعي لئلنتخنت كمسة سخ بحيث ال يدتصيع أخػؾ فتحيا ولغ يدتصيع ولػ استعاف بأصجقائو، 
فإما أف يدكت عغ ىحا وتكػنيغ قج قست بسا عميظ مغ عجـ تدييل السيسة لو، أو أنو سيحاوؿ المف والجوراف 

االنتخنت وىشا يعصيظ الفخصة السػاتية لتححيخه  مغ حػلظ وسؤالظ عغ شخيقة فتحيا بحجج حبو لبلستفادة مغ
 مغ اإلنتخنت ومسا فييا مغ مػاقع ال تخضي هللا، وتكسميغ السذػار بحكستظ.
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: أرجػ الشرحية لي عبلقة مع شاب بشيت  038الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 لظ ماذا أفعل ؟كغ أىمو يخفزػف ذعمى الحب مغ خبلؿ العسل وىػ يخيج الدواج بي ل

 دؤاؿ: ال
في الػاقع أشعخ أنو مغ الزخورؼ أف أتكمع في مذكمتي نطخا ألنيا تتعجػ كػنيا مذكمة شخرية, و بدبب 
األلع الحؼ تخكتو في نفدي. أنا فتاة, الحسج هلل الحؼ مشحشي الكثيخ, عمى الرعيج الذخري أكخمشي بالجيغ و 

و االجتساعي مغ ناحية وضعي في السجتسع ) عسمي متسيد األخبلؽ و الجساؿ و التحريل العمسي العالي 
في شخكة مخمػقة( و ناحية أىمي أخبلقيا و ديشيا و اجتساعيا مغ كبل شخفي األـ و األب و كبل العائمتيغ. مشح 
عاـ تقخيبا ضيخت فجأة بيشي و بيغ زميمي في العسل مذاعخ الحب فعخض عمي الدواج فػرا و بجورؼ شبعا 

شعخ بدعادة قرػػ نتيجة ىحا االرتباط كػنشا نتفق و نشدجع إلى درجة كبيخة في كثيخ مغ  وافقت و كبلنا
الشػاحي فكخيا و اجتساعيا و حتى في العسل و شبيعة االندجاـ الخوحي بيششا و حتى أف كبلنا كاف فخػرا 

ا, مدتقل بشفدو بارتباشو باآلخخ. أىمو سػريػف مقيسػف في الدعػدية و ىػ قخر العػدة لػششو و العسل ىش
ماديا, بسجخد أف شخح عمييع فكخة الدواج بي ثاروا عميو و رفزػا رفزا شجيجا لحجج سخيفة مثل أني دمذقية 
و ىع مغ مجيشة أخخػ ! و يخيجونو أف يتدوج مغ نفذ مجيشتو عمسا أف أختو تدوجت لخجل مغ غيخ محافطة, 

تيارىع بل اختياره !!! حيغ أصخ جاءت والجتو و أسباب أخخػ كػني أكبخه بأقل مغ سشة و أني لدت مغ اخ
إلى سػريا كسا تفعل كل عاـ , سألت عشي الجيخاف و حتى أنيا ذىبت لمسختار و سألتو عغ أفخاد عائمتي 
بالتفريل ) أعسامي و و .....(و كل ما سسعتو يجعػ لمفخخ . أتت لديارتشا و ليتيا لع تأت ! كاف واضحا 

حاولة مشيا لتجج أؼ سبب تقشع ولجىا فيو لخفزي و ترخفت معي بصخيقة جارحة, أنيا لع تأت راغبة و إنسا م
و و لكغ قابمتيا بالمصف و عادت لتخبخه أنيا لع تجج بي أؼ عيب و لكشيا ال تخيجني و انتيى و ىجدوه 
بدبلح الغزب و الخضا إذا تدوجشي , عمسا أف مػضػع زواجشا عخؼ عشج الجسيع في العسل و لؤلسف 

ثخثخة عمسػا أنيا جاءت و رفزتشي. في الػاقع شعخت بجخح و ألع كبيخيغ أماـ زمبلئي في العسل و بدبب ال
أماـ أىمي الصيبيغ و أماـ نفدي. لكششا لع ندتصع أف نفتخؽ بدبب التعمق الذجيج بيششا و العسل اليػمي و 

يخؼ ميسا فعمػا و لغ يخضخ رغبتشا بيحا االرتباط و حاوؿ معيع ثانية و كاف دائسا يعجني أنو لغ يتدوج غ
لطمسيع , و لكغ مريبتي أنو فجأة أصابشي براعقة مشح أسابيع حيغ أخبخني أنو بالخغع مغ حبو الذجيج لي 
لع يعج يخيج االرتباط بي ألف ىشاؾ ما ىػ أكبخ:أف والجتي مغ شائفة أخخػ !!!!!!!!! نصق بكمسات جارحة 

 جة أوالده مغ تمظ الصائفة ألنو يخذى عمييع!!!! ججا تسذ عقيجتيا و أنو ال يشاسبو أف تكػف ج
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و أصبح يعصيشي أمثمة عغ أناس مشحميغ يشتسػف لتمظ الصائفة و أف الرفة الدائجة تعع عمى الجسيع. تسالكت 
نفدي و ناقذتو أف الجيغ اإلسبلمي يخفس ىحه الفتغ و التعرب, و أف السدمع الحقيقي ىػ الستسدظ بالقخآف 

يذ قػال بغس الشطخ عغ اسع ممتو أو شائفتو, أتيت لو بذػاىج مغ القخآف الكخيع, و أف و الدشة مشيجا و ل
اإلسبلـ ديغ واحج و أف ما يفعمو مخفػض ديشيا و أخبلقيا و سمػكيا. كمستو كثيخا عغ والجتي ألنيا إندانة تقية 

اتجاه مخالف لمقخآف و  ججا و الكل يتحجث عغ ديشيا و يذيج بأخبلقيا و تخبيتيا لشا عمسا أف ليذ ليا أؼ
الدشة , و ىي مدمسة حقيقية و بخيئة مغ كل ما ندب مغ اتيامات لسجسػعة مغ األشخاص ,ىي التي 
أنذأتشي نذأة ديشية حقيقية و عمستشي القخآف قبل أف أعخؼ القخاءة , ربتشي بأحدغ خمق و ديغ , عمستشي أف 

سػلو , و غخست في نفدي بحور اإلسبلـ الحقيقي.و السدمع ال يطمع و ال يعتجؼ , عمستشي أف أحب هللا و ر 
لكغ عبثا بل كاف يرعقشي بإجاباتو التي ال تحتسل ! أنا مرجومة و متألسة أشج األلع , ال أصجؽ أف شخرا 
بصيب نفدو و قمبو و معخفتي بذخرو يفعل ىحا , و يطمسشي و يدبب لي األلع القاتل , بل و يطمع نفدو و 

رخفات و القشاعات الجاىمية التي يجب عمى إنداف واعي و متعمع مثمو أف يخفس حتى يطمع اإلسبلـ بيحه الت
مجخد التفكيخ بيا. أىكحا ىػ مدمع !؟ يطمع اآلخخيغ و يفتخؼ باتياميع !ال يحافع عبل األمانة ! يتخؾ فتاة 

رخؼ, ال وعجىا و تعمقت بو كثيخا دوف أؼ شعػر بالخصأ و بجوف أؼ مبخر مقشع ! لع أعج أدرؼ كيف أت
أستصيع التعامل معو في العسل و الزخورة تقتزي ذلظ ,و ال أرغب بتخؾ عسمي بعج ما حققتو مغ نجاح, و 
ال أستصيع ندياف ما حجث , الرجمة شجيجة عمى نفدي , و الدبب الحؼ تخكشي مغ أجمو بعج أف صبخت 

خز عديد ميسا كاف الحاؿ ,عمسا عمى ضمع أىمو و إزعاجيع لي ! تعمقي بو يؤلسشي و اإلنداف يتألع لفخاؽ ش
أنو حتى اآلف يدأؿ عشي و ييتع لذؤؤني !. ال أدرؼ كيف أنقحه مغ أوىامو أو ماذا أقػؿ لو ,و كل مغ حػلو 
خصأ , أدعػ لو باليجاية كل يـػ ألني أخذى عميو مغ وزر ما فعل, احتدبت هلل عد و جل, و لكغ ألسي 

حتى أني لع أعج قادرة عمى االبتداـ. أرجػ مغ فزيمتكع عجـ كبيخ و تخشقشي الجمػع و التفكيخ بسا حجث 
شخح السذكمة عمى السػقع نطخا لحداسية وضعي و إرسػػاؿ كمساتكع عمى البخيج االلكتخوني الخاص بي. مع 

 شكخؼ و الجعاء لكع بالخيخ و التػفيق .

 الجػاب: 
بيغ الجشديغ في العسل والجراسة  ىحه مذكمة بل مأساة تتكخر في حياتشا االجتساعية يـػ عع االختبلط

وغيخىسا ...وفتح الذباف والذابات قمػبيع دوف تبرخ، وأشمقػا لعػاشفيع العشاف دوف وضػابط ...وفي غسخة 
 .ىحه الشذػة ) الصائذة ( تجاوزوا أىميع
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فيع واليخفى ماعشج األىل مغ تجارب صقمتيا الدشػف، وحكسة عمستيا التجارب واألياـ ... وجعمػا مغ عػاش
خفاتيع ...فكانت الشكدات التي يشتابيا السج والجدر، بل يشتابيا أحيانا التقمب لتربح كخىا، مرجر تر

...الحب الحقيقي بيغ الجشديغ ىػ الحؼ يعقب الدواج وليذ الحؼ يدبقو ...برخاحة: إنظ بجأت السخيخة
حة السؤلسة وتدتعجيغ لجػلة بجايات خاشئة وحرجت مشيا نتائج محبصة ...فساعميظ إال أف تصػؼ تمظ الرف

ججيجة تجخميغ فييا البيػت مغ أبػابيا، مدتشيخة بآراء األىل، عاممة بتػجيييع ...لقج أشمت في الخد ألف 
 السذكمة عامة كسا ذكخت بجاية .

 

: أنا فتاة جامعية تعخفت عمى شاب  039الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 و يحبشي وأحبو لكغ مشغرات مغ األىل أرجػ الشريحة مشكع ؟بالجامعة وأريج االرتباط ب

 دؤاؿ: ال
أنا شالبة في كمية الرحافة جامعة دمذق واعسل صحفية في أحج السػاقع اإللكتخونية تعخفت مشح سشتيغ عمى 
 شاب جيج الخمق حدغ الديخة متجيغ يخاؼ هللا أحببشا بعزشا بسا يخضي هللا وقخرنا أف يتػج ىحا الحب ليبشي
أسخة سميسة تقبل أىمي األمخ وفتحػا لي حخية االختيار ووثقػا باختيارؼ لكغ ألىمو كاف حجيث أخخ فقجوا 
عارضػا األمخ بدبب ميشتي واعتبخوا أني قج أخالط الخجاؿ واخخج عغ السألػؼ وثانيا ألنشا لع نتبع الخصبة 

لجه ولع يبق لمعائمة كبيخ يقػدىا وبجؤوا التقميجية لكشيع في الشياية رضخػا لؤلمخ لكغ بعج خصبتشا تػفي وا
إخػتو يطيخوف قمة واجبيع اتجاىو واتجاىي فقج أحذ أىمي أنيع ال يخغبػف بي ويعاممػنشي عمى أني غخيبة 
غيخ أنيع ال يػدونشي وأىمي غيخ أنشي صخت أسسع تعميقات مغ والجؼ حػؿ تقريخىع االجتساعي وأصبح 

مغ جية وأخاؼ لـػ أىمي ونطخاتيع لي عمى قمة ذوؽ أىمو معي الػسػاس يأكل راسي لكي أتخكو أحبو 
إحداسيع لي بأنشا لع أحدغ االختيار مغ جية أخخػ واآلف تعدخت أمػره السادية ججا حيث أنو ساىع في 
زيجات إخػتو جسيعا في الػقت الحؼ لع يداعجه أحج إلى اآلف ولػ معشػيا وقج أعصاه والجؼ فخصة ثبلث 

 .بعج خصبة سشتيغ أرجػ مشظ الشريحة وآسفة لئلشالة شيػر لششيي األمخ 
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 الجػاب: 
الدواج دوف مذػرة األىل أوال، واالنقياد العاشفي الجامح وراء مايدسى بالحب ثانيا، سبب لشكبات ونكدات 
كالتي تحكخيغ...والسثل يقػؿ ) حبظ الذيء يعسي ويرع (. عميظ استذارة أىل الخأؼ في أسختظ الحاضخيغ 

 السذكمة، والعارفيغ تفاصيميا...ثع ترخفي حدب مذػرتيع.  معظ في

 

: أريج مشظ تػجيو نريحة لي ألنشي أعاني  040الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 جة مذكبلت عمى السدتػى اإليسانيمغ ع

 دؤاؿ: ال
ح وقت شػيل رغع أني أريج مشظ تػجيو نريحة لي ألنشي أعاني مغ عجة مذكبلت عمى السدتػػ اإليساني ومش

. 3. عجـ قخاءة قخآف 2صباحًا  7. صبلة الفجخ يػميًا الداعة 1كشت مغ السمتدميغ ججًا والتقريخ يتسثل في 
 إشبلؽ البرخ بذكل كبيخ أرجػ الشريحة ؟.

 الجػاب: 
كل ذلظ مفتاحو عشجؾ، وليذ عشج أحج، ألف ذلظ يحتاج إلى إرادة وأنت صاحبيا...فإشبلؽ برخؾ يحتاج 

ى إرادة وأنت تفعل... وكفو يحتاج إلى إرادة وأنت التفعل فمساذا...؟ ألنظ ربصت إرادتظ بيػاؾ وما تحب، إل
 واألولى أف تخبصيا بسا يخيج هللا مشظ، ويخضيو عشظ. 
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: ما الدبيل والشريحة ليحه السذكمة :  041الفتػى  -نرائح  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 عمى صبلة الفجخ ؟لجي مذكمو في االستيقاظ 

 دؤاؿ: ال
ما الدبيل والشريحة ليحه السذكمة: لجؼ مذكمو في االستيقاظ عمى صبلة الفجخ وأريج حبل لكي استيقع 

 واذىب إلى السدجج واصمي صبلة الفجخ جساعة ؟ . 

 الجػاب: 
يء... الحؼ إف كشت تعتقج أف عشجؼ حبػب تعالج ذلظ أ و أورادا تقخؤىا فتدتيقع مغ تمقاء نفدظ فأنت مخص

عشجؼ أف أسألظ ىل فاتتظ امتحانات بدبب الشـػ ....؟ وىل فاتتظ رحمة مستعة بدبب ذلظ ...؟ وىل فاتتظ 
 شائخة لخحمة ميسة ...؟اعخؼ الجػاب واعسل بو . 

 

: ىل ىشالظ ما يعخقل مديخة الدواج ما  042الفتػى  -نرائح  –مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 ع أرجػ الشريحة؟حذ أو سػء الصاليدسى بالش

 دؤاؿ: ال
أشيخ، نعاني كبلنا مشح ارتباششا )الخصبة( حالة  10سشة تدوجت فتاة مدمسة مشح  34أنا شاب مدمع عسخؼ 

مغ عجـ التػفيق وتعّدخ األمػر حتى في أصغخ تفاصيل الحياة وبرػرة عامة ما يسكغ تدسيتو تجاوزًا 
أف كميشا يحب اآلخخ ويخيج االستسخار في ىحا الدواج، "نحذ". أو سػء شالع أو تعكيذ وعجـ تػافق. عمسًا ب

ولكغ نطخًا لتكخار واستسخار ما سبق ذكخه قخرنا أف ندأؿ أىل الحكخ ألنشا ال نعمع ما يجخؼ معشا، وأجمشا كل 
خصصشا السدتقبمية بسا فييا اإلنجاب حتى يػفقشا هللا عد وجل إلى جػاب حاسع يدتقخ في نفديشا ويصسئغ لو 

 عًا. قمبيشا م
والدؤاؿ: ىل ما نحغ فيو نػع مغ التصيخ أو وسػسة مغ الذيصاف؟ أـ أنو ورد ضسغ مخاجع الذخيعة 
اإلسبلمية ما يثبت ضششا ؟ وبالتالي ىل ىشاؾ عبلج لع نحغ فيو أـ ال؟ وفي حاؿ الجػاب بالشفي، ىل يكػف 

الحكع الذخعي إف وجج أو بخأيكع الحل الػحيج إلزالة " التعكيذ" ىػ الصبلؽ؟ نخجػ مغ فزيمتكع مػافاتشا ب
 الذخري، مع ذكخ ما أمكغ مغ األدلة الذخعية.
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 الجػاب: 
ابحثػا عغ الحل في أنفدكع، وكيف يسكغ لمعقل أف يقبل أف زوجيغ كل مشيسا يجعي حب اآلخخ وبيشيسا 
نقاط  مذاكدات وعجـ تػافق إنيا معادلة صعبة...لػ كاف كل مشكسا يحب اآلخخ الستبعجتسا مغ حياتكسا

الخبلؼ وتفاىستع عمى باقي األمػر.ال يػجج قػة خارجية تفخقكع السذكمة مغ أنفدكع فانتبيػا وال يػجج في 
اإلسبلـ شيء اسسو نحذ أو سػء شالع أبجا. إنسا الحقيقة أف كبل مشكع يخيج أف يقػد اآلخخ، بجال مغ أف 

 تديخا معا يجا بيج.

 

تعامل مع أخػتي : أرجػ الشريحة كيف أ 043ػى الفت -نرائح  –مدائل متفخقة  –الفتاوى 
 ؟في سغ السخاىقة

 دؤاؿ: ال
سشة أدرس في الجامعة ممتدمة بذخع هللا بإذف هللا والحسج  20الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو أنا فتاة عسخؼ 
ليع وإذا رأيت سشة وىسا ممتدميغ والحسج هلل ولكغ الفتغ حػ  15و  17هلل لي أخػيغ في مقتبل شبابيع أعسارىع 

أحجىع عمى ما يغزب هللا مثل سساع األغاني مثبًل أقع في حيخة إف وجيتو ونرحتو وغزبت هلل شعخ 
بزيق وأخاؼ أف أنّفخ وإف تجاوزت وقعت في تأنيب الزسيخ؟ فيل يكفي في ىحه الحالة أف أكتفي بتغييخ 

 السشكخ بقمبي؟؟ آسفة عمى اإلشالة.. أرجػ الشريحة.

 الجػاب:
 بيغ الفيشة واألخخػ بالحكسة والسػعطة الحدشة وتألفي قمبيع دائسًا بالكمسة الصيبة.انرحي 
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: أرجػ الشريحة ماذا أفعل مع أصجقائي  044الفتػى  -نرائح  –مدائل متفخقة  –الفتاوى 
  عمي بالتػبة واالصصبلح معو ؟بعج أف مغ هللا

 دؤاؿ: ال
الكثيخ مغ األصجقاء مغ كبل الجشديغ ولع أكغ ممتدما  مغ عسخؼ ادرس اليشجسة ولجؼ 23أنا شاب في اؿ

بالربلة أو متجيشًا ولكششي مؤخخا بجأت بحسمة لتغييخ الحات وبجأت بالسػاضبة عمى الربلة وتخكت التجخيغ 
 وأحاوؿ أف أتعمع عغ اإلسبلـ قجر السدتصاع قبل العػدة إلى الجامعة ولكششي أواجو السذكبلت التالية: 

مغ عسخؼ وأنا متعمق بيحه العادة ججًا ولكششي رأيت عمى االنتخنت فتػػ  15األغاني مشح اؿأنا استسع إلى 
بتحخيسيا وأف الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص كاف يدّج أذنيو عشج سساع أؼ أنػاع العدؼ أو ما يذابو السػسيقى في عرخنا. 

مظ مغ أغاني ولكششي تخددت فبجأت اشعخ بتأنيب الزسيخ عشج سساع األغاني وقخرت أف اححؼ كل ما ام
وخفت أف التدامي بالجيغ يأتي في عجالة وخفت مغ أنشي إذا التدمت بدخعة كبيخة قج أعػد )وبدخعة كبيخة 

 أيزا( إلى شخريتي القجيسة وعاداتي الديئة.
بعج صحػة الزسيخ بجأت أرػ العيػب الزخسة في حياتي الدابقة.. في حجيثي مع الشاس, في عبلقاتي 

عية مع أصجقائي وحتى أىمي. فكل أحاديث الذباب في عسخؼ)وحتى أىمي في بعس األحياف( غيخ االجتسا
مفيجة.. فكيف أتجشب السذاركة في ذنػب فخضتيا عمي شخريتي القجيسة وبشفذ الػقت إال أبجو بسطيخ 

 الػاعع أو الستعالي عمى الشاس حيغ أنبييع أف في ذلظ غيبة لذخز ما أو ما شابو.
ألصجقاء في الجامعة )شباب وبشات( يصمبػف مشي الخخوج معيع لسذاىجة فيمع سيشسائي والحىاب ىشاؾ بعس ا

إلى مقيى لقزاء بعس الػقت. وأنا اآلف أجج الخصأ في اختبلط الذباب والبشات بكل وضػح! فكيف لي أف 
ع بالتصخؼ أو ارفس شمب زمبلئي في الجامعة بجوف أف أبّيغ ليع سببي الحقيقي خػفا مغ أف يتيسشي احجى

حتى بالجشػف! مع العمع أف بعزا مغ أصجقائي مديحيػف سشتاف لكي انيي دراستي في الجامعة وقصع 
 الرمة بيشي وبيشيع قج يكػف محخجا لي عمى الرعيج االجتساعي.

أحيانا قج اجمذ في مكاف ما فيطيخ شخز ليدب بالجيغ. فسا ىػ واجبي كسدمع.. ىل أقػؿ )استغفخ هللا 
نيابة عغ ذاؾ الذخز؟ أـ أقـػ واححره ولكغ ىحا قج يدبب عخاكا أو مذكمة ما الف الشاس في زمانشا العطيع( 

 ىحا ال يتقبمػف نرح احج حيغ يكػنػف مخصئيغ وخاصة في أمػر الجيغ.
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بعس مغ الحيغ اعخفيع ال يؤمغ باهلل أبجًا ولع يكغ لجؼ مانع تجاه ذلظ عمى مبجأ)كل شخز حخ بشفدو( 
وبعج تػبتي بجأت اندعج مغ تفكيخىع ىحا , بل أنشي أريج أف أىّدىع في بعس األحياف لكي أوقطيع ولكغ اآلف 

عغ ضبلليع ىحا. فسا الحؼ يجب أف افعمو تجاىيع. ىل أقرييع خارج حياتي أـ أحاوؿ أبقائيع حػلي عميع 
 يججوف في صحػتي مثاال عغ الذاب الزاّؿ الحؼ وجج شخيق عػدتو.

مغ كثخت فيو الفتغ والحنػب والسعاصي.. وأنا أحاوؿ جاىجا إال أكػف متعمقا في دنياؼ أنا اعمع أف ىحا ز 
فأندى آخختي. ولكغ ىحه حياتشا السعاصخة وأنا تأخخت كثيخًا في صحػتي ولكششي أرجػ مغ هللا ىجايتي وتثبيت 

 قمبي.

 الجػاب: 
عانة بو وذكخه هلالج لج فإذا رجع العبج إلى هللا نادػ أواًل أىشئظ بالتػبة وأسأؿ هللا تعالى أف يثبتظ عمييا بكثخة االست
 .مشاد في الدساوات واألرض أف ىشئػا فبلنًا فقج اصصمح مع هللا 

 .ثانيًا ال شظ انظ ستػاجو متاعب ولكغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ شػبى لمغخباء وىحا ما سيخفف عشظ إف شاء هللا 
وسيعػضظ هللا خيخًا حاوؿ أف تدتبجليا بدساع القخآف الكخيع واألناشيج ال بج مغ تخؾ االستساع إلى األغاني 

اليادفة وسيعػضظ هللا مغ حبلوة في قمبظ تشدى بيا لحة االستساع إلى الغشاء ولكغ ال بج مغ أف تربخ حيشًا 
 .ليستحغ هللا صجقظ

بسا التدمت بو أما الجعػة أنرحظ اآلف بالجعػة الرامتة حتى يخػ أىمظ مغ أخبلقظ ما يجفعيع إلى االلتداـ 
 .السباشخة فتعدخ اآلف 

 .ال يجػز أف تخخج معيع إلى معرية فإف استصعت أف تقػؿ ليع ىحا ال يخضي هللا فافعل وإال فاعتحر 
ال بج. مغ إنكار السشكخ باليج إف استصعت وإال فبالمداف وأخيخًا في القمب والحالة تفخض عميظ خيارًا مغ ثبلث 

 الة التي ذكخت ال تدتصيع إال أف تشكخ بقبمظ لئبل يرجر عغ إنكارؾ مشكخ أشجوأضغ أنظ في الح
تحكخ دائسًا أنظ كشت مثل ىؤالء وقج مغ هللا عميظ باليجاية فحاوؿ نرحيع بحكسة وىجوء ما استصعت وإال 

 .فادع ليع باليجاية 
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أنشي مراب  عل: أرجػ الشريحة ماذا أف 045الفتػى  -نرائح  –مدائل متفخقة  –الفتاوى 
 بالعجب بالصاعات؟

 دؤاؿ: ال
الحسج هلل وهلل الحسج ربي مغ عمي بالتػبة بعج فتخة شػيمة مغ السعاصي واآلف وبعج أف التدمت بسا اندلو هللا 
عميشا أصبح لجؼ الخػؼ مغ العجب بالصاعات الخجاء دلػني عمى الحل لمتخمز مغ ىحا الذعػر فسغ خبلؿ 

 لمعبج . ما قخأت أف ىحا الذعػر ميمظ

 الجػاب: 
  استحزاُر خصخه ، واستذعار أنو مسا يتمف ديغ العبج، ويحبُط عسمو . -1
معخفة قجر الشفذ وأنيا داعيٌة إلى كل شخ، وأف ما بيا مغ خيخ وفزل فإنسا ىػ محُس مشة هللا  -2
َحٍج َأَبًجا َوَلِكغَّ َّللاََّ ُيَدكِّي َمْغ َيَذاُء َوَّللاَُّ َسِسيٌع َوَلْػاَل َفْزُل َّللاَِّ َعَمْيُكْع َوَرْحَسُتُو َما َزَكى ِمْشُكْع ِمْغ أَ  عمييا:
 {21}الشػر: َعِميعٌ 
الشطُخ في سيخ الرالحيغ والسجتيجيغ في عبادة هللا عد وجل حقا ، وكيف كانػا مع شجة اجتيادىع  -3

، إال كالحراِة إلى الجبل العبادة يجسعػف إلى ذلظ الخػؼ مغ أف تحبط أعساليع ، وما نحُغ بالشدبة إلييع في
 . فالتأسي بيع ىػ الػاجُب عمى السدمع الرادؽ

معخفُة أف العجَب سجيُة إبميذ فسغ اترف بو كاف متذبيًا بيحا المعيغ ، فإنو ىػ القائل كسا أخبخ هللا  -4
 أنا خيٌخ مشو خمقتشي مغ نار وخمقتو مغ شيغ . تعالى عشو:

 الستغفار مشيا والححُر مغ أف تكػف سببًا ليبلؾ العبج.مجاومة الشطخ في الحنػب ، ولدـو ا -5
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 الفرل الثالث : أسئمة عامة

: ما حكع أكخاد العخاؽ إذا وقفػا مع  001الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الغداة األمخيكاف ضج شعبيع وأبشاء ديشيع ووششيع في العخاؽ ؟

 دؤاؿ: ال
 .ا وقفػا مع الغداة األمخيكاف ضج شعبيع وأبشاء ديشيع ووششيع في العخاؽ ما حكع أكخاد العخاؽ إذ

 الجػاب: 
أليذ األكخاد مدمسيغ..؟فإف كاف كحلظ فيع تحت أوامخ اإلسبلـ ونػاىيو وأحكامو ,ومغ أبخزىا في ما نحغ في 

مػقف سياسي مرمحي صجده ,الػالء والبخاء. مػاالة السدمسيغ والبخاءة مغ الكافخيغ.وكل مػقف غيخ ذلظ فيػ 
.  ,ليذ مغ هللا في حل وال حـخ

 

: ىل صحيح ال يجػز حسل نعر  002الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 امخأة ميتة إال محارميا ؟

 دؤاؿ: ال
 يقػؿ البعس بأف السخأة السيتة ال يحسل نعذيا إال محارميا أثشاء تذييع الجشازة ؟ فيل ىحا صحيح ؟ .

 : لجػابا
 ليذ صحيحا . 
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 ؟ ل زرع األشجار أماـ السقابخ حخاـ: ى 003الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ىل زرع األشجار أماـ السقابخ حخاـ أو مكخوه ؟ .
 وىل ىى حقا تستز مغ دماء السيت ؟ .

 ميو وسبلمو ؟ وىل فى الشيى أو التحخيع حجيث يرح عغ سيجنا الحبيب صمػات هللا ع
 وىل يجػز كحلظ وضع بعس أغراف الذجخ ؟ .

 الجػاب: 
 ال حخج مغ ذلظ ما لع يكغ ذلظ باعتقاد نفع األشجار والدروع لؤلمػات.وما ذكختو ال يرح. 

 

غ في كل : ىل حذػ السيت بالقص 004الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 فتحة مباح أو غيخ ذلظ ؟

 دؤاؿ: ال
زيمة الذيخ سؤاؿ هللا يخميظ تػفيت ستي مشح أسبػع والسغدمة دحذت ليا قصغ بكل فتحا ليا وبعس ف

السذايخ الشداء قالػا ليا حخاـ وقالػا لمسغدمة الـز فسيا يكػف مفتػح قالت السغدمة ىحا عسمي وأعخؼ أكثخ 
 مشكع سؤاؿ ثاني: وقت يشجفغ السيت الـز يفتح وجيػا تحت التخاب إما ال. 

 جػاب: ال
 حذػ القصغ ليذ شخعيا عشج تغديل السيت، وإف حجث فميذ بسذكمة...وليذ كذف الػجو مغ الدشة. 
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ز بشاء جامع فػؽ محبلت : ىل يجػ  005الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 تجارية ؟

 دؤاؿ: ال
قصعت أرض واريج اف استثسخ قبػًا ليخة سػرية مشح سشيغ وأنا اممظ  1000000لقج نحرت بشاء جامع بقيسة 

 فييا عمى كامل مداحة الجامع باف أحفخ ىحا القبػ األف فيل يجػز اف اقـػ بتعسيخ ىحا الجامع فػؽ القبػ . 

 الجػاب:
 .يجػز 

 

 ىل يجػز دفغ السخأة فػؽ زوجيا ؟:  006الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 فػؽ زوجيا وإذا جاز يكػف ىحا بعج كع سشة مع العمع أنو مجفػف في جبل قاسيػف ؟ .  ىل يجػز دفغ السخأة 

 الجػاب:
 .سشػات كسا يقػؿ أىل الخبخة  5يجػز بذخط مزي 

 

: ما ىػ الدبيل األمثل لسقاشعة  007الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 لبزاعة اإلمخيكية والجنساركية ؟ا

 دؤاؿ: ال
ني بسػضػع السقاشعة لمسشتجات األمخيكية والجنساركية... فاني مغ السؤيجيغ لمفكخة ولكل مداىسة لسج يجا افيج

نحػ نرخة اإلسبلـ وعسمت عمى االشبلع عمى أسساء السشتجات والتعخؼ عمييا حتى ال نقخبيا أنا وزوجي 
 ع الخقع اآللي فسثبل:وحفطت الخقع اآللي لكل دولة مشتجة ولكغ الحطت أف اسع السشتج ال يتفق م
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اإلنتاج األمخيكي يبجأ ب الخقع صفخ عمى سبيل السثاؿ ندكافيو مشتج أمخيكي ولكغ يبجأ بغيخ الرفخ أؼ بغيخ 
 الخقع اآللي ألمخيكا فكيف سأتحقق مغ أصل السشتج ؟.

 الجػاب: 
تغييخ في القخآف وىػ ) لعل تصبيق اإلسبلـ الرحيح في الشفذ والبيت والعسل والجعػة إليو ، والتداـ مشيج ال
 إف هللا ال يغيخ ما بقـػ حتى يغيخوا ما بأنفديع ( ىي أججػ الحمػؿ. وهللا أعمع. 

 

: ىل في قز آذاف السػاشي وقخونيا  008الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 حخمة شخعية ؟

 دؤاؿ: ال
 أنا مغ مخبي الساعد الذامي و سؤالي: 

د و قخونيا ? معطع مخبي الساعد الذامي يقػمػف بقز آذاف الساعد و قخونيا وىي عغ قز آذاف الساع
صغيخه لتجسيميا وزيادة سعخىا. مع العمع بأف كثيخ مغ السخبيغ يقػلػف أنيع سألػا أىل العمع عغ ىحا األمخ و 

( مغ سػرة 119_118أجازوه شخعا , وآخخيغ حخمػه. فيل ىحا األمخ حخاـ أـ حبلؿ شخعا ؟ و ىل اآليات )
 الشداء تشصبق عمى حخمة ىحا العسل ؟.

 الجػاب: 
 ىحا العسل ال يجػز شخعا ألنو تعج عمى خمق هللا. وىػ مغ إيحاء الذيصاف لئلنداف. 
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) : ىل يجػز أخح الفخش مغ الجامع ) 009الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 فخش قجيع (( ووضعو في البيت ؟

 دؤاؿ: ال
جؼ احج أقاربي ترجؽ بفخش ألحج السداجج قبل أربع سشػات وبعج األربع الدشػات غيخ الفخش أىل السدجج ل

وجاء زوج بشتو واخح الفخش القجيع ووضعو في بيت ما رأيكع في ىحه السدألة ىل يجػز لو أف يفخشو في بيتو 
 أو يزعو في احج السداجج ؟.

 الجػاب: 
 بيتو فبل. يجػز تحػيمو إلى مدجج آخخ، أما ل

 

: أنا أتابع درس عمع بعج صبلة الفجخ  010الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 مغ خبلؿ التمفاز ىل أجخ عمى ذلظ ؟

 دؤاؿ: ال
أنا مشح فتخة أقـػ بعج صبلة الفجخ)جساعة والحسج هلل( بستابعة درس عمع ألحج مذايخشا األجبلء في التمفاز 

اجخ حزػر درس عمع مع العمع إنشي مغ قخية ريفية ال تتػفخ فييا دروس العمع أـ وسؤالي ىل يكتب لي 
 اشتغل باألوراد واألذكار والقخآف.

 الجػاب: 
 يكتب لظ أجخ التعمع فثابخ عمى ذلظ إذا كشت تتعمع الجيغ الحق مسغ تتابعو. 
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يسثل بدي امخأة  ف: ىل يجػز لمخجل أ 011الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 بيجؼ التعميع ؟

 دؤاؿ: ال
نحغ في مدجج معسل أحيانا تسثيميات لمتعميع أو لمتدمية أو... لكغ أحيانا يكػف ىشاؾ دور المخأة فيخخج رجل 

 في لباس امخأة فيل ىحا مغ تذبو الخجاؿ بالشداء فيو حخمة. 

 الجػاب: 
 ...أما خارج السدجج فبلحخج إذا كاف العسل ىادفا. اليجػز لكع فعل ذلظ في السدجج ، فالسداجج لع تبغ لحلظ

 

: ىل مجخد كبلـ الفتاة مع الذاب  012الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 النتخنيت )) الذات (( ال يجػز ؟عمى ا

 دؤاؿ: ال
لتعخؼ عمي ولع مغ العسخ أتعامل مع االنتخنت مغ فتخة وجيدة والكثيخ مغ الذباب يصمب ا 27أنا فتاة في 

أكغ أتكمع مع أحج، اآلف ىشالظ شخز تعخفت عميو صجفة وأتكمع معو اآلف )كتابة فقط( وضسغ حجود األدب 
ونشاقر أحيانا بعس األمػر ونحفع سػيا القخآف بأف يكتب كل مشا سػرة مغ القخآف ويخسميا لؤلخخ لتشقيحيا 

نيت ال يجػز حتى واف كاف كبلـ ضسغ حجود كل يـػ سؤالي ىل مجخد كبلـ الفتاة مع الذاب عمى االنتخ 
 األدب وما ىي حجود ىحا األمخ وضػابصو ؟.

 الجػاب: 
لساذا ال يكػف مغ تحاكخيشو القخآف امخأة مثمظ...؟ أليذ ذلظ أبخأ لمحمة وأقخب لمصبيعة والسألػؼ...؟ مغ ىحا 

.وإف خفيت عميظ أوؿ األمخ الدؤاؿ أريج أف أبيغ لظ أف اختيارؾ الحكخ مبشي عمى دوافع أخخػ ال تخفى.
فدتطيخ وستججيغ نفدظ مدتقببل وبالتجريج تتخكيغ محاكخة القخآف لتحقيق الجافع الحقيقي مغ وراء ىحا المقاء، 
بذكل أو بآخخ، اعحريشي لرخاحتي فيحه السػضػعات ال تقبل السػاربة...وأحب أف تعمسي أف كل تػاصل بيغ 

 لظ ىػ اتراؿ محـخ ميسا كاف شكمو أو وسيمتو. الجشديغ دوف سبب شخعي واجتساعي يبخر ذ
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: ىل الذات محـخ إذا كاف يدتخجـ  013الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 س واإلسبلـ ؟في نرح الشا

 دؤاؿ: ال
 ىل الذات محـخ إذا كاف يدتخجـ في نرح الشاس واإلسبلـ ؟ . 

 الجػاب: 
 إف لع يكغ مع الجشذ اآلخخ فبل حخج . 

 

ابقات التمفديػنية حبلؿ أـ : السد 014الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 حخاـ؟

 الدؤاؿ:
الدبلـ عميكع لجؼ سؤاؿ عغ السدابقات التمفديػنية التي تصمب مشظ االتراؿ أو إرساؿ رسالة لبلشتخاؾ فييا 

 اـ أـ حبلؿ؟.وتكػف كمفة السكالسة أعمى ىل االشتخاؾ في مثل ىحا السدابقات حخ 

 الجػاب: 
 حخاـ ألنو يانريب ولكغ بغبلؼ مدابقة فالسدابقة غيخ مقرػدة وإنسا جسع الساؿ مغ مجسػع السترميغ.

 

يخ أـ مديخ : ىل اإلنداف مخ 015الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 وعبلقتيسا بعمع هللا؟

 دؤاؿ:ال
سػسػعتظ أكثخ مغ مخة و استفجت مشيا كثيخًا و أشكخؾ جديل أنا وقعت في لبذ ضخع و كبيخ و استسعت ل

 الذكخ عمى معمػماتظ القيسة ججًا، و أسمػبظ الدمذ البديط.
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سساحة الذيخ... شالعت أيزًا العجيج مغ مقاالت االنتخنت عغ مػضػع التدييخ والتخييخ, واعمع أف اإلنداف 
 استصيع استيعابو , كيف أف هللا يعخؼ ما مخيخ و مديخ ولكغ يا شيخ الحؼ ال يخكب عمى دماغي، وال

 سشختار سػاء حخاـ أو حبلؿ أو خيخ أو شخ....
 إذف هللا بقجرتو و عمسو يعمع إلى أيغ مآلشا إلى الشار أو إلى الجشة ألنو يعخؼ جسيع اختياراتشا.
خ و التسييد أذف ؟ فيل يا شيخ هللا يعخؼ ما سشختار مدبقا, و لساذا أعصانا حخية االختيار والعقل و التفكي

 وكيف ىحا ؟؟؟؟؟ أرحشي أراحظ هللا أعصشي إجابة تقشعشي !!!!!!!!!!!!!

 الجػاب:
عمع هللا تعالى عمع كذف وليذ عمع جبخ أؼ انو يعمع ما سيكػف ولكشو هلالج لج يتخكظ الختيارؾ ولػ انو عاممظ 

 يذ لمبذخ وإنسا لخالق البذخ.بسقتزى عمسو دوف أف يستحشظ لكاف لظ عميو حجة وىحا الشػع مغ العمع ل

 

بيجؼ لع : ىل يجػز عقج قخاف صػري  016الفتػى  –أسئمة عامة  –مدائل متفخقة  –الفتاوى 
 الذسل ثع يكػف الصبلؽ ؟

 دؤاؿ: ال
أنا عسمت معاممو لع شسل لذخز يقصغ بفمدصيغ يعشي معاممو زواج كتب كتاب شخعي فقط ألجل أف 

القجـو إلى الدػيج فيل في ىحا حخمو شخعيو الف الدواج عمى الػرؽ فقط يحرل عمى اإلقامة و ألمكشو مغ 
 وأضافو إلى ذلظ انو سػؼ يصمقشي قبل مجيئو إلى الدػيج؟

 الجػاب: 
 الدواج السحكػر حخاـ فبل يػجج زواج صػرؼ إنو عقج مقجس ال يشبغي التبلعب بو !!
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خررة : ىل يجػز أخح سمفة م 017الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -فتاوى عامة 
 لذخاء حاسب محسػؿ لغخض آخخ؟

 دؤاؿ: ال
قامت وزارة التخبية في بمجنا في اآلونة األخيخة بسشح مجرسييا سمفو بجوف فػائج بذخط شخاء جياز كػمبيػتخ 

 .( واستخجاميا في التجريذLabtopمحسػؿ )
تمظ التي حجدتيا التخبية ) شخاء  ىل يجػز الحرػؿ عمى ىحه الدمفو واستخجاميا في وجػه أخخػ غيخ

يقـػ بعس التجار ببيع  -السحسػؿ ( وستقـػ التخبية بتحريل الدمفو مغ الخاتب عمى أشيخ وىي بجوف فائجة.
أرجػ الخد وبياف وجو  -فػاتيخ غيخ حقيقية مقابل مبمغ ليقـػ السجرس بإضيارىا لمتخبية لمحرػؿ عمى الدمفو.

 .لتفريل إذا كاف باإلمكاف لحساية شبابشا مغ الػقػع في السعاصيالحق في ىحا مع بياف قميل مغ ا

 الجػاب: 
ال يجػز ذلظ شخعًا لسا فيو مغ تقجيع بياف كاذب والكحب مشيي عشو شخعًا ولسا فيو مغ إخبلؿ بذخوط القخض 

 والسدمسػف عشج شخوشيع. 

 

 بيغ األمخ والشيي ؟ا ىي العبلقة : م 018الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 سسعت لظ في أحج الجروس أنظ تقػؿ أف العبلقة بيغ األمخ والشيي ىي عبلقة عمسية فساذا تقرج بحلظ؟

 الجػاب:
بل أقػؿ أف العبلقة بيغ األمخ ونتائجو أو بيغ الشيي ونتائجو عبلقة عمسية بسعشى أف هللا تعالى أمخ بالرجؽ 

ل عاقل ونيى عغ الكحب ونتائج الكحب الديئة واضحة لكل عاقل وىكحا ونتائج الرجؽ الخيخة واضحة لك
 فميذ ىشاؾ أمخ ونيي إال لسرمحة اإلنداف.
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ج أف اإلنداف أعقج آلو في : ماذا تقر 019الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 الكػف؟

 دؤاؿ: ال
عقيج ىػ تعقيج إعجاز ال تعقيج عجد أرجػ تػضيح دائسا أنت تقػؿ أف اإلنداف أعقج آلة في الكػف و ىحا الت

 ىحه العبارة؟

 الجػاب:
اإلنداف قج يرشع آلة معقجة ألنو ال يدتصيع إف يرشع أحدغ مشيا أو أبدط فيػ يعقج لعجد لكغ هللا تعالى 

 خمق اإلنداف معقجًا في بشيتو وجدسو ليطيخ عطيع صشعو وعجد البذخ عغ خمق مثمو.

 

: نتابع لكػع عمػى قشاة الجنيا لػيحا  020الفتػى  -أسئمة عامة  -خقة مدائل متف -الفتاوى 
 ـ؟2011شػيئًا ججيجًا ىحا العاـ  العاـ لقػاءات وبخامػج فيل سػجمتع لػيع

 دؤاؿ: ال
 نتابع لكػع عمػى قشاة الجنيا لػيحا العاـ لقػاءات وبخامػج فيل سػجمتع لػيع شػيئًا ججيجًا ىحا العاـ. 

 الجػاب:
 ػػر ىػحا العاـ أؼ بخنامػج أو لقػاء لقشاة الجنيػا وما يعخض عميػيا إنسا ىػػ تدجيبلت قجيسة.لػع أص
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: ىل يحق لي أف أبيع قصعة مغ  021الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 ج كمفتيا لمسحل الحي أعسل بو ؟؟السحل إلى صجيقي وأخح ربحيا لي وأعي

 دؤاؿ: ال
محل تجارؼ لبيع القصع اإللكتخونية أسأؿ بأنو ىل يحق لي أف أبيع قصعة مغ السحل إلى  أنا أعسل في

صجيقي وأخح ربحيا لي وأعيج كمفتيا أو بجيل عشيا لمسحل الحؼ أعسل بو ؟؟ والحالة الثانية أف يأتي صجيقي 
 لمسحل ويذتخؼ مشي ىل مسكغ نفذ الحالة األولى ؟ بأف أعيج كمفتيا أو بجاًل عشيا ؟؟

 الجػاب:
 ال يجػز األمخاف، انتبو أنت عامل ولدت تاجخًا.

 

عامل مع مغ يجعػف أنيع : كيف أت 022الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 قخآنيػف ؟

 الدؤاؿ: 
ىشاؾ جساعة تدسي نفديا ب)القخانييػف( ويجعػف أنيع يتعاممػف بالقخاف فقط وال داعي لمدشة وحجتيع أف 

قج كتبت بفتخة زمشية شػيمة بعج وفاة الخسػؿ )ملسو هيلع هللا ىلص (، وفييا الكثيخ ما يشاقس القخاف واف جسيع األحاديث 
 األحكاـ مبيشة في القخاف ويدتجلػف بعجة آيات مشيا قػلو تعالى:

ْلَشا َعَمْيَظ اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء﴾  ﴿ َوَندَّ
 ( 89) سػرة الشحل اآلية: 

ف عغ آية الخجع لمسحرشة وحجيث الذيخ والذيخة إذا زنيا التي ندخت في القخاف والكثيخ مغ االسئمة ويدالػ 
 وأنا ذىمت لػقع تمظ االسئمة..

 الجػاب: 
مغ يخيج أف يكػف ) قخآنيًا ( عمى زعسيع فيشبغي أف يتبع القخآف والقخآف يأمخنا في مػاضع كثيخة بصاعة  -ٔ

 شجنا أوامخه؟!رسػلو فكيف نصيعو إف لع تكغ ع
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 يقػؿ تعالى: -ٕ

َؿ ِإَلْيِيْع﴾ ْكَخ ِلُتَبيَِّغ ِلمشَّاِس َما ُندِّ  ﴿ َوَأْنَدْلَشا ِإَلْيَظ الحِّ
 ( 44) سػرة الشحل اآلية: 

 فأيغ نجج ىحا البياف ؟!!!
 كيف نعخؼ نراب الدكاة ؟!!!

 كيف نعخؼ عجد ركعات الربلة ؟!!! 
 قػلو تعالى:كبلـ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وحي ل -ٖ

 (﴾4( ِإْف ُىَػ ِإالَّ َوْحٌي ُيػَحى )3﴿ َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى )
 (4-3) سػرة الشجع اآليات: 

 فأيغ نجج ىحا الػحي ؟!!!
 يقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص متحجثًا عغ ىؤالء: -ٗ

 عد وجل. فسا ) يػشظ الخجل متكئا عمى أريكتو يحجث بحجيث مغ حجيثي فيقػؿ: بيششا وبيشكع كتاب هللا
وججنا فيو مغ حبلؿ استحممشاه. وما وججنا فيو مغ حخاـ استحخمشاه. أال وإف ما حـخ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مثل ما حـخ 

 هللا (.

 

 ؟: ىل الشحت عمى الحجخ جائد شخعاً  023الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
اشق السديحية ويصمب مشي أف اعسل صػر وشخريات وأنا ارفس ويؤدؼ ذلظ أنا نحات حجخ واعسل في مش
 أحيانا إلى فقجاف عسمي ؟ 

 ما الحؼ يتػجب عميو أف افعمو حياؿ ذلظ ؟
 وىل ىشاؾ رسػمات حبلؿ عسميا كالدخخفة الشباتية أـ ال ؟

 الجػاب: 
اء كاف لشفدو أو لغيخه ، لحجيث ال يجػز لسدمع أف يشحت تسثااًل لذيء مغ ذوات األرواح إندا أو حيػاف سػ 

 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص .
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 عغ عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا : َأفَّ رسػَؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : 
َػر ُيَعحَُّبػف يػـَ القيامة ، يقاؿ ليع : َأحُيػا ما خمقتع ((  )) ِإف الحيَغ َيْرَشُعػف ىحه الر 
 دمع ، والشدائي [] َأخخجو البخارؼ ، وم

 ونقل اإلماـ الشػوؼ في شخحو عمى صحيح مدمع إجساع العمساء عمى تحخيع ذلظ .

 

 ؟ا عبلقة العسل الرالح باالستقامة: م 024الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 

 الدؤاؿ: 
 ما عبلقة العسل الرالح باالستقامة ؟ 

 الجػاب: 
 ، قبل االستقامة كاف ىشاؾ عقبات ، أكسات ، حفخ ، باالستقامة أزلشا كل االستقامة تذبو شخيقًا إلى هللا

 العقبات ، وصار الصخيق سالكًا إلى هللا .
 يقػؿ لظ : أنا ما كحبت ، ما اغتبت ، ما غذذت ، ما أكمت مااًل حخامًا .: ستقامة شابعيا سمبي اال

يعة سمبية ، حيشسا تستشع عغ أؼ معرية ، عغ أؼ شبيعة االستقامة إذا وازنيا اإلنداف مع العسل الرالح شب
 شيء نيى هللا عشو ، فأنت مدتقيع .

أما العسل الرالح فعصاء ، أف تعصي مغ مالظ ، مغ وقتظ ، مغ جاىظ ، مغ عمسظ ، مغ إمكاناتظ ، ىحا 
 العسل الرالح ، ىػ الحؼ يخقى باإلنداف . 

اِلُح َيْخَفُعُو ﴾  ﴿ َواْلَعَسُل الرَّ
 [20خ اآلية:] سػرة فاش

االستقامة ، ل الرالح إذا قمشا االستقامة والعس مثبًل :، والعسل الرالح إذا اجتسعا تفخقا اآلف : االستقامة 
 امتشاع ، والعسل الرالح عصاء .

إذا ،  عسل الرالح وحجه يعشي االستقامة وإذا قمشا : ال،  ستقامة وحجىا تعشي العسل الرالح أما إذا قمشا : اال
 تفخقا .اجتسعا 

اء ، أما العسل الرالح فعسل ايجابي ، عص، امتشاع عغ أؼ شيء نيى هللا عشو  لحلظ االستقامة سمبية ،
أؼ باالستقامة ندمع ، وبالعسل الرالح ندعج ، اإلنداف بحاجة إلى سبلمٍة ، وإلى ، واإلنداف يخقى بالعصاء 

 سعادة .
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 : ما حكع الذخع في قتل السجنييغ ؟ 025الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 

 دؤاؿ: ال
 ما حكع الذخع في قتل السجنييغ ؟

 الجػاب: 
 ومحىبو وبأية شخيقة كانت . وىحا ال يجػز قتل أؼ إنداف مجني برخؼ الشطخ عغ جشديتو وعخقو وديانتو

 ذكختو مئات السخات في دروسي . 
 
 

: ىل الجسعيات التي تتع بيغ  026الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 السػضفيغ بذكل شيخي حخاـ؟

 دؤاؿ: ال
 إنداف عسل جسعية كل شيخ ألفيغ ليخة أو خسدة آالؼ ليخة وىع عذخة أشخاص، ىل فييا حخمة أـ ال ؟ 

 الجػاب : 
 حػؿ الجسعيات السالية.

 شاعت في األوساط مؤخخًا أف فييا حخمة .
خمة مغ باب التعاوف ىحا، عذخة أشخاص دفع كل واحج مشيع في الذيخ أنا وهللا ال أرػ فييا شيئًا مغ الح

ألف ليخة جسع مبمغ عذخة آالؼ أعصي كل مخة لػاحج بحدب القخعة أو بحدب الحاجة واالتفاؽ قزية تعاوف 
محس ال أجج فييا شيئًا محخمًا ولػ كاف بعس الستذجديغ أعصػىا بعس الذبية أنا بفزل هللا وألقى هللا بيحا 

أجج فييا شيئًا مغ الحخمة ألنيا عسمية تعاوف محس وال يػجج إنداف دفع شيئًا مقابل ال شيء دفع ألف ال 
 أعاف أخػه بألف ليخة واستخدىا بعج شيخيغ.
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عساؿ التي : نفدي تحجثشي عغ األ 027الفتػى  -أسئمة عامة  -مدائل متفخقة  -الفتاوى 
 أقـػ بيا يعشي الخياء؟

 دؤاؿ: ال
اإلنداف عسبًل هلل عد وجل نفدو تحجثو كيف يشطخ إليظ فبلف وفبلف يتكمع عشظ تذعخ أف عسمظ عشجما يعسل 
 باشل؟

 الجػاب : 
 هللا عد وجل حجثشا عغ الذيصاف قاؿ تعالى:

 ﴿ َقاَؿ َفِبَسا َأْغَػْيَتِشي أَلَْقُعَجفَّ َلُيْع ِصَخاَشَظ اْلُسْدَتِقيَع ﴾
لذيصاف، ال يػجج عشجه وال مذكمة، أما عشجما يتػب تػبة صحيحة ما داـ اإلنداف غارقًا بالسعاصي يتخكو ا

 فيبجأ بالسذاكل:

 ﴿ ُثعَّ آَلَِتَيشَُّيْع ِمْغ َبْيِغ َأْيِجيِيْع ﴾
 تقجـ، عاصخ العمع، وصمػا إلى القسخ وأنت تمحق الجيغ؟

 ﴿ َوِمْغ َخْمِفِيْع ﴾
 ببل اإلسبلـ:الحياة الجاىمية فييا مبادغ، فييا قيع، فييا شجاعة، الجاىمية 

 ﴿ َوَعْغ َأْيَساِنِيْع ﴾
 الربلة لع ترح ألف قدسًا مغ الساء لع يرل إلى ىحا العزػ مغ الجدع:

 ﴿ َوَعْغ َشَساِئِمِيْع ﴾
شسائل السعاصي، يأتي الذيصاف مغ أربع جيات إال الجية العمػية محرشة مغ قبل هللا عد وجل، وتحت 

ال شيء، يأتي عغ األيساف والذسائل ومغ بيج أيجييع ومغ خمفيع  التػاضع، إذا كاف ىشاؾ تػاضًع وصمة باهلل
 لكغ فػؽ ال يػجج وال تحت، شيء شبيعي، فاإلنداف عشجما يديخ باتجاه هللا يبجأ الذيصاف.

 لكغ هللا عد وجل أعصاؾ سبلحًا، كمسة واحجة:

ْيَصاِف َنْدٌغ َفاْسَتِعْح ِباَّللَِّ ﴾  ﴿ َوِإمَّا َيشَدَغشََّظ ِمْغ الذَّ
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 وأنا أشسئغ الذباب أؼ خاشخ يأتيظ إف لع يشقمب إلى عسل ال تبحث عشو.
 إذا تتالت الخػاشخ وأنت لع تدتعح باهلل، مذكمة.

 مبجئيًا الحداب عمى الدمػؾ، هللا أيغ ىػ؟ مغ خمقو؟ ما داـ خاشخًا ال حداب.
أعسااًل، أما بالحداب الجقيق تدأؿ عالسًا ما جػاب ىحا الدؤاؿ؟ عشجما تتزايق مشو ال تبالي فالخػاشخ تربح 

 فالحداب عمى العسل فقط.

 والحسج  رب العالسيغ 
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